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O relatório "Crescimento e tendências do trabalho independente" está a ser elaborado, a pedido  do
Parlamento Europeu por um consórcio de quatro instituições:  a Universidade de Utrecht (Países
Baixos), a Universidade Livre de Bruxelas (Bruxelas), o Ruskin College, de Oxford (Reino Unido),
e o B&A Group Policy Research and Consultancy, de Haia (Países Baixos), tendo este último
parceiro desempenhado as funções de coordenador. Baseando-se em estudos bibliográficos, análises
de estatísticas do Eurostat e em três ensaios sobre a situação do trabalho independente nos Países
Baixos, Bélgica e Reino Unido, respectivamente, o relatório descreve em linhas gerais a evolução
do trabalho independente, extraindo conclusões e referindo as implicações mais importantes para
os decisores políticos e os investigadores. A presente síntese resume os aspectos principais do
referido relatório.

Tendências do trabalho independente

1. O trabalho independente é um dos mais antigos tipos de trabalho e, simultaneamente, um dos
mais modernos. A sua existência está ligada a sectores há muito estabelecidos, como a
agricultura, bem como a sectores de tecnologia avançada mais recentes ligados às tecnologias
da informação e comunicação e ao teletrabalho. Nele se incluem ocupações de longa data como
a de comerciante e as profissões liberais, bem como as novas ocupações que têm vindo a surgir
devido à utilização das novas tecnologias e da crescente flexibilização das várias formas de
contratos de trabalho. Os trabalhadores independentes podem considerar-se empresários,
trabalhadores que têm de suportar uma enorme carga de riscos económicos e sociais, ou algo
entre uma coisa e outra. Os trabalhadores independentes constituem um grupo cada vez mais
diverso e heterogéneo, que não é fácil de reunir numa definição única.

2. O número de trabalhadores independentes na UE aumentou, em termos absolutos, nos últimos
dez anos, de 17,6 milhões em 1986 para 21,2 milhões em 1996. Devido ao aumento do emprego
total na UE durante o mesmo período, a taxa de trabalho independente diminuiu de 15,3% em
1986 para 14,6% em 1996. O nível de trabalho independente difere muito entre os vários
Estados-Membros da UE. Nalguns países esse nível é muito elevado (mais de 30% na Grécia),
noutros é baixo (menos de 10% na Dinamarca, Alemanha e Luxemburgo); nalguns países está
a aumentar (Itália, Reino Unido e Países Baixos), noutros está a diminuir (Irlanda, Espanha e
França). O quadro 1 mostra esta evolução.
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Quadro 1: Taxas do trabalho independente nos Estados-Membros da UE; 1986-1996 (fonte:
Eurostat) 
 

3. Durante a década referida, a dinâmica do trabalho independente sofreu um processo de mutação
constante. Verificaram-se mudanças em termos de composição à medida que a taxa de trabalho
independente aumentou ou diminuiu nos diversos sectores da economia, bem como mudanças
de carácter demográfico ao nível dos próprios trabalhadores independentes (por exemplo, ao
nível da educação e do sexo). Ao nível da UE no seu conjunto, o contributo do sector agrícola
para a taxa de trabalho independente tem vindo a diminuir progressivamente (de 3,8% para
2,5%), a percentagem de trabalhadores independentes na indústria tem permanecido dum modo
geral constante, ao passo que a percentagem do sector dos serviços (que, aliás, é a maior fonte
de trabalho independente) tem vindo a aumentar (ver Quadro 2).

Quadro 2: Sectores da economia
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Em termos educacionais, tem-se vindo a verificar, nitidamente, um decréscimo gradual da
percentagem de trabalhadores independentes com habilitações académicas mínimas (embora estes
constituam ainda o grupo mais numeroso), ao passo que a percentagem com níveis de habilitações
médias e superiores registou um ligeiro aumento (ver Quadro 3). Quanto à distribuição entre os
sexos, continua a verificar-se uma propensão muito maior para o trabalho independente entre os
homens do que entre as mulheres. Em comparação com as mulheres, os homens tendem 4,5 vezes
mais a dedicar-se a actividades independentes. Mas, ao passo que a taxa de trabalho independente
dos indivíduos do sexo masculino está a diminuir (baixou de 12,1% em 1986 para 10,5% em 1996),
a taxa de trabalho independente entre as mulheres tem vindo lentamente a ganhar terreno (aumentou
de 3,4% para 3,8% no mesmo período) (ver Figura 4).

Quadro 3: Nível de habilitações académicas

Quadro 4: Distribuição do trabalho independente entre homens e mulheres
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4. Dentro destas tendências gerais, verifica-se uma grande variedade de padrões nos diversos
Estados-Membros da UE:
C Em alguns países, o trabalho independente é mais comum no sector dos serviços  (75%

na Bélgica e no Luxemburgo); noutros países, o sector mais importante é a agricultura
(mais de  40% na Irlanda e na Áustria); ao passo que no Reino Unido é na indústria que
se verifica a percentagem mais elevada de trabalho independente (30%).

