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FLEXIBILIDADE DO TRABALHO E FLEXIBILIDADE 
DA TECNOLOGIA: CONCEITOS, TIPOLOGIAS E MEDIDAS (*) 

America Ramos dos Santos 

Conceitos fundamentais 

Quando uma determinada questao conquista a ordem do dia, e vulgar a 
prolifera<;ao de conceitos e adjectives, gerando-se natur~lmente a confusao. 
Para muitos autores a nogao de flexibilidade e ambfgua, confusa e contradi
t6ria (1). 

Correndo o risco de contribuir para esta confusao, iremos procurar orga
nizar e sistematizar os conceitos e tipologias mais frequentemente utilizados. 

Nesta ligao iremos analisar o conceito de flexibilidade em tres pianos dis
tintos: em termos gerais (abstractos), a nfvel econ6mico geral e a nfvel microe
con6mico. 

A nfvel geral, propoe-se um conceito de flexibilidade que articula varios 
contributes, nomeadamente os de H. Bartoli, R. Boyer e F. Michon (2): capa
cidade de varia<;ao e rapidez de reac<;ao face a estfmulos, em contexto de 
incerteza. 

Como afirma J. Atkinson (3), existem aspectos dinamicos e estaticos na 
flexibilidade. Os primeiros correspondem as «mudan<;as introduzidas nas regras 
ou praticas institucionais, culturais, socials ou econ6micas que aumentam, de 
forma permanents, a sua aptidao a fazer face as mutagoes». Os segundos com
preendem uma «adapta<;ao excepcional a pressoes especfficas». 

A nfvel econ6mico geral poder-se-a afirmar que a flexibilidade e: a capa
cidade de reafectar recursos, a nfvel micro, meso e macro, atraves de ajusta
mentos de quantidades e pre<;os, em resposta a estfmulos (4). 

(') Extrafdo do texto de apoio elaborado para a li<;:ao sfntese apresentada para as provas 
de obten<;:ao do tftulo de agregado em Economia pela Universidade Tecnica de Lisboa (Julho de 
1988). 

(1) V. D. Meulders e L. Wilkin (1987). 
(2) Para H. Barton' (1987), flexibilidade e «Capacidade e rapidez de variac;:ao». Para R. Boyer 

(1986), flexibilidade e «aptidao de um sistema ou subsistema a reagir a varias perturba<;:oes». F. 
Michon (1987) concebe flexibilidade como «aptidao a mudan<;:a em contexto aleat6rio». 

(3) V. J. Atkinson (1987). 
(4) Segundo R. Boyer (1987), a flexibilidade econ6mica deve ser definida em rela<;:ao a objec

tives especificos que, a priori, podem nao ter rela<;:oes evidentes entre si. Neste sentido, refere 
como principais: adaptabilidade da organiza<;:ao produtiva; aptidao dos trabalhadores a mudar de 
posto de trabalho; flexibilidade da legisla<;:ao que rege o contrato de trabalho; flexibilidade dos sala
ries; flexibilidade da tributa<;:ao social e fiscal. 

0 Relat6rio Dahrendorf (OCDE, 1986) define flexibilidade econ6mica como a «capacidade 
dos indivfduos para, na vida econ6mica, e em particular no mercado de trabalho, renunciar aos 
seus habitos e se adaptarem a novas circunstancias». 
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A nfvel microecon6mico, flexibilidade da empresa sera: «aptidao para rea
lizar um plano de actividade directamente derivado das eventualidades que o 
podem afectar, em particular sabre as necessidades do mercado, englobando 
quer o nfvel global de actividade quer as suas estruturas internas» (5). 

Ao nfvel da empresa, pode-se falar em flexibilidade em sentido estatico: 
capacidade de uma empresa para se adaptar, num dado momenta, as modifi
cayoes do ambiente em que se integra (quer pela via da procura quer pel~ 
oferta). Flexibilidade em sentido dinamico consiste na capacidade de adapta-
9ao continua, no tempo, a evolu9ao dos processes e dos produtos. 

A flexibilidade da empresa e fundamentalmente determinada pela flexibili
dade da tecnologia e do trabalho. Par flexibilidade do trabalho entenderemos: 
capacidade em ajustar, de forma adequada, a procura e oferta de trabalho, 
em termos quantitativos e qualitativos - quantidades, salaries, qualifica96es -
a pastas de trabalho. Par flexibilidade de tecnologia entenderemos: capacidade 
dos equipamentos, das organiza96es e do know-how para se adaptar de forma 
continua as varia96es dos volumes globais da procura e oferta, as varia96es 
do numero e natureza dos produtos, as varia96es dos inputs e as necessida
des de substituiQao entre meios de produ9ao (6). 

