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EDITORIAL

O número 43-44 da revista Organizações e Trabalho dá continuidade à publicação dos
artigos selecionados a partir do conjunto das comunicações apresentadas no I Encontro
Internacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (I EISIOT),
subordinado ao tema Trabalho, Mudança Social e Dinâmicas Económicas. Desafios para
as Sociedades Contemporâneas.
O I EISIOT, promovido pela Associação Portuguesa de Profissionais em Sociologia
Industrial, das Organizações e do Trabalho (APSIOT), decorreu nos dias 27 e 28 de
novembro de 2014, em Lisboa, e traçou como principal objetivo discutir os atuais
processos de mudança social e económica e os impactos que tais alterações produzem nas
várias dimensões da vida social, relacionadas com o trabalho. Estas transformações na
sociedade e na economia, que se vêm observando com maior acutilância desde a crise de
2008, colocam as Sociologias Industrial, das Organizações e do Trabalho perante novos
desafios de investigação e de intervenção. Neste contexto, pareceu-nos que a promoção do
diálogo entre diferentes cientistas sociais poderia ser um contributo para o
aprofundamento do debate sobre os processos de mudança em curso e para a formulação
de políticas públicas.
Com este desígnio em vista, o I EISIOT reuniu Sociólogos/as, Economistas e
outros/as cientistas sociais de vários países, para debater um conjunto de temas que afetam
os indivíduos, as organizações e a sociedade em geral. Foram sugeridos sete tópicos de
debate, no âmbito dos quais os participantes apresentaram as suas comunicações, a saber:
i) Inovação, economia, emprego e políticas públicas; ii) Trabalho e emprego na economia
social; iii) Educação e mercado de trabalho; iv); Mercado de trabalho, flexibilidade e
precariedade; v) Relações de género, família e emprego; vi) Gestão de recursos humanos e
vii) Relações laborais e movimentos sociais.
O convite lançado aos/às Sociólogos/as e outros/as cientistas sociais para
apresentarem os resultados da sua investigação, a sua experiência profissional ou o
produto de outras atividades desenvolvidas em diversos contextos organizacionais, no I
EISIOT foi aceite por muitos/as. Em dois dias reuniram em Lisboa 1 102 participantes,
foram apresentadas 65 comunicações e estiveram representadas 5 nacionalidades. Grande
parte das comunicações apresentadas foi publicada nas atas do Encontro, disponíveis em
http://www.apsiot.pt/images/publicacoessiot/index1eisiot.html.
Face à qualidade dos trabalhos apresentados, a Comissão Organizadora do Encontro e
a Direção da APSIOT e da Revista Organizações e Trabalho decidiu selecionar um
conjunto de artigos e convidar os/as respetivos/as autores/as a rever os textos de modo a
serem publicados na revista. Este número duplo da Organizações e Trabalho é constituído
por sete artigos, os quais passamos a apresentar.
No artigo Individuação, Identidades Incertas e Precarização Flexível: o trabalhado
dos formadores de adultos num contexto de subida das incertezas, João Eduardo Martins
tem como principal objetivo a produção de uma reflexão analítica, a partir da sociologia,
Agradecemos à Escola Superior de Educação de Lisboa – Instituto Politécnico de Lisboa, o espaço cedido nas
suas instalações para a realização do I EISIOT 2014.
1
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em torno da condição face ao trabalho e da fabricação das identidades profissionais dos/as
formadores/as de educação de adultos que exerceram a sua atividade no âmbito da
Iniciativa Novas Oportunidades (INO). O autor mobiliza os resultados parciais de uma
investigação de doutoramento em Sociologia, levada a cabo na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que teve como finalidade
compreender sociologicamente os modos como a medida se enraíza localmente nos
terrenos da ação pública. Um dos principais eixos de análise desenvolvidos na dissertação
diz respeito aos modos individuados de ser formador/a de adultos.
Wagner Salles, Deise Nunes e Fernando Vieira no artigo intitulado A construção
colectiva do trabalho como uma prática gerencial: repercussões de aspectos discursivos e
de sedução organizacional, procuram analisar as nuances entre o discurso e a prática de
gestão no processo de construção do trabalho coletivo, de acordo com a psicodinâmica do
trabalho (PDT). A principal contribuição que esta investigação pode trazer está ligada às
descobertas sobre os impactos que determinadas práticas de gestão podem assumir sobre a
construção de acordos normativos no trabalho, bem como, em desdobramento, sobre as
relações sociais entre os/as trabalhadores/as. Na ótica do referencial teórico, a
coordenação pela chefia na construção do coletivo de trabalho corrobora condições para
cooperação, no que se refere aos aspectos de visibilidade, confiança e espaço de
discussão. No entanto, os autores acrescentam que a construção coletiva, como prática de
gestão, mostrou-se instrumental, em forma de sedução e cooptação da subjetividade
dos/as trabalhadores/as, que desafia o fortalecimento do coletivo de trabalho frente aos
padrões rígidos da organização do trabalho.
O artigo Communication in Organizations and 360-Degree Evaluation: What is the
Relationship between the Two Concepts? de Rita Andreia Mourão e Sandra Miranda,
apresenta os resultados de um estudo exploratório qualitativo em que se explora a relação
entre comunicação organizacional e avaliação 360 graus, enquanto método de avaliação
de desempenho. Na análise das entrevistas, as autoras salientam, quer as vantagens, em
termos de comunicação organizacional, que os/as entrevistados/as associam à avaliação
360 graus, nomeadamente a maior simetria e o carácter bidirecional dos processos de
comunicação, quer o entendimento de que o recurso a este tipo de avaliação de
desempenho depende do contexto organizacional.
Segue-se o contributo de Joana Campos, Célia Martins, Alfredo Dias e Laurence
Vohlgemuth para este volume. O seu artigo, intitulado Animadores Socioculturais:
Formação e Inserção Profissional dos Diplomados da ESELx-IPL, centra-se no estudo do
papel das instituições formadoras na profissionalização dos/as animadores/as
socioculturais, tendo por base a análise do caso da Escola Superior de Educação de
Lisboa. Os dados apresentados foram recolhidos a partir da informação disponível na
instituição sobre os estágios realizados pelos/as estudantes e através de um inquérito por
questionário aplicados aos/às licenciados/as. A análise apresentada salienta a importância
da adoção de uma política de formação em contexto profissional, baseada na realização de
estágios junto de um leque diversificado de parceiros, para a integração e afirmação
profissional dos/as futuros/as diplomados/as em animação sociocultural.
Joana Correia dos Santos contribui para este número com o artigo A
Responsabilidade Social e a Gestão de Recursos Humanos nas Empresas do PSI-20:
Algumas Pistas de Reflexão. Com base em fontes documentais, a autora propõe-se
promover uma reflexão sobre o discurso produzido por cinco empresas pertencentes ao
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PSI-20, no que diz respeito às práticas de gestão de recursos humanos. O estudo
desenvolvido procurou analisar de que forma estas organizações, no âmbito das suas
políticas de responsabilidade social, evidenciam preocupações com os/as seus/as
trabalhadores/as e quais as práticas que privilegiam na comunicação regular do seu
desempenho. Os resultados apontam, sobretudo, para três ideias: i) a importância da
afirmação e sedimentação de políticas e de estratégias formais; ii) a comunicação do
desempenho socialmente responsável e iii) o lugar atribuído aos recursos humanos e
algumas das práticas desenvolvidas.
O artigo (Des)emprego na Madeira: Entre a Erosão e a Reconfiguração (200520013), da autoria de Ricardo Fabrício Rodrigues, apresenta o mercado de emprego da
Madeira como um espaço peculiar que, ainda assim, não foi imune a um conjunto de
transformações nos últimos anos. Entre 2005 e 2013 o mercado de emprego madeirense
registou uma série de aumentos sucessivos na população desempregada, situação que
afasta cada vez mais a região dos tempos do presumível pleno emprego da viragem do
século. O artigo procura reconstituir o trajeto do emprego e do desemprego na Madeira,
com base na recolha, organização e leitura de um conjunto de dados estatísticos oficiais.
Da organização e leitura dos dados emerge uma análise multinível sobre o fenómeno
(des)emprego, o qual apresenta grandes repercussões sociais.
O artigo de Paulo Marques Alves e Carlos Levezinho, intitulado A Presença dos
Sindicatos da Saúde na Internet: Um contributo para a Revitalização do Sindicalismo?
tem como objetivo analisar as ações que os sindicatos têm vindo a desenvolver para se
revitalizarem, nomeadamente a utilização da Internet, face à crise que os movimentos
sindicais dos países capitalistas mais desenvolvidos vêm enfrentando, desde a década de
1970. Mais especificamente, os autores analisam os sítios oficiais dos sindicatos da saúde
na Internet, com o intuito de compreender se estes estão a utilizar todas as potencialidades
que a rede oferece, nomeadamente no que concerne ao incremento dos níveis de
transparência e à promoção de oportunidades efetivas de participação, pilares essenciais
da democracia organizacional. Face ao carácter estático, oficialista e à reduzida
interatividade que observam, os autores demonstram que as potencialidades da internet
não estão a ser rentabilizadas ao máximo e concluem que esta situação configura uma
oportunidade desperdiçada para o fortalecimento do sindicalismo.
A variedade dos temas tratados reafirma-se neste número duplo e é um bom indicador
da abrangência e da vitalidade que caracterizaram o debate e a troca de experiências
durante o primeiro Encontro Internacional de SIOT. Estamos certas de que este espírito se
manterá na sua segunda edição, em 2016.

Maria Manuel Serrano
Paula Urze
Fátima Assunção

ARTIGOS

INDIVIDUAÇÃO, IDENTIDADES INCERTAS E PRECARIZAÇÃO FLEXÍVEL: O
TRABALHO DOS FORMADORES DE ADULTOS NUM CONTEXTO DE SUBIDA
DAS INCERTEZAS

João Eduardo Martins

Resumo Com este artigo procura-se fazer uma reflexão analítica, empiricamente sustentada,
sobre a relação ao trabalho e à construção das identidades profissionais dos formadores de
adultos que trabalham com um público de baixas qualificações escolares e profissionais na
sociedade portuguesa, num contexto em que o mundo social da formação é, à semelhança das
tendências do mundo do trabalho nas sociedades capitalistas, atravessado por uma dinâmica de
subida das incertezas e por uma forte precarização das relações de trabalho. Foi possível
constatar que os modos individuados de relação ao trabalho do ofício de formador está marcado
socialmente pela fabricação de identidades híbridas e incertas e pelo modelo hegemónico do
precariado flexível. Este modelo que é claramente dominante da condição face ao trabalho dos
formadores está em consonância com as exigências do novo espírito do capitalismo. Instalados
na precariedade, a maior parte destes indivíduos querem-se adaptáveis, flexíveis, disponíveis a
todo o momento para as necessidades do mercado da formação e estão socialmente marcados
por uma identidade projecto.
Palavras-chave Individuação, Identidades incertas, Precariado flexível, Formadores de
Adultos

Introdução
Este artigo tem como principal objectivo a produção de uma reflexão analítica, a partir da
sociologia, em torno da condição face ao trabalho e da fabricação das identidades
profissionais dos técnicos/formadores de educação de adultos que exerceram a sua
actividade no âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades (INO). Mobilizam-se os
resultados parciais de uma investigação de doutoramento em Sociologia levada a cabo na
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa intitulada
“Das Políticas às Práticas De Educação De Adultos: Lógicas de Acção, Sentidos e
Modos de Apropriação Localmente Produzidos” e que teve como finalidade compreender
sociologicamente os modos como a medida se enraiza locamente nos terrenos da acção
pública. Um dos principais eixos de análise desenvolvidos na tese diz respeito aos modos
individuados de ser formador de adultos. São alguns resultados de investigação resultantes
deste eixo analítico que trazemos aqui à discussão. Num contexto de transformação das
relações laborais em Portugal e tendo como pano de fundo as políticas austeritárias a
nossa reflexão faz-se a partir de três questões analíticas centrais: - Quem são os
formadores de adultos? Quais os principais modelos da sua condição face ao trabalho?
Como se reconfiguram as suas identidades num contexto hegemónico do novo precariado
flexível? Do ponto de vista metodológico a investigação situa-se do lado das sociologias
interpretativas e das metodologias qualitativas e procurou conciliar um esquema de

ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 43-44, 2015, pp. 11-21

12

João Eduardo Martins

inteligibilidade1 actancial com um esquema estrutural. Foram realizadas 30 entrevistas
semi-estruturadas a formadores de cursos EFA e a técnicos de RVCC dos Centros Novas
Oportunidades (CNO) numa associação de desenvolvimento local e num centro de
formação profissional da região do Algarve. O material empírico foi sujeito à análise
estrutural de conteúdo (Hiernaux, 1997) de modo a identificar os modelos culturais que
orientam a conduta dos actores ao nível das suas práticas sociais. Os princípios desta
técnica analítica segundo Hiernaux (1997:73) partem da ideia de que o sentido resulta das
relações estabelecidas entre si pelos elementos que o material põe em acção. Estas
relações são de dois tipos fundamentais. Por um lado, a disjunção, que permite relacionar
dentro de um mesmo género oposições e contra-definições dos elementos constitutivos da
realidade social. De outro lado, a associação que permite estabelecer uma relação entre os
elementos do real identificados pelas disjunções. ligando entre si, numa rede de atributos,
esses mesmos elementos (Martins, 2014: 139). É a partir do formação de códigos de tipo
disjuntivo e conjuntivo produzidos a partir do texto manifesto no material empírico que se
formam os sistemas de sentido que nos permitem tornar inteligivel a realidade social.
Como refere Hiernaux (1997: 161):
“Trata-se de destacar, a partir de manifestações que estruturam nos diversos
materiais, cujo “conteúdo” formam, “modelos culturais”, quer dizer, sistemas
de sentido típicos que orientam o comportamento dos sujeitos, que são
interiorizados e socialmente produzidos, reproduzidos ou transformados”.
Este tipo de análise permite segundo Jean-Pierre Hiernaux uma boa rendibilidade
analítica no processo de investigação qualitativa uma vez que é possível começar a
esboçar a análise a partir de algumas primeiras entrevistas bem elaboradas e bem
escolhidas na sua diversidade. Do ponto de vista teórico interessa-nos aqui salientar como
principais orientações a sociologia da individuação (Martucelli, 2006), a teoria das
identidades socioprofissionais tal como conceptualizada por Dubar (1997, 2006) e o
conceito de precarização do trabalho tal como proposto por Diogo (2012). A sociologia da
individuação ganha especial relevância porque é uma sociologia que parte dos indivíduos
mas não se limita a esse nível analítico, o das existências individuais. É uma
macrossociologia que procura compreender a partir dos indíviduos como uma
determinada singularidade societal, histórica e espacialmente situada, produz
determinados modos individuados de existência social. O operador analítico central nesta
abordagem é o conceito de prova e é este o conceito que nos permite fazer a articulação
entre a história colectiva e a experiência existêncial dos formadores na sua
individualidade. Para Martuccelli (2006:12) as provas são os desafios históricos,
socialmente produzidos, desigualmente distribuídos que os individuos têm que enfrentar
nas suas vidas quotidianas num determinado momento sócio-histórico. Um modo de
individuação apenas existe através do sistema de provas que o forja.