C Em alguns países, a maior parte da população de trabalhadores independentes apenas tem
habilitações mínimas (mais de 70% em Portugal, Espanha e Grécia); noutros, os
trabalhadores independentes com habilitações mínimas são uma minoria (menos de 30%
na Alemanha, Países Baixos e Áustria).

C Em alguns países, a relação entre trabalhadores independentes do sexo masculino e do
sexo feminino é superior a 4 ou 5 para 1 (Irlanda, Dinamarca, Grécia); noutros é inferior
a 3 para 1 (Países Baixos e Portugal).

5. Estas mudanças ao nível do panorama geral e os paralelismos ou diferenças em relação à
situação internacional devem-se a desenvolvimentos económicos e demográficos diferentes.
Entre eles refere-se, por exemplo, o desenvolvimento das economias dos Estados-Membros da
UE (em termos de PNB bruto), que levou a uma mudança para tipos de actividades económicas
menos favoráveis ao trabalho independente. Podem referir-se ainda outros factores,
nomeadamente, a alteração da composição sectorial dessas economias, em que o papel da
agricultura (sector em que o nível de trabalho independente é tradicionalmente elevado) tem
vindo a diminuir e em que o sector dos serviços se tem vindo a tornar cada vez mais importante
(trazendo consigo novas oportunidades e tipos de trabalho independente), bem como a crescente
participação das mulheres (cuja propensão para o trabalho independente é tradicionalmente
muito inferior à dos homens) no mercado de trabalho.

6. No entanto, estes e outros factores não chegam para explicar satisfatoriamente  a evolução do
trabalho independente nos Estados-Membros nem as diferenças entre estes. Supomos que tal se
deve, por um lado, ao facto de não sabermos exactamente o que se entende por trabalho
independente ou trabalhadores independentes e, por outro lado, ao facto de não termos um
conhecimento suficientemente aprofundado do assunto para compreendermos os processos
sociais, económicos e culturais que estão em jogo. Supõe-se serem dois os problemas
fundamentais que estão não base desta situação:
C a  distinção institucional entre trabalho e actividade empresarial – uma distinção que, na

vida real, se está a esbater cada vez mais na Europa moderna;
C a diversidade crescente do grupo – e dos vários subgrupos – dos trabalhadores

independentes, cada vez menos  passível de uma generalização simplista (basta pensar nos
numerosos tipos de ocupações e cargos no sector dos serviços, por oposição à
uniformidade relativa que se verifica na agricultura).

7. Se quisermos criar condições para os decisores políticos e cientistas se informarem melhor sobre
o desenvolvimento e condições do trabalho independente e identificarem grupos-alvo em que
possam concentrar a sua atenção como políticos ou cientistas, segundo as conclusões dos
trabalhos já realizados verifica-se ser necessário:
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C definir uma outra tipologia dos subgrupos de trabalhadores independentes, assente numa
maior homogeneidade de interesses, problemas e necessidades de apoio;

C criar definições e critérios eminentemente operacionais com vista à aplicação das políticas
destinadas a proteger os trabalhadores por conta de outrem; as políticas destinadas a
incentivar e apoiar os trabalhadores independentes (potenciais), pelo contrário, serão mais
fáceis de aplicar utilizando como ponto de partida a definição que o grupo-alvo dá de si
mesmo;

C ter consciência dos preconceitos das definições, medições, metodologias e aspectos
culturais da informação que existe sobre o trabalho independente, e tê-los em atenção ao
interpretar essa informação.

A posição dos trabalhadores independentes

8. O trabalho independente pode contribuir grandemente para a qualidade de vida (profissional).
Dá às pessoas uma oportunidade de participarem no mercado de trabalho e explorarem os seus
talentos com menos condicionamentos do que numa situação de (des)emprego, o que lhes
permite também obter maior satisfação com a sua actividade do que obteriam doutro modo.
Além disso, o trabalho independente pode produzir grandes benefícios sociais, na medida em que
contribui para uma economia mais dinâmica e para uma maior mobilização e utilização de
recursos humanos susceptíveis de gerar novas actividades económicas e inovação tecnológica.
Ao que parece, alguns tipos de benefícios ainda não foram plenamente reconhecidos nem
concretizados. Entre eles referem-se a melhoria dos centros urbanos e zonas problemáticas, e a
integração dos diferentes grupos étnicos na sociedade. Para se explorarem plenamente esses
benefícios, são necessárias uma visão e uma abordagem mais alargadas do trabalho
independente.

9. No entanto, há vários aspectos do trabalho independente que o tornam pouco atraente,
nomeadamente, as condições de saúde e segurança por vezes problemáticas em que se
desenvolvem as actividades independentes. Isso poderá dever-se ao tipo de trabalho e às
circunstâncias em que as actividades independentes são normalmente desenvolvidas, mas pode
dever-se também à pouca atenção sistemática que essas condições merecem nas pequenas e
médias empresas.
O mesmo se aplica à falta de aptidões empresariais e à escassez de oportunidades de formação
contínua no domínio das técnicas empresariais e qualificações profissionais. Estas deficiências
podem levar os trabalhadores independentes de elevado potencial a ter sistematicamente um
desempenho de qualidade inferior, podendo até afectar gravemente qualquer posição no mercado
(ver ponto seguinte).
No que se refere às condições de saúde e segurança e de formação dos trabalhadores
independentes, continua a não haver na UE um acompanhamento adequado da situação.
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10. No entanto, as principais ameaças ao trabalho independente são sobretudo as que se relacionam
com a segurança social. Dum modo geral, os sistemas de segurança social dos Estados-Membros
da UE não estão preparados para modalidades mistas de trabalho e actividade empresarial. A
poupança e os seguros contratados a título particular não oferecem cobertura alternativa
suficiente no caso de alguns trabalhadores independentes. Este grupo corre graves riscos de
marginalização e exclusão social, especialmente em caso de falência. Devido a estes efeitos
secundários indesejados, e devido também ao facto de as actuais circunstâncias não promoverem
um clima susceptível de permitir a plena exploração das oportunidades individuais e sociais do
trabalho independente, considera-se aconselhável uma reflexão séria sobre os sistemas europeus
de protecção social.

Políticas de trabalho independente

11. A importância do trabalho independente e de se incentivar a capacidade empresarial tem vindo
a ser reconhecida a pouco e pouco. A experiência que os vários Estados-Membros têm tido do
desemprego estrutural em massa, a tendência para o individualismo na sociedade, a
"europeização" e a globalização são factores que têm contribuído para este processo. Para além
das autoridades competentes (e, por vezes, por instigação das mesmas), há vários intervenientes
que estão a desenvolver intensa actividade em prol da situação dos trabalhadores independentes.
No estudo neerlandês, referem-se, por exemplo, as câmaras de comércio, institutos especiais de
apoio às pequenas e médias empresas, institutos de apoio à inovação, autarquias, fundações
locais e regionais, etc.. O estudo britânico dedica especial atenção às associações sectoriais e
organismos profissionais, observando que quanto maior for o nível de profissionalização do
trabalhador independente, mais as associações funcionam efectivamente como uma barreira ao
acesso ao mercado, procurando assim reservar o mercado para aqueles que já estão a exercer a
profissão.

12. As políticas relativas ao trabalho independente surgem em vários domínios políticos. Os estudos
nacionais citam como exemplos mais comuns as políticas do mercado de trabalho, políticas
industriais, políticas tecnológicas, políticas de segurança social, políticas de protecção e seguro
social e políticas fiscais. Em conjunto, essas políticas formam uma manta de retalhos de medidas
que influenciam a situação dos trabalhadores independentes, ou que, mais especificamente,
produzem um impacte diferente ao nível dos vários tipos de trabalhadores independentes. Pouco
se sabe sobre a intensidade e natureza desse impacte. Foram efectuadas algumas avaliações, mas
apenas em relação a políticas isoladas. Dum modo geral, não existem avaliações integrais sobre
o impacte combinado de um maior número de medidas políticas, do ponto de vista dos próprios
trabalhadores independentes.
Em termos gerais, a informação e aconselhamento parecem estimular o desejo que as pessoas
manifestam de iniciar uma actividade própria e ter um impacte positivo na qualidade da sua
empresa. Algumas medidas financeiras específicas produzem um efeito directo ao nível do
número de empresários que montam uma empresa própria.
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13. Com base na análise das políticas e medidas que existem actualmente, conclui-se que, na medida
em que é possível promover o trabalho independente através de políticas do mercado de trabalho,
são necessários regimes integrais. Uma outra conclusão é que se verifica uma necessidade
simultânea de políticas adaptadas a necessidades específicas. A diversidade do trabalho
independente exige uma abordagem diferenciada, que ofereça sistemas (integrais) adaptados a
necessidades específicas às várias categorias de trabalhadores independentes, levando em conta
as suas atitudes pessoais em relação ao trabalho independente e os seus antecedentes, aspirações
e perspectivas. Para desenvolver essas políticas, há que definir uma nova tipologia dos
trabalhadores independentes, eventualmente em termos de "carreiras de trabalho independente"
diferentes.
Para uma formulação de políticas mais eficaz, é necessária mais investigação, especialmente sob
uma perspectiva mais integral e abrangendo as várias medidas políticas. Além disso, atendendo
a que a óptica política do trabalho independente é relativamente recente para todos os Estados-
Membros, afectando também manifestamente a economia e o mercado de trabalho europeus,
parece particularmente importante realizar estudos comparativos internacionais, proceder à
aferição de desempenhos, e organizar uma experiência de aprendizagem colectiva em toda a UE.