Dificilmente encontramos tecnologias que possam ter capacidade de res
pasta positiva as varia96es de todas estas componentes. As novas tecnolo
gias, em particular as ligadas a automa9ao, sao frequentemente designadas 
de flexfveis. lsto porque em rela9ao as anteriores revolu96es e ondas cien
tfficas e tecnol6gicas elas sao as que garantem maior diversidade e inten
sidade em termos de flexibilidade global. Sera neste sentido que aqui sera 
utilizada a expressao «tecnologias flexfveis» em articula9ao com a auto
mayao. 

Para alem destes conceitos especfficos da problematica da flexibilidade, 
e conveniente referir alguns conceitos da area do trabalho que serao utiliza
dos nesta li9ao (?). 

Come9amos par distinguir os conceitos de trabalho e emprego. 
Trabalho e toda a actividade de um indivfduo, remunerado ou nao, para 

satisfa9ao propria e das necessidades da sociedade, atraves da produ9ao, dis
tribuiyao e consume de bens e servi9os. Par emprego entendemos o processo 
pelo qual um indivfduo e remunerado, numa base mercantil, para tamar parte 
no processo de produ9ao e distribui9ao de bens e servi9os (B)_ 

(5) V. F. Michon (1987). 
(6) V. D. Gerwin e J. C. Tarondeau (1984). 
(7) Neste ponto sera igualmente necessaria recordar alguns conceitos fundamentais no 

domfnio da tecnologia introduzidos em pontos anteriores do programa da disciplina Economia da 
lnova<;:ao e Desenvolvimento Tecnol6gico. Referimo-nos, em particular, aos conceitos de tecnolo
gia, tecnica, inven<;:ao, inova<;:ao (como processo linear e nao linear), inova<;:ao adjacente, inova
<;:ao conglomerado, inova<;:ao global e inova<;:ao social. 

(B) V. R. Petrella (1984). A diferen<;:a entre empregG> e trabalho e entendida no plano con
ceptual, e nao a nfvel estatfstico. 
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A muta<;ao tecnol6gica provoca uma altera<;ao no conteudo do trabalho. 
A mecaniza<;ao e a automa<;ao tem provocado uma evolu<;ao dos sistemas de 
trabalho: 

Sistema «homem-produto»- o trabalho intervem directamente sobre 
a materia e na realiza<;ao do produto com o apoio de instrumen
tos simples, normalmente manuais; 

. Sistema «homem-maquina>> - o trabalhador utiliza maquinas e apa
relhos adaptados a uma opera<;ao ou a uma serie de opera<;oes 
tecnicas dadas, continuando a existir contacto ffsico com a 
materia; 

Sistema «maquina-produto» - as instala<;oes de produ<;ao utilizam 
processes de transforma<;ao nos quais as instala<;oes sao super
visionadas por operadores, a partir de conjuntos de controle em 
que os elementos essenciais do processo de transforma<;ao 
estao simbolizados, nao havendo contacto ffsico dos trabalha
dores com a materia e com o produto. 

Mas a muta<;ao tecnol6gica provoca tambem modifica<;oes nos modes de 
organiza<;ao do trabalho (v. quadro 1): 

Taylorismo- sistema nascido nos Estados Unidos da America, na 
decada de 70 do seculo XIX, a partir das ideias de F. W. Taylor 
(1856-1915) sobre a chamada «organiza<;ao cientffica do traba
lho», visando reduzir o poder dos operarios. 0 objective e elimi
nar os tempos mortos dos trabalhadores, atraves de uma divi
sao vertical do trabalho (separa<;ao entre concep<;ao e execu<;ao) 
e de uma divisao horizontal do trabalho (parceliza<;ao de tare
fas), acompanhada pelo estabelecimento de normas de trabalho. 
Ha uma estrutura de comando de tipo militar. 0 sistema aplica
-se as tarefas de produ<;ao e de gestae, a produ<;ao em gran
des series e as industrias de processes descontfnuos; 

Fordismo - sistema igualmente nascido nos Estados Unidos da Ame
rica, a partir das ideias de Henry Ford (1863-1947) sobre o tra
balho em cadeia, com base no princfpio de que o trabalho par
celizado pede ser mecanizado. 0 objective e eliminar os tempos 
mortos das maquinas. Existe tambem separa<;ao entre trabalho 
de concep<;ao e trabalho de execu<;ao, com parceliza<;ao do tra
balho de execu<;ao e incorpora<;ao do tempo nas maquinas. Uma 
parte da fun<;ao de comando desaparece e ganha relevo a fun
<;ao de vigilancia. 0 sistema aplica-se fundamentalmente as tare
fas de produ<;ao, produ<;ao em grandes series e as industrias 
de processes descontfnuos. A grande produ<;ao em cadeia o for
dismo faz corresponder um consume de massa; 

Organiza<;ao maleavel do trabalho - sistema ainda sem contornos 
definitivos derivado da revolu<;ao cientffica e tecnol6gica em 
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Caracteristicas 

Objectives ...... ..... 

Meios. 

Fungao comando/fungao vigi-
Iancia. 

Domfnios de aplicagao ..... 

QUADRO I 

Modos de organiza~iio do trabalho 

Caracterfsticas fundamentais 

Taylorista Fordista 

Eliminar tempos mortos dos trabalha- Eliminar tempos mortos das maquinas e 
do res. desperdfcios de materiais. 

Separagao entre concepgao e execugao. Separagao entre concepgao e execugao. 
Parcelizagao do trabalho de execugao. Parcelizagao do trabalho de execugao. 

Trabalho em cadeia. 

Fixagao de normas de trabalho. lncorporagao dos tempos nas maquinas. 

Forte fungao comando. Redugao fungao comando. 
Forte fungao vigilancia. 

Tarefas de produgao e de gestao. Tarefas de produgao. 

Produgao em grandes series. Produgao em grandes series. 
lndustrias de processes descontfnuos. lndustrias de processes descontfnuos. 

-

Organiza9ao maleavel do tiabalho 

Rapidez de operagao e de transmissao 
da informagao. 

Diluigao entre concepgao e execugao. 
Diluigao entre trabalho de produgao e 

manutengao. 

lncorporagao do saber nas maquinas. 
lntegragao de processes. 

Eliminagao fungao comando. 
Domfnio fungao vigilancia. 

Tarefas de concepgao, produgao e 
gestae. 

Produgao em grandes e pequenas series. 
Actividades e industrias de processes 

continuos e descontfnuos. 



Tipologias 

curso. 0 objective e garantir a maior rapidez na opera<;ao e 
transmissao da informa<;ao. Observa-se uma atenua<;ao das fron
teiras entre o trabalho de concep<;ao e de execu<;ao e entre o 
trabalho de produ<;ao e de manuten<;ao. 0 trabalho individual e 
definido sem rigidez, verificando-se, normalmente, a sua integra
<;ao em grupos ou colectivos. 0 saber e incorporado nas maqui
nas. A fun<;ao vigilancia e autonomizada e a fun<;ao de comando 
perde significado. 0 sistema aplica-se as tarefas de concep<;ao, 
produ<;ao e gestao, a produ<;ao em grandes e pequenas series, 
a industria de processes continuos e descontfnuos. 

Quando existe multiplicidade de conceitos, naturalmente que sao abun
dantes os tipos, as categorias. Faremos uma breve referencia a algumas das 
principais tipologias, para em seguida apresentar a nossa proposta de siste
matiza<;ao dos diferentes tipos, tendo em vista evidenciar o papel da flexibili
dade do trabalho e da flexibilidade da tecnologia. 

Para D. Meulders e L. Wilkin (9), ha que partir da existencia de uma fle
xibilidade interna (a empresa) e de uma flexibilidade externa. Existirao neste 
contexte quatro grandes tipos de flexibilidade: salarial, numerica (adapta<;ao 
do volume de trabalho), tecno-organizacional (adapta<;ao das modalidades de 
gestao e de organiza<;ao) e do tempo de trabalho. 

0 relat6rio tecnico divulgado pela OCDE, Flexibilite et marcM du travail
Le debat aujourd'hui (1°), centrando-se na flexibilidade de trabalho, refere a 
existencia de uma flexibilidade de trabalho externa a empresa e de uma interna 
a empresa. No primeiro tipo, indica duas grandes modalidades de flexibilidade: 
flexibilidade dos custos de mao-de-obra (salaries directos, indirectos e relati
ves) e mobilidade da mao-de-obra (do emprego, geografica e profissional). No 
sengundo tipo sao apresentadas duas formas: numerica e funcional (adapta
c;:ao a novas tarefas). 

F. Michon (1 1), partindo da ideia de que a flexibilidade da empresa pode 
ser quantitativa ou qualitativa e de que existe uma flexibilidade do capital ver
sus flexibilidade do trabalho, admite que esta possa assumir as seguintes for
mas: flexibilidade do emprego, flexibilidade do tempo de trabalho e flexibilidade 
sal a rial. 

R. Boyer (1 2) afirma que a flexibilidade deve ser definida em rela<;ao a 
objectives que, a priori, podem nao ter rela<;oes evidentes entre si. Assim, ela 
pode ter as seguintes formas: adaptabilidade da organiza<;ao produtiva (cuja 
figura emblematica sera a «fabrica flexfvel»), aptidao dos trabalhadores a mudar 

(9) V. D. Meulders e L. Wilkin (1987). 
(10) V. OCDE (1986a). 
(11) v. F. Michon (1987). 
(12) v. R. Boyer (1987). 
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de posto de trabalho («operario proudhoniano>>), maleabilidade do enquadra
mento jurfdico das condic;:oes de trabalho («trabalho precario»), sensibilidade 
da relac;:ao emprego/salario («salario-participac;:ao») e possibilidade de fuga aos 
encargos fiscais e sociais sobre os salarios («salariato a duas velocidades»). 

0 Relat6rio Dahrendorf (1 3) formula o problema de outra maneira e diz 
que a flexibilidade depende de seis factores: custos de mao-de-obra, condi
c;:oes de emprego, modalidades de trabalho, tipos de regulamentac;:ao, mobili
dade (interna e externa) e ensino e formac;:ao. 

0 relat6rio, publicado pelo BIT, La Flexibilite du Marche de I'Emploi: un 
Enjeu Economique et Social (1 4

) refere, por sua vez, que existem aspectos 
principais de flexibilidade: custo do trabalho; precarizac;:ao do emprego; tempo 
de trabalho; organizac;:ao do trabalho, a polivalencia e a mobilidade; a forma
c;:ao, a qualificac;:ao e a motivac;:ao. 

Finalmente, J. Atkinson (1 5), analisando apenas a flexibilidade do mercado 
de trabalho, diz-nos que e_xiste flexibilidade dos mercados de trabalho internes 
e flexibilidade dos mercados de trabalho externos. No primeiro tipo refere as 
seguintes formas: numerica (adaptac;:ao do volume de trabalho) e funcional (reor
ganizac;:ao dos empregos). No segundo tipo cita: mobilidade do emprego e fle
xibilidade salarial. 

Tendo presente o objective da presente lic;:ao e os multiples tipos que aca
bamos de referir, propomos a seguinte sistematizac;:ao (v. fig. 1 ): 
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i) A flexibilidade da empresa, sendo certo que depende de outros 
factores, e fundamentalmente determinada pela flexibilidade do tra
balho e da tecnologia; 

ii) A flexibilidade do trabalho exprime-se essencialmente atraves de: 

Flexibilidade do emprego, que integra: 

- capacidade de adatac;:ao do nfvel de emprego as 
necessidades da empresa na sequencia de variac;:oes 
cfclicas ou estruturais da procura e ou as evoluc;:oes 
tecnol6gicas (flexibilidade do nfvel de emprego); 

- capacidade de adaptac;:ao da durac;:ao e ritmo do tra
balho as necessidades da empresa (flexibilidade do 
tempo de trabalho); 

Flexibilidade salarial, que integra: 

(13) V. 9CDE (1986). 
(14) V. BIT (1987). 

- capacidade de adaptac;:ao dos salarios directos (reais 
ou nominais) as flutuac;:oes cfclicas da procura e ou 
aos resultados da empresa (flexibilidade dos salarios 
directos); 

(15) V. J. Atkinson (1987). 



- capacidade de adapta<;:ao dos encargos (fiscais e 
sociais) que incidem sabre o emprego as flutua<;:oes 
cfclicas da procura e ou aos resultados da empresa 
(flexibilidade dos salaries indirectos); 

- capacidade de varia<;:ao dos salaries (reais e nomi
nais) face as especificidades dos sectores, regioes, 
qualifica<;:oes e idades (flexibilidade dos salaries rela
tives); 

Mobilidade, que integra: 

- disponibilidade do trabalhador para aceitar um 
emprego que implique mudan<;:a de residencia (mobi
lidade geografica); 

- disponibilidade do trabalhador para aceitar um 
emprego que implique mudan<;:a de empregador (rota
<;:ao ou mobilidade do emprego); 

- aptidao do trabalhador para aceitar um emprego 
(mobilidade externa) ou ocupar outre posto de traba
lho na empresa (mobilidade interna) que implique 
mudan<;:a de qualifica<;:oes e ou de profissao (mobili
dade profissional/qualifica<;:oes); 

iii) A flexibilidade da tecnologia exprime-se fundamentalmente atra
ves de: 

- capacidade do sistema tecnoprodutivo para se adaptar de 
forma continua as flutua<;:oes do numero e natureza dos 
produtos, as varia<;:oes da qualidade dos inputs e as neces
sidades de substitui<;:ao entre meios de produ<;:ao (flexibi
lidade tecnoprodutiva); 

- capacidade de adapta<;:ao dos modes de organiza<;:ao e 
gestae as flutua<;:oes do nfvel e natureza de actividade, a 
muta<;:ao tecnica e as modifica<;:oes da natureza do traba
lho (flexibilidade organizacional}; 

- capacidade para proceder a reorganiza<;:ao dos empregos 
de forma que o detentor do posto de trabalho possa exer
cer as suas competencias no quadro de um maier numero 
de tarefas (flexibilidade funcional}; 

iv) As diferentes formas de flexibilidade do trabalho e da tecnologia 
sao interactivas, influenciando-se mutuamente; 

v) A flexibilidade da gestae do tempo de trabalho (horarios flexfveis) 
depende basicamente das formas de flexibilidade da tecnologia 
e em particular da flexibilidade funcional. 

331 



FIGURA 1 

Flexibilidade do trabalho e flexibilidade da tecnologia 

/ Nfvel emprego 

Flexibilidade ~~ 
tecnoprodutiva Flexibilidade emprego ~ Durac;ao trabalho 

\ I ~~-
Salclrios directos 

Flexibilidade (~ Flexibilidade empresa ~ 1 
organizacional V Flexibilidade tecnologia Flexibilidade trabalho V Flexibilidade salarial Sal8.rios indirectos 

I \ ~ Salarios relatives 

Flexibilidade ~ Geogr<ifica 
funcional 

Mobilidade Rotac;Bo emprego 

Prolissionai/Qualif. 

lndicadores 

Sao ainda muito debeis e recentes as tentativas de medida da flexibili
dade, em qualquer dos seus pianos. Naturalmente que e no plano da flexibili
dade do trabalho que sao mais abundantes os ensaios de avalia9ao quantita
tiva, quer atraves do recurso as estatfsticas normais do trabalho quer mediante 
a recolha de informa9ao par inquerito directo. As aplica96es relativas a flexi
bilidade da tecnologia estao no princfpio, pelo que sao ainda muito escassos 
os testes reais aos indicadores seleccionados. 

Quer porque a maioria dos indicadores e de natureza indirecta quer par
que a sua verifica9ao empfrica esta ainda nos prim6rdios, qualquer tentativa 
de sistematiza9ao deve ser considerada explorat6ria. E neste sentido que 
devera ser analisada a proposta de indicadores que nos atrevemos a fazer, 
colhendo contributos nos trabalhos da OCDE, de Tarondeau e Gerwin e de R. 
Boyer (1 6), designadamente no plano da flexibilidade do trabalho, ja que no 
domfnio da tecnologia o campo ainda esta muito aberto a inova9ao (v. qua
dros 11 e 111). 

Para cada forma de flexibilidade propoem-se indicadores de resultados e 
indicadores de meios. 

(16) V. OCDE (1987). 
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Formas de flexibilidade 

lndicadores 

Resultados. 

Meios. 

OUADRO II 

lndicadores de flexibilidade da tecnologia 

Flexibilidade tecnoprodutiva 

Estabilidade dos ganhos de produtividade 
dos equipamentos face a v~ria<;:oes de 
processo e produto. 

i) Propor<;:ao de produ<;:ao assegurada 
por equipamentos flexfveis. 

ii) Numero de produtos realizados por 
um mesmo equipamento. 

iii) Possibilidade de recompor ou subs
tituir equipamentos em caso de 
avaria. 

Flexibilidade funcional 

Estabilidade dos ganhos de produtividade 
dos trabalhadores face a varia<;:oes de 
processo e produto. 

i) Propor<;:ao de trabalhadores com 
horarios flexfveis. 

ii) Antiguidade media no posto de tra
balho. 

iii) Propor<;:ao de trabalhadores poliva
lentes. 

iv) Facilidade de modifica<;:ao de produ-1 iv) Propor<;:ao de trabalhadores em sala-
tos de uma gama ou da propria rio a pe<;:a. 
gama. 

v) Possibilidade de fazer variar o 
volume de produ<;:ao de um dado 
modelo. 

vi) Possibilidade de aceitar varia<;:oes de 
qualidade das materias-primas. 

v) Propor<;:ao de postos de trabalho 
com defini<;:ao regulamentar precisa. 

Flexibilidade organizacional 

Estabilidade dos ganhos de produtividade 
global face a varia<;:oes de processo 
e produto. 

i) Propor<;:ao de pessoal de concep<;:ao. 

ii) Existencia de estruturas hierarquiza
das de organiza<;:ao. 

iii) Existencia de cfrculos de qualidade. 

iv) Participa<;:ao dos trabalhadores na 
decisao. 



Formas de flexibilidade 

lndicadores 

Resultados 

Meios .... 
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Nivel emprego 

Flexibilidade emprego 

Dura9ao trabalho/ 
ritmo trabalho 

QUA 

lndicadores de flexi 

Salarios directos 

Elasticidade do em- Elasticidade, dura9ao Elasticidade salario 
prego face flutua96es e ritmo trabalho face a face a flutua96es pro-
procura e inovayao flutua96es procura. cura. 
tecnol6gica. 

i) Velocidade ajusta- i) Numero horas i) Elasticidade sal a-
mento emprego. extraordinarias rios em rela9ao 

rela9ao horas tra- emprego. 
balho. 

ii) Elasticidade taxas ii) Numero traba- ii) Elasticidade sal a-
actividade. lhadores tempo rios em rela9ao 

parcial rela9ao produtividade. 
emprego total. 

iii) Curva Okun. iii) Numero trabalha- iii) Ajustamento sala-
do res c/horario rios aos pre9os. 
reduzido rela9ao 
emprego total. 

iv) Curva Beveridge. iv) Numero trabalha- iv) Percentagem tra-
dares em lay-off balhadores c/sala-
rela9ao emprego rios fixos. 

total. 

v) Taxa desemprego v) Percentagem cus-
longa dura9ao. tos fixos mao-de-

-obra/custos totais. 



DRO Ill 

bilidade do trabalho 

Fl exibilidade salarial Mobilidade 

Salarios indirectos Salarios relativos Geogratica Rota9iio emprego Profissional qualific. 

Variabilidade tribu- Elasticidade sala- Variabilidade estru- Taxa rota<;:ao em- Variabilidade estru
ta<;:ao sobre o tra- rios rela,tivos face tura regional em- prego face a flu- turas profissional e 
balho face a flu- a flutua<;:oes pro- prego face a flu- tua<;:oes procura. por nfveis qualifica-
tuac;:oes procura. cura e inova<;:ao tua<;:oes procura. <;:i'io face a flutua-

i) Percentagem 
custos mao-de-
-obra nao sala-
riais/custos 
totais. 

ii) Nfvel de impo-
si<;:ao fiscal 
sobre 0 tra-
balho 

tecnol6gica. <;:oes procura e ino
va<;:ao tecnol6gica. 

i) fndice diferen- i) Amplitude das i) Taxa rota<;:ao i) fndice diferen-
cia<;:ao salarial subven<;:oes a. geral emprego. cia<;:ao salarial 
por sectores. mobilidade interempresas 

geogratica. por qualifica-
<;:oes. 

ii) fndice diferen- ii) Tax as mobili- ii) Taxa rota<;:ao ii) fndice diferen-
cia<;:ao salarial dade regional sectorial em- cia<;:ao salarial 
por qualifi- de emprego. prego. i nte rsecto res 
ca<;:i'io. por qualifica-

<;:6es. 

iii) Nfvel de encar- iii) fndice diferen- iii) Diferencia<;:i'io 
regional de 
custos de alo
jamento e de 
custo de vida. 

iii) Antiguidade 
media no em
prego. 

gos sociais cia<;:i'io salarial 
sobre o tra- por idades. 
balho. 

iv) Grau de rigidez 
mercado imo
biliario. 

iv) Taxa rota<;:ao 
emprego por 
profissoes/qua
lifica<;:oeslida
des/sexos. 
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