1

Para uma boa compreensão dos diferentes modos de inteligibilidade do social ver a proposta de Berthelot
(1997) que caracteriza o esquema actancial a partir da capacidade de agir dos actores individuais e o esquema
estrutural que privilegia uma entrada explicativa do funcionamento do social a partir da análise das estruturas
sociais.
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Como refere o próprio autor:
“No que me toca, como vos disse a todo o momento, descrever o sistema
estandardizado de provas de individuação equivale para mim a descrever uma
sociedade histórica na sua unidade. Este esforço, necessariamente intelectual e
crítico, participa da convicção que é através de uma sociologia histórica escrita
à escala individual graças à noção de prova, que é possível hoje em dia melhor
dar conta dos grandes desafios da globalização. Trata-se de propor um olhar
sociológico em ligação com a proeminância do indivíduo nas nossas sociedades,
com, sobretudo, o facto de ele ser o horizonte das nossas percepções. Ontem,
construía-se o arsenal conceptual da sociologia em torno da ideia de sociedade e
do problema da ordem social. Hoje, é necessário, prolongando o esforço dos
clássicos, de o renovar em torno do indivíduo e sobretudo do seu processo de
individuação. Em resumo, uma sociologia da individuação é hoje uma tentativa
para pôr de pé uma análise macrosociológica” (idem:8).
Sobre a construção das identidades profissionais apoiamo-nos sobretudo nas
conhecidas propostas de Dubar (1997, 2006) que nos permite uma boa compreensão de
como as transformações estruturais do mundo do trabalho nas sociedades contemporâneas
produzem identificações societárias de tipo incerto. Quer a obra A Socialização.
Construção das Identidades Sociais e Profissionais quer a sua obra posterior A Crise das
Identidades. A Interpretação de uma Mutação contém elementos teóricos e empíricos
sobre a produção social das identidades profissionais em contextos societais de mudança
acelerada que nos mostram como a incerteza e a hibridez são hoje traços marcantes da
vida de trabalho de uma massa significativa de indivíduos. Sobre o conceito de identidade
vale também a pena mobilizar Pinto (1991) que nos recorda nas suas considerações sobre
a produção social de identidade, reflectindo sobre os desenvolvimentos teóricos e
epistemológicos em torno deste conceito, que, por um lado, a produção social da
identidade não é um dado essencial uma vez que as identidades quaisquer que elas sejam
são construídas relacionalmente. Por outro lado, as identidades não são estáticas, dadas de
uma vez por todas, pois elas são sempre uma construção social dinâmica e contínua.
Pondo-se no eixo das sincronias sociais, este autor refere:
Estará em causa, antes de mais, afirmar que a produção das identidades sociais
implica a imbricação de dois processos: o processo pelo qual os actores sociais
se integram em conjuntos mais vastos, de pertença ou de referência, com eles se
fundindo de modo tendencial (processo de identificação); e o processo através
do qual os agentes tendem a autonomizar-se e diferenciar-se socialmente,
fixando em relação a outros, distâncias e fronteiras mais ou menos rígidas
(processo de identização)” (idem:218).
Refere ainda que:
“(…) é importante não se perder nunca de vista que as identidades sociais se
constroem por integração e por diferenciação, com e contra, por inclusão e por
exclusão, por intermédio de práticas de confirmação e de práticas de distinção
classistas e estatutárias, e que todo este processo, feito de complementaridades,
contradições e lutas, não pode senão conduzir, numa lógica de jogo de espelhos,
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a identidades impuras, sincréticas e ambivalentes. A construção de identidades
alimenta-se sempre de alteridades (reais ou de referência) e por isso nunca
exclui em absoluto conivências e infidelidades recíprocas – para desespero dos
que nela querem ver o desenvolvimento harmonioso e coerente de uma tantas
substâncias essenciais” (ibidem:219).
Passando ao eixo das diacronias sociais o autor complementa o raciocínio anterior
referindo que a construção de identidades se alimenta também de trajectos sociais
incorporados nos agentes, da posição ocupada na estrutura social e dos projectos que, em
função das coordenadas estruturais antes referidas, são socialmente formuláveis em cada
momento (ibidem:220).
Segundo Dubar:
“O termo “identidade” reapareceu tanto no vocabulário das ciências sociais
como na linguagem corrente. Um pouco por todo o lado, fala-se de “crise de
identidade” sem se saber bem o conteúdo desta expressão: dificuldades de
inserção profissional dos jovens, aumento da exclusão social, mal estar face às
mudanças, desagregação das categorias que servem para se definir a si próprio
e para definir os outros (…) Como em qualquer período que se segue a uma
crise económica de grande dimensão, a incerteza quanto ao futuro domina todos
os esforços de reconstrução de novos quadros sociais: os do passado já não são
pertinentes e os do futuro ainda não estão estabilizados” (Dubar,1997:13).
A identidade social e profissional dos indivíduos está assim claramente associada ao
conceito de socialização. Uma vez que nunca é dada de uma vez por todas, ela está
sempre em construção e reconstrução contínua nos diversos contextos de socialização
onde se situam e por onde passam os indivíduos ao longo das suas vidas. É isto que o
autor nos diz na introdução à sua obra A Socialização. Construção de Identidades Sociais
e Profissionais:
“A identidade de alguém é, no entanto, aquilo que ele tem de mais precioso: a
perda de identidade é sinónimo de alienação, de sofrimento, de angústia e de
morte. Ora, a identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no acto do
nascimento: constrói-se na infância e deve reconstruir-se sempre ao longo da
vida. O indivíduo nunca a constrói sozinho: Ela depende tanto dos julgamentos
dos outros como das suas próprias orientações e autodefinições. A identidade é
um produto de sucessivas socializações” (Dubar, 1997:13).
A identidade é assim nesta perspectiva:
“O resultado simultaneamente estável e provisório, individual e colectivo,
subjectivo e objectivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de
socialização que, em conjunto, constroem os indivíduos e definem a instituições”
(idem: 105).
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As identidades sociais e profissionais não são meros produtos de estruturas
macrosociais que se imporiam aos indivíduos, como acontece nas abordagens
estruturalistas e funcionalistas de análise do social, onde a noção de sujeito e de
subjectividade são como que anuladas. Nem são tão pouco meros produtos de
conversações e interacções quotidianas, desligadas estas dos constrangimentos societais
que por sua vez constrangem fortemente a subjectividade dos actores sociais.
Esclarece-nos Dubar, posição com a qual estamos plenamente de acordo que:
“(…) as identidades sociais e profissionais típicas não são nem expressões
psicológicas de personalidades individuais nem produtos de estruturas e de
políticas económicas que se impõem a partir de cima, elas são construções
sociais que implicam a interacção entre trajectórias individuais e sistemas de
emprego, sistemas de trabalho e sistemas de formação. Produtos sempre
precários, se bem que muito construídos no processo de socialização, estas
identidades constituem formas sociais de construção das individualidades, em
cada geração, em cada sociedade” (ibidem:239).
As identidades profissionais ganham assim em Dubar uma particular acuidade
analítica pois apesar de elas serem apenas uma das muitas dimensões da identidade dos
indivíduos desde que nascem até que morrem, elas continuam a ser centrais na forma
como os indivíduos se percebem e definem a si mesmos.
Quanto ao conceito de precarização utilizado na análise recorremos a uma definição
simples, abrangente e clarificadora que sem ser simplista nos permite avançar na análise:
“Considera-se que emprego precário se opõe a emprego fixo, sem termo, seguro.
Define-se, pois, a precariedade, por exclusão de partes: é precário o que não é
permanente ou efectivo, o que sai fora da norma” (Diogo, 2012)
São estes os principais elementos teóricos que nos permitem avançar na análise.
Vejamos em seguida alguns dos principais resultados de investigação empírica que
sustentam a nossa reflexão.

Quem são os formadores de adultos? Alguns atributos caracterizadores
O conjunto da nossa amostra é constituído por um total de 30 entrevistados sendo 17 deles
do género feminino e 13 do género masculino. As idades dos entrevistados variam entre a
idade mínima de 28 anos e a idade máxima de 63 anos, sendo a média de idades dos
técnicos envolvidos na formação de aproximadamente 37 anos, o que nos permite dizer
que estamos perante uma ocupação que é levada a cabo maioritariamente por
“profissionais” relativamente jovens. A origem social dos pais dos entrevistados,
perspectivada a partir dos indicadores nível de escolaridade e profissão indica,
comparativamente às elevadas qualificações de que a maior parte dos formadores é
detentor que para a maior parte destes estamos perante trajectórias de mobilidade social
ascendente por via da aquisição do capital escolar situando-se estes socialmente na nova
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pequena burguesia2, em contraste com o posicionamento social dos seus pais cuja origem
social, na sua maior parte, é manifestamente inferior, quer pelo capital escolar de que são
portadores quer pelo estatuto social das posições ocupadas (Martins, 2014:154). A
estrutura de qualificações dos formadores e dos seus pais põe em confronto uma
desigualdade estrutural da sociedade portuguesa podendo-se constatar, o que não deixa de
ser interessante, que os pais dos formadores entrevistados poderiam perfeitamente ser seus
potenciais “clientes” no âmbito da Iniciativa Novas Oportunidades. A caracterização dos
atributos dos entrevistados encarregues da implementação desta medida expõe assim
brutalmente um dos maiores contrastes do processo de escolarização3 actual. Uma
população mais jovem fortemente escolarizada que teve a oportunidade social de levar a
cabo trajectórias de escolarização longas e uma população idosa com níveis de
escolarização muito baixos e com percursos escolares e formativos de curta duração
(Martins, 2014:154). A estrutura de qualificações dos formadores, quase todos com
formação de nível superior, permite-nos dizer também, tendo em conta as suas áreas de
formação, que estamos perante uma enorme diversificação dos perfis de formação que
podem abranger profissionais da área da Sociologia, da Psicologia, das Engenharias, da
Gestão de Empresas, da Matemática, das Literaturas, etc. É a fragmentação dos percursos
formativos aquilo que define o traço comum às trajectórias de formação dos técnicos da
formação no que às suas especializações académicas diz respeito. Alguns, poucos, têm
especializações ao nível da educação de adultos para além da sua área de formação
académica de base, o que não acontece na maioria dos casos (Martins, 2014: 154). Esta
diversificação e fragmentação de perfis dos formadores que fazem a sua intervenção na
Iniciativa Novas Oportunidades manifesta-se também nos diferentes modos individuados
de ser formador de adultos.

A condição face ao trabalho: Entre a estabilidade confortável, a estabilidade
instável e a precariedade flexível
Os dados empíricos sobre a condição face ao trabalho dos formadores de educação e
formação de adultos que exercem a sua actividade em ligação com a Iniciativa Novas
Oportunidades permitiram o esboço de três modelos culturais. O modelo da estabilidade
confortável, o modelo da estabilidade instável e o modelo predominante da precarização
flexível. O modelo que designámos de estabilização confortável caracteriza-se por uma
2

Recorremos aqui à tipologia das classes sociais de Bourdieu (1979) para quem a posição dos agentes no espaço
social depende do volume e da estrutura do seu capital. Para o caso dos formadores e dos outros técnicos de
formação a espécie de capital que predomina no volume global do capital detido é claramente o capital cultural
em comparação com o capital económico de que são detentores.
3
Este contraste é bem evidenciado por Almeida e Vieira (2006) no livro “A escola em Portugal” onde as autoras
a partir da análise da evolução de alguns indicadores de escolarização na sociedade portuguesa assinalam a lenta
e tardia modernidade escolar do ponto de vista histórico, uma acelerada escolarização da população jovem nas
últimas décadas e uma escolarização da população adulta ainda hoje muito baixa. Dizem-nos estas autoras: “(…)
estes dados parecem eloquentes quanto ao fosso geracional que actualmente caracteriza a situação educativa
dos portugueses. Uma população adulta ainda muito marcada por baixas ou mesmo nulas qualificações
escolares, e pouco convertida a uma educação/formação permanente ou continuada ao longo da vida, coexiste
com uma população infantil e juvenil que acede cada vez mais precocemente à instituição escolar e que
prolonga douradouramente os seus estudos para além dos nove anos de escolaridade obrigatória” (idem:4849).
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situação laboral típica que se aproxima do mundo do trabalho à maneira do paradigma
fordista do emprego com direitos. Aparecem nesta situação indivíduos que têm a sua
“profissão” específica fora do mundo social da formação em determinadas áreas técnicas,
ou ainda, numa expressão residual, técnicos de formação que ocupam posições chave nas
actividades de coordenação e supervisão em determinadas instituições públicas (o caso do
Instituto de Emprego e Formação Profissional). São técnicos que fazem parte dos quadros
nas organizações onde trabalham, em situação de contratação permanente e que apesar de
realizarem a actividade de formação em situação de “recibo verde” sentem-se
confortáveis com esta situação. A remuneração auferida com a sua ocupação enquanto
formadores permite-lhes melhorar a sua condição remuneratória face ao trabalho e para
alguns deles isso é um reconhecimento da sua competência técnica enquanto peritos, o
que permite o engrandecimento do seu estatuto social. Ocupando uma posição estável
naquela que consideram a sua verdadeira “profissão” o pagamento instável associado ao
mercado da formação é encarado com “normalidade”. Estão assegurados os direitos de
propriedade social (Castel e Haroche, 2001). O modelo cultural que permite caracterizar a
condição estatutária face ao trabalho sobre a forma da “estabilidade instável” ou
“estabilidade relativa” condicionada pela existência ou não de “projectos” que o
“mercado dos projectos” pode oferecer permite-nos dizer que estes técnicos do mundo
social da formação são trabalhadores do quadro, na condição de efectivos, sendo que
alguns deles têm mesmo uma vinculação contratual de mais de uma dezena de anos às
organizações onde trabalham. São pessoas que têm uma percepção forte da fragilidade da
sua condição face ao trabalho: “sempre soube que isto não era emprego para a vida” e
em quem está muito presente o espectro da incerteza face ao futuro não só da sua
condição individual face ao trabalho mas também das próprias entidades para quem
trabalham e de que estão encarregues de fazer existir e assegurar a sua reprodução social:
“Uma associação sem fins lucrativos a gente nunca sabe o dia de amanhã”. A incerteza
face ao futuro manifesta-se de forma forte devido ao facto da situação de “estabilidade
instável” ser uma estabilidade condicionada à existência futura de “projecto”. Como nos
dizem alguns entrevistados se neste momento têm projecto, não há certezas de que no
futuro isso possa acontecer. O espectro da “não transição” para novos projectos
profissionais é uma ameaça que paira constantemente no ar sobre a sua condição face ao
trabalho: “Se no momento tenho projecto, eu sei que quando acabar aquele projecto
posso não ter projecto a seguir”. Os “projectos” muitas vezes dependem de factores
externos que os próprios não controlam como é o caso da dependência face à continuação
ou não das políticas públicas de educação de adultos no âmbito da INO. Estando a região
do Algarve a braços com uma significativa redução dos investimentos estatais na
educação e formação de adultos e num contexto em que deixou de haver financiamento às
entidades não estatais para levar a cabo novas acções o futuro destes “profissionais” está
ameaçado a um ponto em que é a sua própria existência como formadores de Educação e
Formação de Adultos que é posta em causa. A extinção ou o encolhimento sob uma forma
forte das políticas publicas de educação de adultos pode significar o fim do “projecto”da
ocupação de formador: “Quando acabar o curso EFA que acaba já agora não sei ainda
se vou ter ou não enquadramento nalgum projecto”. O espectro da “estabilidade
instável” pode ser uma situação duradoura. Mais do que uma situação de transição para
uma qualquer nova situação considerada estável de “emprego seguro” ele parece ser um
estado de evolução do mercado de trabalho no mundo social da formação em que há
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semelhança da condição salarial em geral a “subida das incertezas” (Castel, 2009) é a
norma: “Há quinze anos que é assim”. O modelo da precarização flexível ou precarização
total corresponde ao modelo que é predominante na relação ao estatuto da condição da
actividade formativa e que remete para uma nova condição estrutural da sociedade salarial
que Castel (1998) classifica como “instalação na precariedade”. Estes formadores têm
como horizonte profissional um futuro feito de precariedades flexíveis acumuladas. A sua
condição face ao trabalho opõe-se claramente ao que tradicionalmente se designa por
formas “típicas” de trabalho e insere-se nas formas “atípicas” da condição salarial. A sua
condição de precariedade “flexível” e ao mesmo tempo “total” implica que o seu vínculo
precário e instável se estabeleça sobre a forma de um contrato de “prestação de serviços”,
“independente” e “sem direitos” em que se presta um serviço por um número de horas
diminuto e delimitado no tempo sob a forma de “recibo verde” e em que a qualquer
momento o contrato de prestação de serviços pode ser interrompido. Nesta forma de
vínculo laboral não se tem direito a férias, nem a subsídio de férias. Fazer férias implica
fazer uma paragem na actividade sem qualquer contrapartida em termos de remuneração.
Não se tem direito a subsídio de Natal, subsídio de transporte ou de alimentação. É uma
prestação de serviços que “tem que se cumprir” e ao qual os formadores têm que se
“adaptar”. A “disponibilidade” para as solicitações do mercado da formação tem que ser
total sob pena de se ser facilmente substituível por outro colega que está imediatamente
“disponível” para aceitar essas propostas face à elevada concorrência no mercado dos
formadores. A “adaptabilidade” às mais diversas condições de um mercado marcado pela
diversidade é outra condição sem a qual dificilmente se resiste à sobrevivência no interior
desse mesmo mercado. Um bom desempenho e, talvez mais importante do que isso, uma
boa reputação no mercado formativo ou uma imagem criada de excelência podem ser
condições essenciais para não ficar sem “projecto”. Os “instalados na precariedade” são
a forma mais pura do “modelo da competência” exigido pelo “Novo Espírito do
Capitalismo”(Boltanski e Chiapello, 1999), o que não deixa de ter custos pessoais e
profissionais para muitos dos formadores associados à grande transformação estrutural da
subida das incertezas (Castel, 2009). O futuro para uma boa parte dos entrevistados
aparece como uma impossibilidade no que toca à capacidade de fazer planos a médio e
longo prazo. A vida faz-se no “aqui” e “agora” à espera da possibilidade de integração
imediata num próximo projecto que pode ou não acontecer.

Identidades híbridas e incertas num contexto hegemónico do novo precariado
flexível
A análise estrutural de conteúdos às entrevistas com os técnicos que trabalham nos cursos
EFA e nas práticas de reconhecimento e validação de competências no âmbito dos CNO
permitiram-nos constatar que para uma parte significativa dos formadores e dos outros
“profissionais” da formação a sua percepção subjectiva à ocupação é vivida sob o modo
de uma identidade socio-profissional incerta, marcada por uma grande ambiguidade e
ambivalência, com estes técnicos a revelarem uma grande dificuldade em definirem aquilo
que “são” do ponto de vista “profissional”. Os resultados da investigação permitem-nos
dizer que para alguns entrevistados “é uma questão difícil” definir qual é a sua profissão;
que a profissão percebida “depende dos projectos” em que se está a trabalhar “no

INDIVIDUAÇÃO, IDENTIDADES INCERTAS E PRECARIZAÇÃO FLEXÍVEL

19

momento”; que há uma grande incerteza face à própria profissionalização do campo da
formação que é percebida como tendo uma fraca institucionalização; que há uma enorme
fragilidade do reconhecimento profissional e do estatuto social dos formadores e que há
uma forte incerteza face ao futuro profissional. A identidade para uma parte dos
entrevistados está marcada pelo “projecto” do “momento” e em muitos casos pelos
múltiplos projectos em que cada actor se insere em simultâneo, o que faz com que a
actividade de formador possa aparecer diluída noutras identidades concorrentes associadas
a outros projectos em que se está envolvido. Noutros casos ainda, a precarização, a
fragilidade, a incerteza, e a instabilidade do campo da formação é tão grande que se
dúvida ou até se recusa uma qualquer percepção subjectiva da relação à ocupação de
formador marcada pela possibilidade da ideia de “profissionalidade”. Na Era do Novo
Espírito do Capitalismo (Boltanski e Chiapello, 1999), na sociedade organizada por
projecto parece já não se poder ser uma coisa em definitivo. Vai-se sendo coisas
diferentes consoante os projectos a que se vai estando conectado. O modo individuado de
si está em íntima conexão com a singularidade societal de um determinado contexto
sócio-histórico. É isso que nos mostra o seguinte excerto ilustrativo:
“Entrevistador – E no seu caso, considera-se profissional da formação? Se eu
lhe perguntasse qual é a sua profissão?
“Entrevistada – Isso é uma questão difícil para todos nós aqui na Associação,
isso é engraçado quando tenho que preencher uma ficha qualquer e tenho que
preencher qual é a minha função, isso depois também diverge nos projectos a
que estou ligada, portanto, neste momento, se eu preencho uma ficha qualquer
no médico ou em qualquer sítio, para adquirir qualquer coisa, vamos imaginar
eu neste momento ponho formador, que é o que eu sou neste momento, mas é
uma dificuldade que tenho sempre, porque se ponho técnico de desenvolvimento
local as pessoas não sabem o que é que é isto, enquanto se eu ponho formadora,
já mais ou menos sabem. Portanto, neste momento considero que sou formadora
mas já tenho estado em projectos aqui com a duração de três a quatro anos e
dizer que não sou formadora, sou, sou técnica”(Formadora e mediadora de um
curso EFA numa Associação de Desenvolvimento Local).
A incerteza de si na sua relação à ocupação profissional também pode estar presente
nos formadores para quem a formação é a sua actividade ocupacional a tempo inteiro.
Neste caso não é a dispersão e a multiplicidade de projectos de características
diferenciadas o que está na origem da fragilidade identitária mas é a própria fragilidade da
institucionalização do campo da formação de adultos. Um campo de frágil
institucionalização e de grande dependência das políticas públicas estatais faz com que a
incerta aposta Estatal nas políticas públicas de educação e formação de adultos leve à
própria incerteza na produção de si como “profissional” de formação de adultos. É o frágil
reconhecimento societal do campo da educação de adultos que contribui para o frágil
reconhecimento de si enquanto formador EFA.
“No teu caso consideras-te uma profissional da formação? É uma pergunta um
bocado complicada, eu acho que sou profissional naquilo que faço, agora eu não
sei se haverá profissionais na formação exactamente, porque nós não somos
reconhecidos, nós não temos um órgão, não temos um sindicato, não somos
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reconhecidos, nós somos um bocado escravos do trabalho e temos que agarrar
tudo o que há, agora imagina eu acabo este curso, a seguir esta entidade já não
me vai contratar, portanto, eu tenho é que aproveitar quando há trabalho e
aproveitar tudo o que existe”(Formadora de Matemática para a Vida num curso
EFA).
A produção de si por parte destes indivíduos históricos, actores centrais do campo da
educação e formação de adultos não pode assim ser desligada da compreensão da
singularidade societal que os fabrica.

Conclusão
As identidades profissionais e a condição face ao trabalho dos formadores/técnicos de
educação de adultos estão claramente marcadas pela prova da incerteza. A incerteza na
prova do trabalho sobre o outro e com o outro (Dubet, 2002; Astier, 2003) no sentido em
que não é garantido o sucesso da sua intervenção ao nível da produção da mudança
pessoal e social dos públicos destinatários das políticas. A incerteza na construção da sua
individualidade e da sua identidade profissional uma vez que navegam num campo de
frágil institucionalização e reconhecimento social e estão extraordinariamente
dependentes de factores externos de política educativa. Neste sentido ainda, a incerteza
face à existência de projectos futuros e à continuidade das suas próprias organizações de
trabalho que têm que fazer existir e a incerteza face às lógicas descontinuadas que têm
marcado a história das políticas educativas de educação de adultos em Portugal (Lima,
2005). Com a hegemonia de uma condição face ao trabalho marcada pelas lógicas da
precarização flexível (Sennett, 2007; Standing, 2014), com um modelo hegemónico
identitário caracterizado pela ambiguidade e pela ambivalência, estes são alguns dos
traços principais que marcam o modo individuado da condição dos formadores de adultos
no Portugal contemporâneo. Num contexto em que as políticas à escala europeia
prometem austeridade perpétua, pelo menos para os países da Europa do Sul, sob o
comando de uma Europa Merlievelica (Beck, 2013) em contexto de crise do euro, perante
devastadoras políticas de austeridade que exercem uma enorme pressão para a retracção
de um Estado Social (ainda pouco consolidado em Portugal) na direcção de um Estado
Mínimo, perante a diminuição do investimento público nas políticas de educação básica
de adultos, perante um mercado de trabalho cada vez mais pressionado politicamente para
a sua desregulação económica e social pode-se especular que a situação do precariado
flexível do mundo social da formação não sofra grandes alterações nos próximos tempos.
Os dados revelam também a importância das políticas públicas de educação de adultos
não só para fazer face ao atraso estrutural da estrutura de qualificações da população
portuguesa mas também na produção e reconfiguração identitária de novos
“profissionais” altamente qualificados no panorama da sociedade portuguesa
contemporânea. As políticas públicas têm um papel central na produção societal dos
indivíduos.
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A CONSTRUÇÃO COLETIVA DO TRABALHO COMO UMA PRÁTICA
GERENCIAL: REPERCUSSÕES DE ASPECTOS DISCURSIVOS E DE SEDUÇÃO
ORGANIZACIONAL

Wagner Salles, Deise Nunes e Fernando Vieira

Resumo Esta pesquisa trata de analisar as nuances entre o discurso e a prática gerencial no
processo de construção do trabalho coletivo, de acordo com a psicodinâmica do trabalho
(PDT). Partindo da concepção de que as práticas gerenciais tendem a endossar o sistema
capitalista, que caminhos forjam a construção coletiva do trabalho entre o discurso e a prática
gerencial? A partir dos resultados das entrevistas com 11 gestores de diferentes setores no
Brasil, realizadas pelo MEDS, foi possível categorizar uma das competências gerenciais que
corresponde à construção coletiva do trabalho. Na ótica do referencial teórico, a coordenação
pela chefia na construção do coletivo de trabalho corrobora condições para cooperação, no que
se refere aos aspectos de visibilidade, confiança e espaço de discussão. No entanto, a
construção coletiva, como prática gerencial, mostrou-se instrumental, em forma de sedução e
cooptação da subjetividade dos trabalhadores, que desafia o fortalecimento do coletivo de
trabalho frente aos padrões rígidos da organização do trabalho.
Palavras-chave Coletivo de trabalho; discurso organizacional; práticas gerenciais.

Introdução
Dentro do contexto organizacional, na observação da função gerencial, gestores são
indivíduos que supervisionam as atividades de outros indivíduos (Robbins, 2002).
Semelhantemente, Maximiano (2006) afirma que gestores são funcionários da
organização que são responsáveis pelo trabalho de outros funcionários.
Gaulejac (2007), ao trabalhar uma conceituação de gestão, destaca que, uma vez que
é apresentada como conjunto de técnicas destinadas a racionalizar e otimizar o
funcionamento da organização, um de seus aspectos práticos está voltado para o discurso
sobre os modos de organizar a produção, de conduzir os homens que a isso contribuem, de
pensar a empresa como uma organização racional. Por isso, o mesmo autor destaca uma
crítica ao paradigma economicista que fundamenta a gestão, cujo princípio básico é de
que o humano é um fator da empresa, reduzindo, assim, o homem a um mero recurso.
Diante desse cenário gerencialista, os trabalhos desenvolvidos por Dejours (2011),
assim como por Morgan (2011), contribuem quando demonstram que qualquer indivíduo
na organização é passível das pressões do seu contexto organizacional e social. Dentre as
distintas pressões sofridas, o indivíduo é confrontado com as diferenças entre a prescrição
da função, apresentada pela organização, e o real do trabalho, vivido no cotidiano. Este é
um ponto teórico relevante a ser considerado na organização do trabalho coletivo.
Ora, considerando que gestores são responsáveis pelo trabalho de outros indivíduos, e
diante dos pressupostos de um modelo capitalista que busca atender essencialmente as
razões econômico-financeiras, uma problemática que se apresenta está voltada para a
forma de organizar o trabalho coletivo de maneira que considere o fator humano, bem
com seus elementos de construções sociais. Isto é, o cenário que se apresenta desafia a
ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 43-44, 2015, pp. 23-37
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gestão a organizar o trabalho considerando o indivíduo como parte integrante deste
trabalho, ao invés de um mero recurso.
Mediante esta problemática, surge uma questão a ser investigada quanto à relação
entre as práticas gerenciais adotadas e a construção do trabalho de forma coletiva,
agregando o fator humano a este processo de construção que considera, dentre outros
elementos, as lacunas entre a prescrição e a realidade do trabalho. Sendo assim, uma
inquietação que se apresenta nesse cenário é: que caminhos forjam a construção coletiva
do trabalho entre o discurso e a prática gerencial?
O objetivo geral desta investigação se dá na análise das nuances entre o discurso e a
prática gerencial no processo de construção do trabalho coletivo, buscando compreender a
ressonância das práticas gerenciais sobre o coletivo de trabalho, sobre o processo de
cooperação e nas relações organizacionais e sociais entre os trabalhadores.
A principal contribuição que esta investigação pode trazer está ligada às descobertas
sobre os impactos que determinadas práticas gerenciais podem assumir sobre a construção
de acordos normativos no trabalho, bem como, em desdobramento, sobre as relações
sociais entre os trabalhadores.
De maneira estrutural, a pesquisa conta com uma linha teórica da psicodinâmica do
trabalho (PDT), bem como dos temas de discurso e sedução organizacional, assumindo
como bases conceituais os temas de discurso, de coletivo de trabalho e de cooperação,
para, então, confrontar estas bases conceituais com o resultado das entrevistas feitas com
gestores de diferentes níveis e organizações. Ao final, são apresentas as análises e
conclusões deste confronto entre os pressupostos teóricos e os discursos capturados dos
entrevistados, a fim de obter contribuições que vão ao encontro do objetivo geral da
pesquisa.

A Psicodinâmica do Trabalho
Para melhor compreender a PDT, torna-se necessário fazer uma síntese dos estudos
antecessores, a saber, a psicopatologia do trabalho.
O vocábulo psicopatologia do trabalho foi utilizado pela primeira vez em 1952 por
Sivadon e se preocupava em versar como as instituições psiquiátricas tratavam as doenças
mentais de forma isolada da realidade histórica e social do sujeito. Para Sivadon, algumas
atividades profissionais tinham correlações com o adoecimento dos indivíduos. Desta
forma, os estudos da psicopatologia do trabalho tinham como cerne de análise as
enfermidades mentais ocasionadas pelo trabalho e eram pautadas no conhecimento
submetido pela patologia profissional somática consequente de danos físico-químicobiológicos no posto de trabalho (Dejours, 2011).
Pesquisas de Le Guillant e colaboradores apontaram que em certas profissões, como
as das telefonistas, as atividades laborais afetavam especificamente a saúde mental. Os
estudos mostraram que distúrbios mentais ditos de menor importância se apresentavam
com frequência. A fadiga nervosa das telefonistas tinha como base as cadências ou ritmos
intensos de trabalho que demandavam esforços de atenção, precisão e velocidade
(Dejours, 2011).
A fadiga nervosa se apresentava nas trabalhadoras como um quadro de sintomas ricos
e variados, acompanhado de profundo cansaço e vazio. Crise de choro, desmaios, falta de
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controle, irritação e agressividade frequentes faziam parte do contexto de vida de algumas
telefonistas e foram relacionados às condições e natureza trabalho (Dejours, 2011).
Dejours (2011), em suas pesquisas, procurava mostrar que trabalhadores que
executavam seu trabalho de forma repetitiva, sob a pressão do tempo, acabavam por
apresentar uma patologia mental. Contudo, os estudos mostraram que os trabalhadores, ao
realizarem trabalhos repetitivos, apresentavam menos a existência de doenças mentais
tradicionais do que, por exemplo, os trabalhadores da construção civil. Esses profissionais
também eram objeto de pesquisa de Dejours. Os trabalhadores da construção civil
apresentaram estratégias de defesa para lutar contra o medo e suas consequências, isto é,
esses profissionais, mesmo diante do sofrimento relacionado ao trabalho, eram capazes de
se defender (Dejours, 2011).
As pesquisas de Dejours ainda constataram outro efeito. As consequências sobre a
saúde mental dos trabalhadores não eram as mesmas, apesar de os sujeitos fazerem parte
da mesma situação de trabalho. Essa constatação permitiu perceber que o operário, além
de reagir e se defender das situações ocasionadas por suas atividades laborais, tinha
reações de defesa que estavam vinculadas à função do passado, à história e à estrutura de
cada sujeito (Dejours, 2011).
Assim, pode-se dizer que a história do indivíduo se torna de grande valia para que o
indivíduo apresente estratégias de defesas para lutar contra o medo e as suas
consequências, como também permite que os trabalhadores apresentem reações distintas
em virtude de seu labor.
As observações ainda foram capazes de apresentar outras descobertas. Quando em
grupo, os trabalhadores elaboravam estratégias de defesas que eram construídas para lutar
contra os efeitos desestabilizadores e patogênicos do trabalho. Através de um coletivo, os
sujeitos reconstruíam as pressões do trabalho que os faziam sofrer.
Tendo em vista todas essas descobertas, as análises de Dejours revelaram um novo
foco. As pressões de trabalho e as defesas, principalmente coletivas, contra os efeitos
psicológicos passaram a configurar as pesquisas, e não mais a relação entre pressão de
trabalho e doença individual estudada pela psicopatologia. As pesquisas passaram a dar
ênfase, então, a um processo dinâmico específico, no qual o cerne do estudo torna-se as
estratégias coletivas de defesa e seus ajustamentos (Dejours, 2011; 2012).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, as descrições da organização do trabalho, que é
entendida como sendo (I) divisão de tarefas entre os operadores, repartição e cadência, ou
seja, o modo operatório prescrito, e (II) divisão dos homens, ou seja, repartição das
responsabilidades, hierarquia, comando e controle que às vezes se apresentava de forma
diferenciada das descrições (Dejours, 2011). No hiato entre as descrições e o trabalho
realizado se encontravam as maiores pressões para com os trabalhadores. Isso fez com que
os estudos passassem a analisar as pressões reais do trabalho, ou seja, a atividade (como o
trabalho é de fato realizado), e não só as prescrições, aqui colocadas como tarefa (como o
trabalho deve ser realizado), ocorrendo, assim, uma diferença entre o prescrito e o real do
trabalho.
A partir da observação da organização do trabalho, que era fruto de tensão aos
trabalhadores, as pesquisas que se apoiavam na psicopatologia e tinham como objeto de
análise as doenças mentais assumem um novo olhar. Pode-se dizer que o estudo da
psicopatologia do trabalho trata de colocar em evidência doenças mentais que poderiam
ser ocasionadas pelo trabalho, enquanto a PDT estuda a intersubjetividade das relações do
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homem com o trabalho. O objeto de estudo passa a ser o sofrimento e as defesas contra
esse sofrimento.

As estratégias defensivas
O conflito entre a organização do trabalho e o funcionamento psíquico pode resultar em
sofrimento. Esse sofrimento faz com que o trabalhador apresente estratégias defensivas
para não enlouquecer. Estas táticas são, em sua maioria, gerenciadas e organizadas de
modo coletivo. Nessas estratégias, os trabalhadores criam uma atenuação da percepção da
realidade que os fazem sofrer, isto é, as estratégias defensivas minimizam a percepção que
os trabalhadores têm das pressões no trabalho (Dejours, 2011; 2012).
Moraes (2013) corrobora com os pressupostos da PDT ao relatar que as estratégias
defensivas se constituem de um artifício elaborado pelos trabalhadores e têm a finalidade
de permitir que os mesmos possam lidar com o sofrimento sem adoecer.
O sofrimento, o prazer e a identidade são de cunho individual, sendo o sujeito
portador de uma história e que não possui validade fora da ordem singular. Todavia,
quando vários sujeitos pertencentes a um grupo possuem histórias de sofrimento, estes são
capazes de construir estratégias defensivas coletivas para minimizar as pressões da
organização do trabalho.
O funcionamento das estratégias defensivas possui regras e um acordo partilhado e
que só se sustentam através de um consenso. Elas podem parar de funcionar a partir do
momento em que os trabalhadores não a desejarem. Esses mecanismos, chamados de
estratégias defensivas, não devem ser confundidos com os mecanismos individuais de
defesa. Os mecanismos individuais de defesa que estão interiorizados no sujeito são
capazes de persistirem mesmo sem a presença física, enquanto as estratégias coletivas
carecem da presença física dos sujeitos, diferenciando um do outro (Dejours, 2011; 2012).
As estratégias defensivas coletivas agem sobre a percepção da realidade fazendo com
que o real seja atenuado. A negação do fato e a formação da nova verdade são
arquitetadas através de um coletivo ou até mesmo de uma comunidade inteira, fazendo,
assim, com que as estratégias defensivas sejam validadas. Já os mecanismos individuais
de defesa não possuem a validação de um grupo, uma vez que a nova percepção da
realidade é apenas de um único indivíduo (Dejours, 2011; 2012).
Contudo, as estratégias defensivas podem fazer com que trabalhadores tornem-se
alienados, isto é, podem fazer com que o trabalhador não perceba mais sua real condição
de trabalho. Uma vez que esses artifícios agem para estabilizar a relação subjetiva da
organização do trabalho, os trabalhadores podem ficar resistentes à mudança acabando por
hesitar seu questionamento (Dejours, 2011; 2012).
O sujeito passa a lutar contra a desestabilização das estratégias de defesa. O
sofrimento se torna fruto do enfraquecimento desses artifícios defensivos e não mais do
trabalho. O trabalhador, na busca da felicidade, transforma estratégias de defesa em
ideologia defensiva, ocorrendo assim conflitos de poder (Dejours, 2011; 2012).
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O coletivo de trabalho e a cooperação
Segundo Mendes (2010) a construção de regras e pactos feitos entre trabalhadores do
mesmo setor, a fim de encontrar saídas para adversidades comuns, formam o coletivo de
trabalho. Esse coletivo é capaz de criar regras constantes em razão das mudanças que
correm na organização do trabalho. Para a autora, o coletivo de trabalho passa pela
cooperação, que não pode ser confundida com coleguismo ou conveniência estratégica. A
cooperação implica solução de compromisso. O coletivo se compromete a cumprir as
normas e técnicas estabelecidas pelo grupo, como também a negociação das regras que
estão em contínua mudança. Através da elaboração de normas o individuo é capaz não só
de se manter engajado, como também manter o compromisso com o seu trabalho. Uma
vez que o sofrimento é compartilhado, o coletivo de trabalho se torna uma possibilidade
de enfrentamento desse sofrimento.
Coadunando com as ideias de Mendes, Cruz Lima (2013) relata que a cooperação é
construída a partir de três pilares: visibilidade, confiança e espaço de discussão.
A visibilidade, de acordo com Cruz Lima (2013), pode ser compreendida como
entender bem o trabalho do outro. Para que o trabalho se torne inteligível é necessário
falar sobre o real do trabalho. O trabalhador precisa relatar para os seus pares sua astúcia
na realização da tarefa, isto é, sua fala revela as transgressões (transposições,
rompimentos) às normas e técnicas na execução do trabalho. Esse fato provoca no
trabalhador sentimentos de prazer e culpa. Prazer por sua inteligência prática, culpa por
driblar as prescrições do trabalho.
Quando um trabalhador apreende o saber do trabalho realizado pelo seu par, o mesmo
pode gerar julgamento em relação a essa atividade. O fato de outro trabalhador se
aprimorar na atividade realizada pelo seu par pode gerar o julgamento de quem se
apropriou do saber do trabalho. Entretanto, o mesmo pode ser vencido através da
confiança (Cruz Lima, 2013).
Quando se encontra no grupo de trabalho visibilidade e confiança, Cruz Lima (2013)
afirma que o espaço de discussão deve ser construído. Esse pode ser realizado em
ambientes formais ou informais. Contudo, esses espaços de discussão se tornam um
processo difícil e frágil, tendo em vista que precisa reconhecer o direito de cada um no
uso da palavra e da escuta.
Ainda nesse contexto, o objetivo da discussão realizada pelo coletivo de trabalho
defendido por Dejours (2005) e as decisões devem ter como foco principal a coordenação
das atividades e das inteligências singulares na cooperação dos trabalhadores, papel este
que cabe à gestão. A discussão efetuada pelo coletivo de trabalho permite não só o
progresso nas regras de ofício, como também se torna responsável em eliminar ou
estabilizar alguns modos operatórios. Posto isto, pode-se dizer que as arbitragens
(decisões) são uma atividade normativa, ou seja, uma atividade na qual são produzidas as
normas de trabalho, que só é possível ser elaborada através da cooperação entre os
trabalhadores, sem os quais nenhum coletivo de trabalho pode existir.
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Aspectos discursivos e sedução organizacional
Para que esse coletivo de trabalho avance na construção de regras de convivência e na
confiança, como bases ao fortalecimento das relações sociais, em prol da saúde do
trabalhador, torna-se importante trazer ao debate impactos da dualidade capital versus
trabalho. Historicamente, o primeiro se sobrepõe ao segundo, em um jogo de forças
desigual, tendo em vista o domínio do capital sobre os ditos recursos humanos.
Essa dinâmica pode ser revelada de modo explícito, tais como a demissão em massa e
o enfraquecimento das instituições sindicais, ou de forma mais sutil, na medida em que O
poder das organizações (Pagès e outros, 2008) apela à subjetividade dos colaboradores,
para que os mesmos se engajem voluntariamente ao aumento contínuo da produtividade,
sob pena de desemprego e exclusão social.
Nessa seção, tem-se o intuito de apontar o discurso como uma produção social, que
pode ocultar ou mascarar relações de poder. O conceito de discurso pode ser definido
como um fenômeno complexo, sobre o qual não há consenso. Há diferentes vertentes
sobre discurso, que tentam caracterizar os respectivos elementos linguísticos e
contextuais, os quais dão vida aos processos dinâmicos de comunicação e de relações
sociais.
Para esse debate, trata-se de apontar como aspectos discursivos um conjunto de
conhecimentos produzidos socialmente e que servem aos interesses dos atores sociais de
determinado contexto (Natividade e Pimenta, 2009, p. 25).
Discursos são conhecimentos e mensagens (implícitas e explícitas) socialmente
construídos. Podem ser relativamente cristalizados, dependendo do jogo de forças, da
consciência crítica e da apropriação linguística, em vias de (trans)formar a realidade de
seus atores (Lima e outros, 2009).
Um discurso pode ser relativamente solidificado, ao usar ideias, palavras, imagens,
valores, gestos, entonações, artefatos e outros elementos subjetivos. Revela de onde se
fala e para quem se fala, caracterizando um determinado público, que vai reagir
positivamente, ou não, a esses elementos. Pode ocultar contradições, pois nem sempre
consegue sustentar relativa coerência entre as ideias e ações que determinam a sua
dinâmica.
Um discurso pode ser delineado via ideologia. Esta pode ser conceituada como um
processo de dominação. Para se sustentar, o discurso ideológico é composto por espaços
em branco, por lacunas; ele não pode se mostrar por completo; caso contrário a mensagem
explícita revelaria a dominação e a violência. “O discurso ideológico se sustenta,
justamente, porque não pode dizer até o fim aquilo que pretende dizer. Se o disser, se
preencher todas as lacunas, ele se autodestrói como ideologia (...)” (Rocha, 2013, p.
127).
A ideologia se apresenta com direta conexão e correlação com o discurso 1. Nesse
texto, entende-se por discurso um conjunto de elementos que vão desde o contexto no

1

Para aprofundar entendimento sobre diferentes noções de ideologia, pode-se recorrer a DUNKER, C.I.L.
Discurso e Ideologia. In Re-discutir texto, gênero e discurso. São Paulo: Parábola, 2008, v. 2, p. 185-214. Além
deste artigo, ver, também, outras referencias, tais como ALTHUSSER, L. Ideologia e aparelhos ideológicos de
Estado. In Sobre a Reprodução. Petrópolis (RJ): Vozes, 1999, pp. 275-283; MÉZAROS, I. O poder da ideologia.
São Paulo: Boitempo, 2004, além de MARX, K. A ideologia alemã e outras obras.
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qual determinados grupos estão inseridos, tais como características da Economia e da
Política, na atualidade, até a linguagem, que traduz as palavras, os símbolos, as conexões,
a entonação, o explícito, o implícito etc.
Rocha (2013, pp. 124-130), destacando os Escritos de Marilena Chauí, explica que a
ideologia pretende coincidir o que diz sobre a realidade com a própria realidade; que o
trabalho específico do discurso ideológico consiste em realizar a lógica do poder, “(...)
fazendo com que as divisões e as diferenças apareçam como simples diversidade das
condições de vida de cada um (...)”. Estabelece-se um entrelaçamento harmônico, com
ares de universalidade.
No que se refere ao caráter de dominação ideológica, de valores, crenças e artefatos
do discurso organizacional, Gaulejac (2007) aduz que a gestão se apresenta como uma
ciência, pretensamente neutra, cuja função seria estabelecer os princípios da eficiência, da
inovação e da melhoria contínua de produtividade. A falsa neutralidade dos instrumentos
de gestão é contestada por esse autor, ao questionar a forma autoritária como são
construídas suas bases, sem diálogo com os principais atores, que desempenharão seus
papéis, no cotidiano organizacional.
Torna-se imprescindível apontar a função que a ideologia gerencialista exerce na
manutenção desse poder das organizações. Para Gaulejac (2007, p. 65), “designar aqui o
caráter ideológico da gestão é mostrar que, por trás dos instrumentos, dos
procedimentos, dos dispositivos de informação e de comunicação encontra-se em ação
certa visão de mundo e um sistema de crenças”. Ora, a própria ideologia se apresenta
como racional, neutra, mas que dissimula seu caráter de dominação.
Na mesma direção, ao se discutir a sedução organizacional, pode-se aduzi-la como
um fenômeno que se localiza nas entrelinhas, nas insinuações, nos espaços subentendidos,
nos códigos, na linguagem subjacente, no que aguça a curiosidade. Trata-se de um aspecto
discursivo.
É esse um dos aspectos que Freitas (1999, p. 158) confere ao conceito de
“organização sedutora”, defendendo que as organizações hipermodernas personificam o
raro, por meio de um carisma, que sugere aos empregados e outros atores sociais um lugar
de destaque, na sociedade organizada. Não há espaço para todos. Aqueles que conseguem
fazer parte dessa relação podem ser vistos como especiais, pois passam a ter acesso ao
consumo e a outros valores defendidos pelas Organizações.
O progresso e a civilização dos tempos atuais, sobretudo nas referências ocidentais,
são subordinados aos ditames da Economia. Primeiro, o desenvolvimento econômico, ao
qual todas as outras esferas devem estar subordinadas. Em outras palavras, os
desenvolvimentos social, psicológico, cultural e humano devem pedir benção ao universo
econômico. Há uma crença quase dogmática no consumo como ponto de partida para se
ser alguém na vida.
A esse respeito, Freitas (1999, pp. 131-132) observa que a empresa moderna constrói
a sua missão sobre um carisma, sobre uma dominação. Ao mesmo tempo que os altos
executivos fazem uso de uma alta dosagem de autoridade carismática, para doutrinar os
chamados colaboradores e para se autodoutrinarem, ambos os lados – gestores e
subordinados - necessitam de reconhecimento psicológico, para se manterem nesse jogo.
Em nível micro, as comunidades aonde as grandes organizações estão inseridas
podem usufruir de benfeitorias, sob a classificação de responsabilidade social e
ambiental. E, para os indivíduos, no lado psicológico, é preciso se esforçar, para chegar

30

Wagner Salles, Deise Nunes e Fernando Vieira

lá. Dedicar-se, para merecer fazer parte, por exemplo, do status das melhores empresas
para se trabalhar.
Todo esse quadro permite compreender a força das organizações na nossa forma de
pensar e agir, no mundo contemporâneo. A esse respeito Pagès e outros (2008) revelaram
como “o poder das organizações” se constitui como uma doutrina, que busca a adesão
voluntária de fiéis, para, em nome do progresso, do consumo, do conforto material e do
bem-estar dedicarem-se integralmente à liturgia organizacional, por meio do trabalho. Se
preciso for, haverá sacrifícios pessoais, pois uma causa está em jogo.
Do lado dos indivíduos, muitos estão pré-dispostos a serem alcançados por essa
sedução. O processo só se concretiza, porque tais indivíduos desejam entrar na fantasia,
no mundo imaginário sugerido pelas Organizações. Na medida em que a promessa
organizacional lhes alcança, pois, em muitos casos, o Estado falha, por exemplo, em
oferecer satisfações de necessidades básicas, tais como Saúde e Educação, as
organizações preenchem essa lacuna, por meio de planos de benefícios oferecidos aos
Recursos Humanos, extensivos aos familiares. Logo, pertencer ao quadro de uma grande
organização significa ter planos de saúde privados etc.
Siqueira (2009, pp. 119-123) analisa o discurso organizacional da gestão de pessoas,
explicando como algumas categorias conceituais fazem parte de um jogo sedutor, que
convida o trabalhador a se entregar de corpo e alma à dinâmica do trabalho na (e pela)
Organização. O sucesso, nesse caso, implica em fomentar o super-homem organizacional,
para que o exemplo seja seguido e os territórios continuem sendo desbravados.
O conceito de sedução organizacional remete-se ao que não está explícito, ao que não
é dito, mas está lá, para ser decifrado. Nesse sentido, entende-se que a sedução é uma
parte do discurso, pois está subjacente. A análise do discurso organizacional vai além da
linguagem, pois tenta interpretar a dinâmica que envolve interesses distintos. Busca,
também, entender como as pessoas utilizam estratégias comunicativas, para revelar ou
ocultar esses interesses (Siqueira, 2009).

Metodologia e discussão dos dados
A partir da análise dos dados coletados por meio de entrevistas presenciais com 11
gestores, de diferentes níveis hierárquicos e setores da economia no Brasil, foi possível
levantar duas categorias centrais que tratam de competências gerenciais em mobilizar
pessoas no ambiente organizacional.
Estas entrevistas foram realizadas considerando o Método de Explicitação do
Discurso Subjacente – MEDS – (Nicolaci-da-Costa, 2007). A escolha do método se deu
pelo pressuposto de que não se considera apenas a construção da realidade por uma
percepção do mundo externo, mas, indo um pouco além, considera a internalização da
língua no contexto em que ela é usada, isto é, a internalização de conceitos, valores e
regras, evidenciada no discurso, que caracteriza a construção e reconstrução do indivíduo
conforme os valores sociais do grupo ao qual pertence em determinado período. Assim, o
objetivo a ser alcançado por meio deste método foi ouvir e captar detalhadamente – dado
o intuito de alcançar sempre o máximo de profundidade – o que os entrevistados tinham a
dizer, em contextos naturais e da forma mais livre possível, assim como explorar as
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inconsistências, contradições e outros indicadores presentes nos discursos desses
entrevistados (Nicolaci-da-Costa, 2007; 2013).
A análise dos depoimentos coletados considerou as respostas do grupo de
entrevistados como um todo, chamada de análise inter-participantes, assim como levou
em consideração as respostas individuais, chamada de análise intra-participantes
(Nicolaci-da-Costa, 2007). A análise inter-participantes é relevante para identificar e
categorizar recorrências nos discursos dos entrevistados, de acordo com a similaridade das
entrevistas. Ainda que as questões não sejam aplicadas na mesma ordem a todos os
entrevistados, elas estarão presentes em cada entrevista, o que proporciona uma análise
comparativa entre as respostas obtidas. Já a análise intra-participantes é relevante para
proceder com comparações internas aos depoimentos de cada entrevistado, a fim de
buscar inconsistências, contradições, novos conceitos e usos de linguagem, etc.
As duas categorias principais levantadas podem ser chamadas de ouvir (as pessoas do
grupo) e construção coletiva (criando conjuntamente os acordos normativos do trabalho).
A partir do momento em que foi possível perceber que o aspecto sensorial moveu os
gestores entrevistados a ouvir os membros de suas equipes, também foi possível
compreender que o resultado dessa aproximação, dessa intersubjetividade, foi a
possibilidade de construir a solução buscada de forma conjunta. No entanto, no decorrer
da análise dos relatos, destaca-se o que está por trás do objetivo nessa aproximação
(Salles, 2015).
Pelo discurso dos gestores, a categoria da construção coletiva assume um significado
de operação conjunta, uma forma ativa de busca pelo resultado que consolida as
capacidades de gestão e operação e que proporciona a possibilidade efetiva de uma nova
organização do trabalho, de acordo com os feitos surgidos dessa construção.
Pois é, olha só... Vamos deixar emergir do grupo, vamos permitir que o
grupo construa a solução. (...) E aí a gente descobrindo isso a gente vai ta
trabalhando lado a lado com eles. Nem sempre eu ando pelo diretório
acadêmico, então, ao fazer isso, a gente descobre e começa a trabalhar com o
grupo e vai levando o grupo a atender aquilo que é a proposta da
universidade. (Gestor F)

Esta categoria tem sua utilidade a partir do momento em que mobiliza as pessoas
envolvidas para a mudança que se faz necessária na organização do trabalho,
proporcionando sentido, ampliando visões, investindo experiências singulares e gerando o
espaço de reconhecimento mútuo. E torna-se, por isso, uma prática gerencial com
efetivação pontual, temporária, enquanto existe a demanda. Havendo nova situação de
confronto com uma nova realidade em que os mecanismos subjetivos busquem superá-la,
pode ser que esta categoria possa emergir novamente. No entanto, como é dependente do
contexto, é possível observar que emerge da situação que se apresenta no real do trabalho,
sendo possível compreender seu desenvolvimento, mas não sendo possível afirmar sua
eficácia em outros momentos.
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Não obstante, algumas contradições aparecem na fala dos entrevistados, que chamam
a atenção para o desafio da efetivação do coletivo de trabalho.
Se tivesse que sentar do lado da pessoa, e ficar do lado da pessoa falando pra
ela “vamos fazer desse jeito... Faz desse jeito, pra ver que vai dar
resultado”... (...) E, a gente chegou no... no valor. Então foi o que? Sentando
com eles do lado, é.... aquele troço, na época eu era coordenador, e falei
“galera, não tem jeito, eu vou sentar com vocês, vou ficar com vocês, vou
desenvolver com vocês, vou explicar como vocês vão fazer, e vamo nessa...
e a gente vai chegar na meta”, e chegamos. (Gestor B)

Em um primeiro momento, o discurso se apresenta como uma prática gerencial
adotada para trazer os membros da equipe de trabalho para uma construção conjunta e
livre, como uma ação de coordenação das inteligências dos trabalhadores para que o
coletivo de trabalho seja efetivado. Contudo, é possível perceber na fala acima que o
trabalho realizado possui uma fonte de diretrizes: “vou explicar como vocês vão fazer”.
Aqui chama a atenção o fato de que, contraditoriamente ao discurso, a prática
gerencial de construir coletivamente não preza pela participação livre e ativa dos
trabalhadores que formam o coletivo. As normativas são determinadas pela gestão, que
enrigece o modus operandi daquilo que outrora deveria se constituir a partir da
contribuição dos membros da equipe. A análise subjacente neste relato revela a força do
poder das organizações (Pagès e outros, 2008), assim como propõe a ideologia
gerencialista pelo dever de mensurar e determinar, através dos instrumentos de gestão, a
forma com que o trabalho deve ser realizado (Gaulejac, 2007). O valor presente neste tipo
de discurso é o aspecto sedutor no qual apenas a Organização e a gestão detêm a melhor
forma de realizar o trabalho, da qual o trabalhador é dependente.
Esta determinação gerencial vai contra o que os pressupostos teóricos propõem
quanto ao espaço de discussão, essencial para a efetivação do coletivo de trabalho e da
cooperação. Determinando os caminhos a serem adotados, a gestão priva os trabalhadores
de uma discussão efetuada pelo coletivo de trabalho, que permitiria não só o progresso nas
regras de ofício, como também se tornaria responsável em eliminar ou estabilizar alguns
modos operatórios.
Em outra extração, é possível destacar como o poder, em suas formas coercitiva e
legítima, aparece como um interventor do processo de cooperação, enfraquecendo o
espaço para que a visibilidade e a confiança sejam efetivadas no processo de construção
coletiva.
Então hoje, a gente foi construindo isso devagarzinho. Com a experiência
que a cada um tinha, com a minha experiência, e a gente foi conseguindo
fazer isso se transformando numa realidade. Foi um processo muito rico,
muito gostoso, muito bom. (...) Eu sou uma pessoa autoritária... Sou uma
pessoa autoritária...(...) Onde é que meu autoritarismo se manifesta? Não é
nem nos processos de construção, mas é no dia a dia. (...) Então, se a sua
certeza for contrária a minha, me prove. Porque eu tenho a caneta, a decisão
em última instância é minha, ne... então, eu preciso ser convencida de que
minha certeza não é certa. Então vão bora conversar, do jeito que for, desde
que a gente se respeite, vai falando... vai falando, me convença de que eu to
errada, e se eu tiver errada, se você me convencer de que eu to errada, ué, eu
to errada, sem problema. Então, o que que eu faço: eu converso muito com
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eles. A gente senta e fala muito. A gente fica horas, falando, falando,
falando, falando... preferencialmente até que se chegue a um consenso.
Enquanto esse consenso não chega, são horas infindáveis de discussões e tal.
Então... um caminho que eu entendi que seja um caminho muito interessante
é esse, é falar muito, é ouvir muito, é abrir muito os espaços de conversa
sobre aquele mesmo tema. E...Isso tem funcionado, isso tem funcionado.
Muita conversa, muita repetição do conceito. (Gestor D)

Nota-se a evidente contradição intra-participante entre os trechos de “e a gente foi
conseguindo fazer isso se transformando numa realidade. Foi um processo muito rico,
muito gostoso, muito bom” e de “Porque eu tenho a caneta, a decisão em última
instância é minha, ne... então, eu preciso ser convencida de que minha certeza não é
certa”. A intimidação explícita de que a decisão final é da gestão é posta como um fator a
ser superado pelo grupo, negando a capacidade de realização e construção do trabalho que
os membros da equipe podem assumir. Nesse sentido, o “processo muito rico, muito
gostoso, muito bom” assume um tom estritamente sedutor. O fato de o grupo ficar “horas,
falando, falando, falando, falando... preferencialmente até que se chegue a um consenso.
Enquanto esse consenso não chega, são horas infindáveis de discussões e tal” não
expressa o resultado de uma construção que tem como base a confiança, assim como não
evidencia um espaço para discussão, mas, sim, justifica a tentativa de colocar à prova a
verdade e a certeza da prescrição determinada pela gestão para que os acordos normativos
sejam implementados.
Outro destaque que pode ser percebido nas falas dos gestores entrevistados refere-se à
desqualificação do trabalhador como um ser pensante. É o discurso ideológico no qual se
endossa as divisões e as diferenças como simples diversidade das condições de vida
(Rocha, 2013). Esta ação interfere no processo de construção de regras e pactos feitos
entre os trabalhadores, que forma o coletivo de trabalho, como forma de obterem saídas
para as adversidades encontradas na realidade do trabalho. Se o trabalhador é tratado
como alguém que não é capaz de pensar seu próprio trabalho, o coletivo é desafiado no
que se refere à criação de regras para o enfrentamento das mudanças na organização do
trabalho.
Não adianta tentar colocar, por exemplo, esse [funcionário] que eu tava te
falando, que tem dificuldades de pensar de maneira macro, tem um
pensamento um pouco caótico, uma maneira de raciocinar caótica, não
adianta pegar esse cara e pensar no processo como um todo, eu tenho que
pegar esse cara e botar pra desenvolver uma planilha, desenvolver uma
rotina que eu já estabeleci previamente. “Não fuja disso, você vai me
entregar isso dessa forma e dessa forma... Você vai apertar o A e depois o
B”. É assim que ele vai funcionar. Se eu chegar pra ele e “toma, eu quero
isso, se vira pra me entregar, inventa a maneira de me entregar”, não vai
sair... (Gestor E)
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Além da desqualificação do trabalhador como um ser que não pensa, o discurso dos
entrevistados revela outra forma de intervenção: a manipulação da subjetividade como
meio de alcançar os resultados organizacionais esperados.
E aí, assim, nessas horas é que eu entro com aquela... vamos dizer,
com termo... é... não é o ideal, mas com a camaradagem. Claro que é
assim, “ah, poxa, quando você precisa a gente dá sempre... entende o
seu lado e tudo e talvez agora seja a hora de você dar uma ajudada,
porque a gente ta precisando”. Então eu procuro, assim, não ser uma
pessoa que impõe as coisas. Mas tentar... é... fazer com que os
compromissos sejam cumpridos sem que... é... aquilo se configura
numa obrigação ainda que a obrigação dele é trabalhar para a
empresa. (...) Por isso eu não o obrigo, porque a minha... a minha
percepção é que quando vem a obrigação ele é reativo. Aí ele vai
tentar dificultar ou vai tentar, vamos dizer assim, prorrogar aquela
situação. E aí eu tento sair por essas outras situações, ne. (Gestor G)

As premissas de uma construção coletiva, neste caso, são usadas como um
mecanismo estratégico para cooptar o trabalhador a adotar as práticas determinadas pela
organização. É a manifestação típica do discurso ideológico que não pode dizer até o fim
aquilo que de fato pretende dizer (Rocha, 2013). Nota-se que o uso do termo
“camaradagem” revela uma ação consciente de usar a subjetividade do trabalhador como
forma de barganha ou intimidação, uma dívida de favor para com a gestão. Abrir o espaço
para visibilidade, confiança e discussão não se mostra, aqui, como uma coordenação do
coletivo de trabalho, mas, sim, como uma maneira de capturar o comprometimento dos
indivíduos em favor dos objetivos organizacionais. Essa ação consciente revela-se como
uma estratégia gerencial quando se observa uma fala como “Por isso eu não o obrigo,
porque a minha... a minha percepção é que quando vem a obrigação ele é reativo. Aí ele
vai tentar dificultar ou vai tentar, vamos dizer assim, prorrogar aquela situação. E aí eu
tento sair por essas outras situações, ne”.
Um destaque que se faz necessário ainda nessa fala é quanto à visão do papel da ação
de trabalhar para o indivíduo. O trabalho não é visto como um espaço de construção de
identidade, mas como uma obrigação: “Mas tentar... é... fazer com que os compromissos
sejam cumpridos sem que... é... aquilo se configura numa obrigação ainda que a
obrigação dele é trabalhar para a empresa”.
Uma análise que pode ser feita em trechos como os citados anteriormente refere-se a
um valor subjacente, que aparece como uma ligação transversal, ou seja, uma categoria
axiológica, que pode ser chamada por internalização do foco em resultados, própria do
sistema capitalista.
O objetivo internalizado pelos gestores entrevistados para mobilizar pessoas sob suas
responsabilidades está mais voltado para o atendimento à pressão para o alcance de metas
e resultados organizacionais do que para uma organização do trabalho que preza pelo
desenvolvimento e consideração do aspecto humano no trabalho.
Esta categoria axiológica, através das falas e das análises realizadas, pode ser
compreendida como o principal elemento interventor que faz da construção coletiva uma
prática gerencial instrumental, que desafia o fortalecimento do coletivo de trabalho frente
aos padrões rígidos da organização do trabalho, que preza pela sedução e cooptação da
subjetividade dos trabalhadores.
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Considerações finais
Em síntese, um dos desafios que se apresentam nos modelos de gestão atuais refere-se à
coordenação da organização do trabalho a fim de que haja condições adequadas para a
constituição dos processos de coletivo de trabalho e de cooperação.
A pesquisa trouxe uma perspectiva pela qual se pode observar que os processos de
coletivo de trabalho e de cooperação não têm se constituído de maneira legítima. Ao
contrário, têm sido manipulados a fim de atender aos objetivos subjacentes, como, por
exemplo, o foco em resultados.
Posta esta perspectiva, conclui-se que a construção coletiva do trabalho deve ser
constituída por normas, pactos e regras feitos entre os trabalhadores com o intuito de
encontrar soluções para as instabilidades da realidade do trabalho. São estes acordos
normativos – isto é, esta cooperação – que farão a base do coletivo de trabalho, na qual o
trabalhador se mantém engajado e compromissado com seu trabalho.
O papel central da gestão, neste processo, é assegurar que haja espaço para a
confiança, visibilidade e espaço de discussão entre os trabalhadores, coordenando as
atividades e as inteligências singulares entre estes trabalhadores para que se efetive a
cooperação. No entanto, o que se observou no campo, é que o discurso gerencial preza por
uma sedução que promete lugar de destaque para aqueles que atendem determinadas
condições ideológicas.
A construção coletiva do trabalho apresentou-se não como uma forma de construir o
trabalho de forma livre e com participação ativa dos trabalhadores, mas como uma prática
gerencial de imposição de diretrizes que emolduram e enrigecem o trabalhador, como se a
solução para o trabalho real estivesse sempre apontando para a prescrição das tarefas.
O discurso subjacente dos gestores apontou, ainda, para o exercício do poder em suas
formas coercitiva e legítima, como um mecanismo interventor no processo de cooperação,
que, ao invés de coordenar as inteligências singulares, enfraquece a possibilidade de
efetivação da visibilidade e da confiança na relação entre os trabalhadores. A intimidação
de forma explícita se mostrou presente em muitos trechos dos discursos, na qual a verdade
absoluta imposta pela gestão é posta como um fator a ser superado pelo grupo, colocando
em segundo plano a possibilidade que o grupo de trabalhadores tem de construir o
trabalho pela sua própria capacidade de realização.
Tais vieses presentes nos discursos capturados no campo mostram que há uma
tendência da gestão em desqualificar o trabalhador, negando a sua capacidade de pensar e
de encontrar soluções para o trabalho de forma natural e singular. Visto como uma
obrigação, e não como um espaço de constituição do próprio indivíduo, o trabalho é
tratado pela gestão muitas vezes como um meio de manipular a subjetividade do
trabalhador para fins de atendimento aos resultados organizacionais.
Portanto, o que esta pesquisa buscou mostrar é que os caminhos que forjam a
construção coletiva do trabalho referem-se à interface entre uma competência gerencial
discursiva de construir o trabalho de forma coletiva e a prática gerencial adotada de
maneira instrumental, cuja repercussão incide de forma relevante nas relações sociais
entre os trabalhadores.
Foi possível concluir que há espaço para uma adequada coordenação do coletivo de
trabalho, mas que, todavia, é dominada por uma categoria axiológica de foco em
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resultados. No entanto, resta saber se as práticas gerenciais atuais de construção coletiva
do trabalho, da maneira com que a pesquisa apresentou, são objetos de algum intuito de
mudança ou se devem continuar a servir aos interesses de um sistema dominante, da
maneira com que se apresentaram.
Não tendo a pretensão de esgotar o assunto, os resultados e as discussões trazidas por
esta pesquisa podem e devem servir de inspiração para que outros trabalhos futuros
possam aprofundar os pontos aqui apresentados, de maneira a trazer novas contribuições
para a organização do trabalho.
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COMMUNICATION IN ORGANIZATIONS AND 360-DEGREE EVALUATION:
WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TWO CONCEPTS?

Rita Andreia Mourão e Sandra Miranda

Abstract The performance appraisal has a very important role in the strategic objectives of the
organization, because it contributes to its efficacy (Aguinis, 2007). However, some limitations
of top-down performance appraisal like the subjectivity have been proposed other evaluations,
like 360-degree evaluation (Kondrasuk, 2012). This is a specific evaluation that considers more
than one appraiser (Brutus & Gorriti, 2005).
The purpose of this research is to know if the application of 360-degree evaluation influences
organizational communication. We conducted a qualitative exploratory study through the
interviews with experts. The results that will be presented are still preliminary and have
theoretical and practical applications. In general, we conclude that 360-degree evaluation could
be advantageous for organizational communication (e.g. active voice of employees;
symmetrical and bi-directional communication).
Key-words Performance Appraisal; 360-degree evaluation; Organizational Communication

Introduction
The performance evaluation has a central role in organizations because it allows justify
the decision making of managers (Becton & Schraeder, 2004; Bracken, Timmreck,
Fleenor & Summers, 2001). These decision-making may have consequences at different
levels, such as reward systems management (i.e., increase of salaries); justification of
decisions about the management of professional careers (i.e., transfers, promotions,
progressions, changes in labor contracts); identification of training needs of evaluated
people, with a view to personal and professional development (Bracken et al., 2001;
Brutus & Gorriti, 2005, Caetano, 2008; Caetano & Vala, 2000). Some authors also argue
that the application of performance evaluation may be useful in selection and recruitment
procedures (Aguinis, 2007; Brutus & Gorriti, 2005; Caetano, 2008; Tannenbaum, 2006).
In recent years some factors began promoting other type of performance appraisal
that may include more than one evaluator (e.g. colleagues, clients and supervisors) and
this particular type of performance evaluation is called 360-degree evaluation. A previous
study found that 360-degree evaluation may be advantageous when compared with
traditional performance appraisal (i.e., manager evaluate their subordinates) (Mourão,
Miranda & Ramalho, 2015). According to the same study, the diversity of perspectives
that 360-degree evaluation has, could be relevant to: a higher reliability of the evaluation
process; a decentralization manager's power; a neutralization of the influence of emotional
relationships; and a possible resolution of conflicts among employees. In this sense, the
interviewed employees consider that this type of evaluation will evaluate the employees
mostly considering their professional performance, rather than the quality of personal
relationships that they establish in organizations. Furthermore, the analysis of focus group
allowed to realize that respondents consider that the 360-degree evaluation may help
discover possible conflicts between employees (Mourão, Miranda & Ramalho, 2015).
ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 43-44, 2015, pp. 39-49
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When we are studying the practice of communication we can consider that the 360degree evaluation may promote a more effective organizational communication (Carson,
2006). This is because organizations with a power-sharing culture could be responsible to
have a horizontal organizational communication that tends to be promoted by 360-degree
evaluation (Heijden & Nijhof, 2004; Mamatoglu, 2008).
In this study we pretend to understand how some kind of experts define and
understand organizational communication and 360-degree evaluation and we intend to
understand how experts perceive the practice of organizational communication, under the
application of 360-degree evaluation. Some authors argue that, there are specific ways of
communication, depending on the type of appraisal used and the sharing of power in
organizations (e.g. Heijden & Nijhof, 2004). This research allows us to have a general
idea about the possible relationship between organizational communication and 360degree evaluation.

Literature Review
360-degree evaluation: Definition and advantages
360-degree evaluation is a specific type of performance appraisal. It is different from
other methods, because it includes several evaluators (Brutus & Gorriti, 2005; Caetano,
2008). The majority of authors argue that the evaluators are: the employee (through its
self-evaluation); colleagues; direct supervisors (Bracken et al., 2001; Craig & Hannum,
2006; Nowack, 2009).
The main objective of 360-degree evaluation is the development of organizational
actors (Nowack, 2009), allowing them an identification of their learning needs and
therefore an understanding of its performance, promoting communication and trust
between them (Slenttenhaar, 2008).
The 360-degree evaluation could be relevant to overcome some limitations of
traditional performance appraisal (i.e., top-down evaluation). Firstly, it is important to
note the confidentiality of the process. Confidentiality is crucial to increase participation
of the individuals. However, the evaluation of traditional performance does not include
this confidentiality, because it is made by the superior of the employee who prepares an
analysis of the strengths and areas for improvement, discussing with the employee which
may be the possible future action plans (Caetano, 2008). This aspect can be also seen as
an obstacle of traditional performance appraisal, because when the evaluation process is
not confidential, may develop conflicts between evaluators and evaluated people. This is
because disagreements may arise between them (Craig & Hannum 2006). Considering the
aspects mentioned above, 360-degree evaluation is seen as advantageous. The 360-degree
evaluation is a confidential and anonymous process, unlike other evaluation methods (e.g.
traditional performance evaluation) (Carson, 2006; Craig & Hannum, 2006; Gillespie &
Parry, 2006; Kline & Sulsky, 2009). This confidentiality and anonymity mean that there is
greater acceptance of this evaluation by the individuals who are evaluated (Heijden &
Nijhof, 2004).
The majority of companies promotes an organizational structure in which the
managers have more power and therefore the performance evaluation of employees is
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made by their managers (Caetano & Vala, 2000). However, the evaluations made by the
supervisors tend to have quotation errors (Caetano, 2008). These errors are related to the
subjectivity of the interpretations of individuals, which can cause cognitive distortions. In
turn, these cognitive distortions may compromise the validity and accuracy of the
evaluations. In these cases and one more time, 360-degree evaluation is advantageous. In
this sense, the 360-degree evaluation has been seen as more valid (has confidential
information) and more reliable (includes more than one appraiser) (Maurer, Mitchell &
Barbeite, 2002). This is because the average number of evaluations may control
idiosyncrasies (Kondrasuk, 2012; Smither, London & Reilly, 2005). In this context, the
360-degree evaluation has more clear and objective appraisals, because it encourages
dialogue between all organizational actors, enabling the exposure of their point of views
(e.g. Gomes, Cunha Rego, Cunha, Cardoso & Marques, 2008).
For the communication aspect, it is noted that in a general way, the organizational
communication can be more effective when the 360-degree evaluation is applied. This is
because this type of evaluation involves better performance and the perception of greater
organizational membership (Carson, 2006). In this sense, 360-degree evaluation involves
a more effective organizational communication (Gomes et al., 2008), enabling the
dissolution of hierarchical barriers (e.g. Brutus & Brassard, 2005). In that way, it is
considered that this type of feedback enables a greater interest in the different views of
each organizational actor, enabling a greater sharing of opinions between them and a more
dynamic communication environment (e.g. Atwater & Brett, 2005; Carson, 2006). This
type of communicative environment may become responsible for the perception of a
larger organizational membership (e.g. shared values and goals with the organization), by
organizational actors and consequently for better individual and group performances
(Carson, 2006; Mamatoglu, 2008). Thus, the 360-degree feedback may become a
facilitator of organizational communication and it allows a greater closeness and trust
among employees, because the perceptions of power tend to be modified (i.e, power
sharing among the organizational actors), changing climate perceptions and organizational
culture (Mamatoglu, 2008).
Finally, it is important to note that 360-degree evaluation is useful to evaluate
supervisors (Carson, 2006; Letchfield & Bourn, 2011). In this way, it is possible to know
how direct supervisors react when are evaluated (Atwater & Brett, 2005). In addition, this
kind of evaluation may promote a better dialogue between supervisors and employees
(Gomes et al., 2008).
Considering the aspects mentioned above, it is important to have studies about
organizational communication under 360-degree evaluation, to understand how they can
be related.

Organizational Communication: How can we define it?
In general terms, there is a need for individuals communicate with each other within a
group in order to have knowledge of their social functions. Specifically, in an increasingly
complex organizational context employees also need to be aware of their tasks to follow
the same direction and hence achieve organization's objectives (Quirke, 2008). In this
context, we may have the concept of organizational communication that allows the
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dissemination of information for the coordination and conclusion of tasks, decision
making and a possible conflict resolution among organizational actors (Ayub, Manaf &
Hamzah, 2014; Ricardo, 2008).
The organizational communication can be defined as the communication that
organizational actors establish among themselves (Vercic, Vercic & Sriramesh, 2012).
When we refer to organizational communication is important to understand that this may
involve all members of the organization (i.e., customers, suppliers, leaders, employees)
(Keyton, 2005). In this way, we have to consider not only an internal communication, but
also an external communication (Smith & Mounter, 2008).
One of the main objectives of organizational communication is related to an effective
human resource management (Ruão, 1999) and, consequently, with better individual
performance and greater organizational effectiveness (Proctor & Doukakis, 2003). The
internet has modified the interactions established between organizational actors. In this
way, this type of communication allows a more constant communication between them
(Almeida, 2003). Furthermore, the emergence of the internet has enabled communication
in many ways, namely downward, upward and lateral/horizontal.
The downward communication refers to the communication that flows from the top to
the bottom. This type of communication may include information about rules and tasks,
regulations and organizational policies; performance evaluations;information about
objectives and organizational culture (Almeida, Orgambídez-Ramos, Monteiro & Sousa,
2013).
The upward communication involves the communication occurs from bottom to top.
In this case, the leaders receive information about the areas of the organization, and could
understand the messages and the overall performance of the organization or sector
(Almeida et al., 2013).
Finally, the lateral or horizontal communication is one that occurs at the same level
and allows an improvement of coordination of interdependent activities. In this case, it has
been considered the workflow, and employees communicate with individuals who are
closest to them (Almeida et al., 2013). Therefore, in addition to a vertical communication
(between supervisors and subordinates) organizations also have an horizontal
communication (i.e, communication between all different organizational people within
organizations). However, this horizontal communication tends to be more applied in
democratic organizational contexts (Mamatoglu, 2008).
We can conclude that the organization's structure plays a very important role to
realize the type of communication adopted by companies. In addition to the structure, also
the organizational culture enables a greater understanding of communication established
between the organizational actors. It is known that different cultures involve different
assumptions and knowledge, contributing also to acquire different meanings of received
messages (Duck & McMahan, 2012). In this sense, the communication is generically
defined as the process that is responsible to send messages / information between
individuals; from a sender to a receiver. However, this is not restricted only to a
dissemination of information, because it is influenced by the contexts in which it is
applied, the sender and the receiver culture and the relationships that they establish among
themselves. In addition, it can also depend on the socio-demographic and socioprofessional of organizational actors (eg "status", gender, political position, profession)
(Duck & McMahan, 2012).
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Considering the definition of organizational communication we can claim that
organizational communication makes influence in performance, because it allows the
alignment of work objectives of organizational actors and provides feedback about their
performance (e.g. Simões & Miranda, 2011). Furthermore, and after defining 360-degree
evaluation, we conclude that this kind of evaluation may also become advantageous for
organizational communication as it allows an increase of information exchange between
the different organizational actors. This exchange of information is not possible in other
type of performance appraisal like traditional/ top-down performance appraisal (Heijden
& Nijhof , 2004).
The literature review allowed us to assume that the structure and culture of the
organization have an influence on the level of communication and the application of
evaluation 360-degree evaluation. In this way, we may predict a relationship between
these two practices.

Method
In this study, we used an exploratory qualitative methodology. In this way, according to
the information obtained in the literature review, we have created a semi-structured
interview guide with open questions. This script was previously tested. After this pre-test,
we proceed to the interviews. In this sense, whereas this study was an exploratory study,
we interviewed nine people. People interviewed had specific features considering initial
objectives of this study. We interviewed 2 university professors; 3 organizational
communication trainers and 4 department's communication employees. In total, we
interviewed 5 women and 4 men. Their professional experience ranged from 5 to 20 years
and all of them have postgraduate studies. At the beginning of each interview we gave an
informed consent document, to ensure anonymity and confidentiality of the process.
All of the interviews were recorded and were transcribed, to have a more reliable
analysis. To analyze them we have created different categories and sub-categories to
sumarize the key ideas. These key ideas will be presented below. They are only
preliminary results that allow a general idea of the relationship between organizational
communication and 360-degree evaluation. In this sense, through the results we can
understand how some experts perceive these two themes.

The Relationship between Organizational Communication and 360-degree
evaluation: Results
The interviews were analyzed initially in a more generic way. This analysis allowed to
divide the speech of participants in 5 categories, namely: 1. "The Organizational
Communication"; 2. “The Barriers of Organizational Communication”; 3. “How to
Overcome the Barriers of Organizational Communication” 4. "The 360-degree
Evaluation" and 5. "The 360-degree Evaluation as Advantageous to Organizational
Communication".
In the first case, respondents help to define organizational communication, referring
also to its relevance. After defining organizational communication, the participants noted
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some aspects that could be related to the barriers to implementing this type of
communication. In this case, we have category 2 “The barriers of organizational
communication”, participants explain the interest of leaders and employees about this
practice. After that, respondents try to understand how these barriers can be overcome.
Thus, we may define the category 3 “how to overcome the barriers of organizational
communication”. In category 4, participants define the 360-degree evaluation and explain
what is its application context. Finally, in category 5 respondents explain why the 360degree evaluation may be advantageous for organizational communication. In this case,
the participants advocated that the feedback of 360-degree evaluation is more reliable and
that this type of performance appraisal promotes a bi-directional and symmetrical
communication.
Considering these categories it is important to highlight some sub-categories, such as:
1.1. “Definition of Organizational Communication”; 1.2. “The Relevance of
Organizational Communication”; 1.3. “The Relevance of Internal Communication”; 2.1.
“Little Interest of Leaders”; 2.2. “Little Interest of Employees”; 2.3. “No Involvement of
all Employees”; 3.1. “Involve of all Employees”; 3.2. “Investment in Research”; 4.1. “The
organizational Context for the Application of 360-degree Evaluation”; 5.1. “Relevance of
360-degree Feedback”; 5.2. “Symmetric Communication”; 5.3. “Two-way
Communication”.
The first category concerns the definition of organizational communication. In this
case, participants define organizational communication as a way to make decisions within
the organization, and these decisions will have consequences to an external level.
According to the speech of respondentes: “The organizational communication may be
understood as all forms of interaction that can promote making decisions, within the
organization and its relationship with the external environment.” (E3). In the subcategory "The Relevance of Organizational Communication" participants report that
“Today, if there is no communication in organizations is the same as these do not exist,
isn't it? People do not know them ... and this fact is the same that organizations do not
exist” (E6). When defining organizational communication, respondents mentioned also
the relevance of internal communication. For participants, internal communication plays a
very important role because for them: “(…) it's very relevant to look at internal
communication, because the internal communication will reflect what is happening at the
outside” (E3).
In category 2 respondents refer to the organizational communication obstacles. In this
case, participants mention the little interest of the leaders, because they state that: “The
leaders feel that communication would be a poor part of the organization ... In other
words, it was not important to create communication flows, or engage employees, or
inform them about the decision making in the organization.” (E4). Apart from the little
interest of the leaders, the participants argue that there is also little interest of employees.
In this case, the respondents said that: “I do not like to say that the problem is the people,
because they are not, people are the challenge. But the truth is that people also sometimes
do not want to receive the information or do not want to know the information.” (E2). No
involvement of all employees was another aspect mentioned. In this case, it was argued
that "(...)communication, sometimes, only reaches certain levels and does not come
down."

COMMUNICATION IN ORGANIZATIONS AND 360-DEGREE EVALUATION

45

The category 3 comprises two sub-categories, which are “Involve of all Employees”
and “Investment in Research”. In the first case, the participants said that: “(...) for
communication flows and be effective, everyone [all organizational actors] should be
involved!” (E4). In the second case, respondents assume that there should be a large
investment in the research of these topics: "There is no time to lose! And the time we
waste trying and making mistakes could be overcome with going to read two or three
scientific articles" (E6).
The Category 4 relates to the application context of a 360-degree evaluation. In this
sense, the respondents argue that: “(...) it's more focused on their internal talent
organization ... is a more flexible organization, is an organization ... younger! It's not as
bureaucratic, not so hierarchically closed and usually also a ... a company or an entity
with ... with few hierarchical levels.” (E7)
Finally, the category 5 involves 3 subcategories, namely: 5.1. “Relevance of 360degree Feedback”; 5.2. “Symmetric Communication”; 5.3. “Two-way Communication”.
In the first sub-category, the participants considered that the feedback of 360-degree
evaluation is very useful. In this case, they argue that: “In this moment of evaluation
[feedback] there is opportunity to transmit this feedback and this is useful to improve
some procedures” (E4). The second sub-category concerns the symmetrical
communication of 360-degree evaluation's application: “Another ... Another aspect is the
issue of symmetry. That is, is the more important the communication will flow from
leadership to operation, but also the communication that flows from the operation to the
leadership” (E5) The third and final sub-category is related to the fact that the evaluation
360-degree evaluation allows a two-way communication. In this case, respondents said:
“The proposals and resolutions arising from the evaluation are always related to this
bidirectionality of communication circuits. That is, we do things to get better understand
what is happening here with you, let's make things to solve better and to involve you
better ...” (E5)
After the description of the results, there is a need to discuss them. In this sense, a
brief conclusion and discussion will be presented.

Discussions and Conclusion
The preliminary findings of this study are about the initially proposed objectives. In this
sense, these findings become useful for further theoretical understanding of the issues and
hence to more effective practical implementation.
In a generic way, participants defined organizational communication and noted its
relevance. After that explanation, respondents mentioned their possible barriers,
considering possible ways to overcome them. In addition to the topic of organizational
communication, participants also talked about 360-degree evaluation. In this case, they
mentioned the context of application and what could be the consequences of 360-degree
evaluation to organizational communication.
Specifically, participants reported that 360-degree evaluation may be advantageous
for communication that organizational actors have with each other. This is because,
respondents argue that the 360-degree evaluation allows a more symmetrical
communication and bi-directional between all organizational actors. Participants argue
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that despite the organizational communication is relevant to organizations, their
application will depend on the interest of leaders and the interests of employees. In this
sense, the little interest of leaders and the little interest of employees and non-involvement
of all organizational actors are some of the barriers to the application of organizational
communication. In addition, the subjects reported that the application of the 360-degree
evaluation will also depend on the organizational context, and it is not possible to apply it
in any context.
In conclusion, organizational communication can be defined generally as
communication that organizational actors establish among themselves. This type of
communication allows the development of an organizational identity and decision
making. In this sense, organizational communication becomes responsible for making
decisions such as: planning work; selection and recruitment; integration of new
employees; performance evaluation; training and human resource development. In turn,
360-degree evaluation is a specific performance appraisal which allows a diversity of
perspectives of organizational actors. This diversity makes this type of evaluation
perceived as more reliable than the traditional evaluation (top-down evaluation). In
addition, this evaluation allows a decentralization of power of managers. Furthermore, the
360-degree evaluation promotes a greater dialogue between organizational actors and thus
a more effective organizational communication.

Theoretical/Practical Implications & Limitations and Directions for Future
Research
This study was useful to define the theme of organizational communication and 360degree evaluation. In addition, it was possible to understand what may be the positive and
negative aspects, as well as possible ways to overcome their barriers. It is known that
there is a lack of national and international studies on the subject of organizational
communication (Ruão, 2008). In this sense, this study could be advantageous to enrich the
little knowledge that literature has on these two themes (i.e., organizational
communication and 360-degree evaluation). The information of the interviews allowed
the identification of potential facilitators and potential barriers to the implementation of
organizational communication within the 360-degree evaluation. These barriers and
facilitators will help to build a more effective evaluation systems, which offer a more
constant communication between different organizational actors and, consequently, better
professional performance. In this way, we could conclude that the knowledge obtained
through this study may be relevant to the promotion of the application of these practices,
contributing to better organizational effectiveness.
This study is still exploratory. In this sense, the results are preliminary and the
findings may not be fully extended. It is necessary to interview more experts, to the study
becomes more complete. In these sense, we need more categories to have more consistent
conclusions.
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ANIMADORES SOCIOCULTURAIS: FORMAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL
DOS DIPLOMADOS DA ESELX-IPL

Joana Campos, Célia Martins, Alfredo Dias e Laurence Vohlgemuth

Resumo O reconhecimento dos animadores socioculturais em Portugal nas últimas décadas
assentou, em grande medida, no incremento do associativismo profissional e na diversificação
da formação. À diversidade da oferta formativa somou-se a fixação do código deontológico do
grupo e do estatuto, a par da disseminação das publicações e da realização de congressos, entre
outros momentos de formação e afirmação do grupo profissional. No quadro deste processo de
profissionalização inscreve-se a licenciatura da ESELx-IPL. Com o presente texto pretende-se
contribuir para o aprofundamento do conhecimento sobre a licenciatura nesse processo, em
particular no que diz respeito ao processo formativo e transição para o mercado de trabalho dos
diplomados. Metodologicamente, a informação considerada foi recolhida desde 2009/2010,
centrando-se o presente texto na caracterização dos alunos e diplomados da ESELx,
relativamente aos seus percursos formativos e inserção profissional. Analiticamente,
consideraram-se diferentes dimensões. Uma primeira que prende-se com as áreas de interesse
dos alunos manifestadas no percurso formativo. Uma segunda dimensão que se centra no
processo de inserção profissional. Por fim, uma terceira dimensão relativa à continuidade de
formação. Os procedimentos de análise permitiram identificar as principais modalidades de
transição para o mercado de trabalho, demonstrando ainda a importância da iniciação
profissional em contexto em instituições diversificadas. Tais resultados reforçam a importância
das instituições formadoras contribuírem para a afirmação dos grupos profissionais, em
diversos planos.
Palavras-chave Animação Sociocultural, Formação no Ensino Superior, Iniciação Profissional

1. Profissionalização dos Animadores Socioculturais em Portugal: afirmação do
grupo profissional
A análise em torno do processo de profissionalização dos animadores socioculturais em
Portugal tem como pano de fundo os desafios que se colocam às profissões na sociedade
do conhecimento (Rodrigues, Oliveira & Carvalho, 2007). Na literatura sobre as
profissões são comummente considerados como elementos fundamentais da definição dos
grupos profissionais: a definição de um corpus de conhecimento profissional exclusivo e
resultante de processos de formação (superior e/ou especializada); a constituição de
associações profissionais que agreguem e mobilizem os profissionais; a definição de
regras éticas e deontológicas reguladoras da prática profissional, fundadas no (próprio)
grupo profissional (Dubar, 1997; Rodrigues, 1997, 2012; Gonçalves, 2007/08).
Relativamente aos animadores socioculturais considera-se que o reconhecimento deste
grupo profissional em Portugal, nas últimas décadas, assentou, em grande medida, no
alargamento e diversificação da formação (Lopes, 2006; Silva, 2013) e no incremento do
associativismo profissional (Campos, 2011; Baptista, 2012; Vohlgemuth, Campos, Dias &
Martins, 2013). Teoricamente a discussão enquadra-se nas propostas mais recentes
sistematizadas e discutidas por Rodrigues (1997, 2012) e Gonçalves (2007/08).
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A formação em animação sociocultural em Portugal tem sido marcada, nos últimos
anos, por uma diversificação de vias e níveis de certificação (Lopes, 2006; Silva, 2013).
Este incremento tem resultado no crescimento do grupo profissional, com a inserção
profissional dos animadores em áreas e domínios institucionais e laborais, que se vão
diversificando e que colocam do ponto de vista formativo novos desafios (Lopes, 2008;
Campos, 2015). O primeiro curso de nível superior iniciou-se em meados da década de
80, do século XX, na Cooperativa Árvore, no Porto (Lopes, 2006). Posteriormente,
proliferaram os cursos no ensino superior, tanto nos subsetores universitário e politécnico,
como nos setores público e privado (Costa, 2010). De igual relevância é a diversidade de
modelos de formação que, em grande medida, correspondem às diferentes ofertas
formativas (Lopes, 2006; Simões, 2012) 1. Nos outros níveis de ensino também se foi
alargando a formação em animação sociocultural, atualmente presente em diversas vias de
formação no ensino secundário (Lopes, 2006; Silva, 2007, 2013; Baptista, 2012). Esta
proliferação resultou numa diversificação da formação em animação sociocultural, com
enfoques diferenciados, que podem ser parcialmente lidos na terminologia que acompanha
a designação dos cursos, assim como das propostas formativas (Simões, 2012). Tal
diversidade tem vindo a traduzir-se, também, numa diversificação da certificação para o
exercício profissional da animação, com uma razoável pulverização de diplomas, quanto
ao nível e quanto à designação (Lopes, 2006). Costa (2010) refere-se a uma formação
institucionalizada, identificando uma “desenfreada multiplicação de formações em
animação sociocultural” (Costa, 2010, p. 15).
O associativismo profissional tem, no que se refere à profissionalização deste grupo
em particular, contribuído de forma significativa para a coesão e reforço interno do
mesmo, quer à escala nacional, quer internacional. Esse reforço joga-se também num
plano externo, uma vez que as dinâmicas associativas 2 têm contribuído para uma crescente
visibilidade social, sobretudo pela promoção de encontros e fóruns de discussão que têm
reunido animadores socioculturais, académicos e outros profissionais, quer ao nível
nacional, quer internacional. Foi precisamente num dos congressos da APDASC que, em
assembleia, se aprovaram os documentos mais recentes, orientadores e reguladores da
ação profissional dos animadores socioculturais em Portugal. A tentativa de fundar no
grupo profissional a regulação ética e deontológica da prática profissional do grupo, assim
como as condições de acesso ao mesmo, expressam bem as intencionalidades dos
representantes do grupo profissional em análise (Campos, 2011; Vohlgemuth, Campos,
Dias & Martins, 2013). Por outro lado, as publicações em torno da ASC e sua
disseminação no mercado editorial e académico em Portugal resultam, em grande parte,
da realização de congressos e de outros momentos de formação e afirmação do grupo
profissional, dinamizados pelas associações profissionais. O conhecimento do grupo

1

O processo de Bolonha também marcou a formação dos animadores, com a discussão em torno dos perfis
profissionais e profissionalidade do grupo profissional (Silva, 2007).
2
A título ilustrativo referem-se sucintamente algumas das associações, em diferentes escalas. A nível
internacional a RIA – Rede Internacional de Animação, e a RIA – Rede Iberoamericana de Animação
Sociocultural, a que se associam algumas das nacionais, como a APDASC – Associação Portuguesa de
Desenvolvimento da Animação Sociocultural, e outras à escala regional, como a AIASC Associação Insular de
Animação Sociocultural. A nível nacional outras associações distinguem-se, também, pela participação no
desenvolvimento e afirmação da ASC e dos animadores socioculturais, como a Intervenção – Associação para a
Promoção e Divulgação Cultural e a Animar – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local.
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profissional dos animadores promove-se nesses fóruns pela possibilidade de ser discutido,
sistematizado, validado e fixado sob forma de publicações (Campos, 2011, 2015).
Cumulativamente, a presença das editoras que assumem a publicação na área da ASC e
temáticas afins resulta, em parte, dos textos das conferências e comunicações
apresentados nesses mesmos encontros, quer por académicos, quer por animadores e
representantes de equipas que desenvolvem o seu trabalho em ASC nas diversas
instituições. Deste modo, tem sido garantida a afirmação deste grupo face a outros grupos
profissionais, assim como junto das instituições de formação e das de enquadramento
profissional dos profissionais de Animação Sociocultural. Os animadores socioculturais
podem ser por isso considerados como co-produtores do conhecimento profissional do
próprio grupo profissional, na medida em que, individual e coletivamente, promovem o
seu desenvolvimento profissional, estruturando-se e estruturando a triangulação entre as
diversas esferas formativa/académica, associativa e profissional.
Ainda no que diz respeito ao caso particular da ASC em Portugal, considerando a
etapa de profissionalização atual, ganha relevância a referência às mais recentes alterações
das Classificações Nacionais e Internacionais das Profissões (Campos, 2011, 2015), por
constituírem mais um elemento do breve enquadramento que procurámos traçar. Na
Classificação Portuguesa das Profissões (CPP2010)3, a distribuição dos grupos de
profissões reposicionou os animadores socioculturais, com uma alteração de sentido
ascendente4, numa alteração comum aos profissionais da área do Trabalho Social. Tal
mudança, pode ler-se genericamente, como resultado do reforço das qualificações
associado à complexidade das funções exercidas e, também, ao tipo de competências
profissionais necessárias, exigidas e reconhecidas ao grupo profissional em referência
(Campos, 2011, 2015) resultantes dos novos desafios que se colocam ao grupo
profissional (Lopes, 2008; Campos, 2015). Montez (2015) esboçou sete cenários que
encerram em grande medida esses desafios, identificando constrangimentos mas também
oportunidades, que se colocam no séc. XXI aos profissionais da ASC. Nesse esboço,
Montez (2015) refere-se à “encruzilhada” identitária em que se encontram atualmente
estes profissionais, e que marca a presente etapa da profissionalização grupo. Por um lado,
a necessida de enquadrar-se na demanda da atual ideologia que atravessa as instituições e
contextos profissionais em que desenvolvem a sua atividade, à semelhança de outras
(Carvalho, Santiago & Caria, 2012). Ou por outro, inversamente, seguir no sentido de
reforçar uma identidade militante, retomando os primórdios da afirmação da ASC em
Portugal (Lopes, 2006), colocando-se em posição de “marginalização” o que pode
resultar, como refere o autor, numa falta de reconhecimento político, e acrescentamos nós,
dos empregadores e da sociedade em geral. É tomando como referência a
imprevisibilidade e riscos que os grupos profissionais enfrentam, que entendemos a
análise do processo de profissionalização deste grupo (Campos, 2015). Não se trata de um

3

A revisão da Classificação Nacional das Profissões de 1994 (CNP/94) resultou da alteração da classificação
internacional. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) recomendou, aos países membros, a revisão das
classificações nacionais apoiadas na versão de 1988 (CITO/1998), estabelecida pela International Standard
Classification of Occupations (ISCO), e que adoptassem a definição proposta pela Classificação Internacional
Tipo de Profissões de 2008 (CITP/2008).
4
Na classificação anterior, de 1994, os animadores socioculturais posicionavam-se no grande grupo 5 –
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores – passaram, na atual classificação,
para o grande grupo 3 – Técnicos e profissões de nível intermédio.
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percurso linear, sem conflitos, tensões ou ambiguidades, pelo contrário, inscreve-se e lê-se
mais aprofundadamente se considerarmos o quadro teórico analítico de Abbott (1998,
1991) no que se inscreve na discussão em torno da profissionalização. Abbott (1991)
partindo da análise do processo de várias profissões, concluiu que os percursos são
(muito) distintos, com ritmos, sentidos e sequencialidades muito diversos, não fazendo por
isso sentido que se estabeleça a ideia de um continuum linear entre ocupação e profissão.
Abbott (1988, 1991) assinalou a necessidade de (re)conceptualização com transição para
uma abordagem dinâmica para a análise do desenvolvimento dos grupos profissionais,
recuperando os trabalhos anteriores de Wilensky (1964). Wilensky (1964) também
movido pelo reconhecimento dessa necessidade de melhor se estabelecerem as fronteiras
do conceito, sugeriu anteriormente que este se referisse, sobretudo, à sequencialidade de
etapas percorridas por um grupo, inicialmente ocupacional até atingir a última etapa, a do
profissionalismo (Rodrigues, 1997). Esta perspectiva dinâmica sobre a profissionalização
como processo deu fôlego ao desenvolvimento de pesquisas que procuraram enquadrar
historicamente a evolução desses mesmos processos (Rodrigues, 2012: 90). Para a
presente análise esta perspetiva constitui-se assim como a “lente” principal, partindo-se
deste breve esboço da presente etapa de profissionalização do grupo profissional, traçado
com maior acuidade em trabalhos anteriores (Campos, 2011, 2015).

2. Processo formativo e transição para o mercado de trabalho dos diplomados
em Animação Sociocultural da ESELx
O presente texto pretende aprofundar o conhecimento e a discussão sobre o contributo das
instituições formadoras para os processos de profissionalização dos animadores
socioculturais, em particular no que se refere à iniciação profissional, tomando-se o
exemplo dos diplomados em Animação Sociocultural da ESELx-IP.
Não sendo foco da análise a discussão sobre as condições laborais e de
empregabilidade dos animadores socioculturais em Portugal, reconhece-se a fragilidade e
precariedade de algumas dessas condições (Garrelhas, 2010; Campos, 2015; Montez,
2015), agravadas pelo quadro da atual crise. Paradoxalmente, a atual conjuntura reforça o
reconhecimento da necessidade da função social dos animadores e da ASC, agravada pela
crise, mas, e também como consequência dessa crise, estes profissionais veem a sua
posição no mercado de trabalho enfraquecida e precarizada (Ramos, Parente & Santos,
2014). Os trabalhadores sociais têm vindo a ser duplamente penalizados, do ponto de vista
orçamental, por um lado, como consequência da retração do investimento nos setores da
educação, saúde, cultura, proteção social; por outro, pelo agravamento das condições e
vínculos de precariedade laboral5 (Campos, 2015; Montez, 2015).

5

Embora afetados pela actual situação de precariedade laboral, os diplomados do ensino superior revelam, ainda
assim, maior capacidade de inserção profissional, quando comparados com os trabalhadores com níveis de
qualificação inferiores (Ramos, Parente & Santos, 2014) (cf. dados do Inquérito ao Emprego do INE, em 2013).
Contudo, há uma diferenciação das situações profissionais dos diplomados quando consideradas as áreas de
formação: “(…) os licenciados nas áreas de saúde, economia e gestão, e direito encontram-se aí
sobrerrepresentados, comparativamente com as áreas de educação, artes e humanidades prevalecentes nas
situações mais precarizantes” (Ramos, Parente & Santos, 2014: 398). Outro sinal preocupante, prende-se com a
desvalorização dos diplomas, pela “(…) forte instabilidade contratual, baixos rendimentos, trabalho sob a
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O presente exercício inscreve-se nas linhas de discussão que se centram nos processos
de transição para a vida ativa e inserção no mercado de trabalho, à luz dos processos e das
dinâmicas identitárias profissionais e sociais dos diplomados (Alves, 1998; Campos, Dias,
Hortas, Martins & Simões, 2010). No quadro do processo de profissionalização dos
animadores socioculturais em Portugal, brevemente traçado anteriormente, inscreve-se a
licenciatura da ESELx-IPL, por um lado, participando ativamente no processo formativo
dos animadores socioculturais procurando contribuir para o desenvolvimento da animação
sociocultural nos territórios e junto das instituições parceiras do curso. Os objetivos e
estratégias formativas desenvolvidas no âmbito desta licenciatura centram-se no (futuro)
papel dos animadores socioculturais como técnicos de intervenção no quadro do trabalho
social. Relativamente aos princípios fundadores dessa formação, pode ler-se no
documento de candidatura da presente coordenação do curso, em 2014, a definição dos
seguintes objetivos, entre outros: Afirmar a ASC enquanto área de saber e de exercício
profissional no campo da intervenção social, cultural e educacional, na medida em que é
reconhecida a necessidade de um saber especializado; e, Reforçar a articulação entre o
Curso e a comunidade profissional e territorial, concretizado na relação com a rede
diversificada de parceiros no âmbito da iniciação à prática profissional e de projetos de
intervenção social e comunitária, e a participação dos estagiários da licenciatura em ASC
no desenvolvimento dos projetos e programas de intervenção nos contextos e instituições.
A formação profissional é assim perspetivada em estreita articulação com a realidade
social e profissional dos (futuros) diplomados, procurando contribuir para o processo de
profissionalização do grupo, tendo em conta as principais dimensões do desenvolvimento
profissional, tal como consideradas nos estudos sobre as profissões (Serra, 2008; Campos,
Dias, Hortas, Martins, Rocha & Simões, 2010; Vohlgemuth, Campos, Dias & Martins,
2013).
A licenciatura em Animação Sociocultural iniciou-se em 2006/07, tendo os primeiros
diplomados saído para o mercado de trabalho em 2008/09. O plano de estudos inicial foi
elaborado ao abrigo do Processo de Bolonha, tendo vindo a sofrer algumas alterações
pontuais nos últimos anos6, sendo o mais recente de 2013. Atualmente, o Plano de
Estudos encontra-se em reorganização, em resultado dos resultados alcançados nos
processos de avaliação do curso (Volhgemuth, Martins, Dias & Campos, 2015). Com o
Plano de Estudos em vigor, no final da trajetória de formação prevista, o diploma da
licenciatura pode certificar uma formação como animador sociocultural generalista – ramo
da Animação Sociocultural, ou em animação sociocultural com aprofundamento num de
dois domínios: Mediação Intercultural ou Intervenção em Populações Seniores 7. No plano
dos processos de avaliação das instituições do Ensino Superior, o curso tem sido avaliado
interna e externamente, em ciclos regulares (Volhgemuth, Martins, Dias & Campos,
2015). No âmbito desses processos, a equipa de coordenação e de docentes do curso têm
procurado dar o seu contributo para o reconhecimento do grupo profissional, em dois
modalidade de tempo parcial e que é alvo de uma sobrequalificação profissional” (Ramos, Parente & Santos,
2014: 398).
6
Licenciatura definida pela Portaria n.º 1236/2007 de 21 de outubro, posteriormente alterada pelos Despachos
n.º 2294/2009 de 16 de outubro e Despacho n.º 6474/2010 de 12 de abril e mais recentemente pelo Despacho n.º
5037/2013 de 12 de abril.
7
Os dois tipos de diplomação, generalista ou de aprofundamento, são obtidos em função dos percursos
formativos dos formandos, segundo uma matriz de opções.
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planos: pela produção e divulgação científica, académica e profissional em torno da ASC
e, ainda, pelo desenvolvimento da ASC nos territórios e junto das instituições parceiras.
Do ponto de vista analítico, pretende-se aprofundar o conhecimento sobre a
licenciatura, em particular no que diz respeito aos percursos formativos e à iniciação
profissional dos diplomados do curso e sua transição para o mercado de trabalho.
Metodologicamente, a informação considerada foi recolhida no âmbito dos procedimentos
sistemáticos desenvolvidos pela equipa de coordenação da licenciatura, desde 2009/2010.
Consideraram-se os processos formativos e de inserção profissional de alunos e
diplomados para a totalidade dos anos letivos entre 2006/07 e 2013/14. Tecnicamente, os
procedimentos desenvolvidos para a recolha de informação foram: a base de dados
relativa aos contextos e instituições de iniciação profissional (estágio), no que se refere ao
processo formativo dos alunos; e um inquérito por questionário (aplicado por email e por
telefone) aos diplomados do curso, um ano após a conclusão da licenciatura, relativamente
à inserção profissional dos diplomados.
Para a análise consideraram-se diferentes dimensões. A primeira centra-se nas áreas
de interesse dos alunos manifestadas no percurso formativo, mais concretamente nos
estágios de iniciação à prática profissional. Atendendo às motivações para as escolhas dos
estágios de iniciação de iniciação à prática profissional, por parte dos alunos, estas podem
sintetizar-se em: i) ter experiências em contextos/áreas de intervenção/instituições e
públicos com os quais gostariam de trabalhar; ii) ter experiências em contextos/áreas de
intervenção/instituições e públicos com os quais já trabalharam em etapas anteriores de
formação e pretendem aprofundar; iii) antecipar possibilidade de inserção profissional
(instituições que recrutam, instituições em que não há formalmente animador, instituições
com reconhecimento público alargado para que tenham no estágio recomendação
posterior para futuras candidaturas); iv) e, explorar áreas emergentes de
intervenção/criação de emprego e/ou afirmação de novas áreas de intervenção. Decorrente
da diversidade das motivações associadas às escolhas feitas pelos alunos no decorrer no
seu percurso formativo, no que diz respeito aos contextos e instituições de iniciação
profissional constata-se que: a) as instituições parceiras de formação da ESELx são
diversificadas, atendendo à sua natureza jurídica, (figura 1); b) os domínios educativo e
social são os mais representativos dos contextos em questão, verificando-se contudo um
crescimento gradual do domínio cultural (figura 2); c) a infância (crianças e jovens)
salienta-se como o público com o qual a maioria dos estagiários desenvolve a sua
experiência de iniciação profissional (figura 3).

ANIMADORES SOCIOCULTURAIS

57

Legenda: Pub – Público; Prv- Privado; Mst-Misto.
Nota: Ano letivo 2006/07 – dados não disponíveis. No ano 2009/10, os dados de PIIP IA são definidos por
aproximação de perfil ao PIIP IIA de 2010/11.
Fonte: Base de dados dos contextos de estágio (Equipa PIIP e CCASC-ESELx).

Figura 1. Distribuição dos contextos de iniciação profissional, por natureza jurídica (2007-14)

Legenda: Soc – Social; Cult- Cultural; Edu-Educativo.
Nota: ano letivo 2006/07 – dados não disponíveis. No ano 2009/10, os dados de PIIP IA são definidos por
aproximação de perfil ao PIIP IIA de 2010/11.
Fonte: Base de dados dos contextos de estágio (Equipa PIIP e CCASC-ESELx).

Figura 2. Distribuição dos contextos de iniciação profissional, por domínio da ASC (2007-14)
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Legenda: Inf – Infância (inclui crianças e jovens); