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Produtividade, conhecimento 
e trabalho remoto 

LUÍS TODO BOM 
Gestor de Empresas 

O 

O que está 
a ocorrer na 

administração 
pública é 

verdadeiramente 
desastroso, com 
uma redução da 

produtividade 
acompanhada 

por um aumento 
da despesa 

pública. 

nossopaístanumpmblemacró-
nicodebabcaprodutiviclade, que 
está naba,se dasuabaixacompe-
titividade internacional, como 
correspondente baixo nível de 
desenvolvimento económica 

Esta baixa produtividade é 
particularmente acentuada nas 
entidades públicas, administra-
ção central e local e empresas 
públicas, e nas PME, pequenas 
e médias empresas que actuam 
nos sectores tradicionais da eco-
nomia. 

Por forçada pandemia, mui-
tas organizações, públicas e pri-
vadas, adoptaram o trabalho re-
moto, como forma de ultrapas-
sarem as restrições aos contac-
tos individuais, responsáveis 
pela propagação da doença. 

Nas grandes empresas, tec-
nologicamente evoluídas ebem 
geridas, que competem nos mer-
cados internacionais, esta nova 
forma de trabalho, para quadros 
superiores, com qualificações e 
conhecimentos universitários, 
revelou-se uma solução interes-
sante, em que se mantiveram ní-
veis deprodutividadepróximos 
dos iniciais. 

Nas instituições públicas, a 
baixa deprodutividade associa-
da ao trabalho remoto foi muito  

acentuada, como se pode confir-
marpelotránsito caótico a meio 
da tarde, epela utilização expo-
nencial das redes sociais nosho-
rários laborais. 

Está, assim, explicada a ac-
tual Bise de descontrolo de gran-
de número de serviços públicos. 

Nas PME, o efeito não foi tão 
devastador, já que na grande 
maioria, na indústria e serviços 
de mão de obra intensiva, a 
adopção do trabalho remoto foi 
muito limitada. 

Em todas as situações, veri-
ficou-se, no entanto, umdecrés-

 

mariline Ah/PS 

cimo pronunciado do conheci-
mento tácito destas organiza-
ções, pela ausência de contactos 
pessoais e directos entre qua-
dros empresariais com diferen-
tes formações e qualificações, 
técnicas e profissionais. 

Sendo o conhecimento táci-
to, um factor muito relevante na 
competitividade das organiza-
ções, mais do que o conheci-
mento explícito, que pode, facil-
mente, ser adquirido externa-
mente, as organizares que ac-
tuam em mercados globais, têm 
de se começar a preocupar com  

este fenómeno. 
Igualpreocupação deve eis-

tir nas nossas universidades, 
onde o conhecimento adquirido 
porvia remota é superficial e não 
consolidado. 

Quando se afirma, duma for-
ma ligeira, que este sistema de 
trabalho remoto veio para ficar, 
no ensino e na actividadeprofis-
sional, não se tem em conside-
ração a evolução destas duas va-
riáveis, produtividade e conhe-
cimento. 

O que está a ocorrer na ad-
ministraçãopública é verdadei-
ramente desastroso, com uma 
redução da produtividade 
acompanhadapor um aumento 
da despesa pública corrente e 
com os partidos da extrema-es-
querda a reclamarem, perma-
nentemente,mais funcionários, 
quando o nosso ratio éjá o mais 
elevado da Europa. 

Senãoregreasarmos,rapida-
mente, ao trabalho presencial, 
comum aumento da disciplina e 
do rigor na actividade profissio-
nal, aczituação económicadonos-
so país continuará a deteriorar-
-se, comum aumento crescente 
do nosso endividamento. ■ 
Artigo em conformidade 
com o antigo Acordo ortográfico 
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OC 
LUÍS TODO BOM 
Administração pública vive 
uma situacao desastrosa 

1 os 
A. NOGUEIRA LEITE 
O nosso sistema de IRC 
penaliza as empresas 

Um quarto da despesa 
covid ficou por gastar 
Parecer do Tribunal de Contas conclui que ficaram 950 milhões de euros por executar 
Estado arrisca perder mais de metade das injeções realizadas na banca 

Política monetária 

Fed começa 
a subir juros 
e acelera 
redução 
de estímulos 

    

Vencedor do concurso 
para o novo hospital 
de Lisboa só em fevereiro 
Mota-Engil e Sacyr disputam obra. Primeiras 
propostas foram entregues há três anos. 

EMPRESAS 20 e 21 

Grupo Axis converte antiga 
sede do FC Porto num hotel 
EMPRESAS 22 

Lex 
ENTREVISTA 
RUI PATRÍCIO 

"Violar 
proteção de 
denunciantes 
pode dar até 
cinco anos 
de prisão" 
Rui Patricio refere 
que a nova lei se 

destina apenas 
a quem trabalha 

numa empresa ou 
entidade pública. 

supLam •i-  :Lb e 1 

idealista 
A app 

imobiliária 

líder em 

Portugal 

NUNO TERRAS MARQUES 
CE0 DO GRUPO VISABEIRA 

oldman fica 
com mais 

de 20% da 
Constructel 

Grupo fechou um contrato 
de 1.100 milhões com a orange. 

PRIMEIRA LINHA 4 a 51 

ENTREVISTA 
DIOGO MONICA 

Anchorage vai 
triplicar presença 
em Portugal 
no próximo ano 

A fintech, o primeiro banco 

cripto do mundo, adquiriu 
o estatuto de unicórnio 

depois de arrecadar ontem 
350 milhões de dólares 

numa ronda de financiamento. 


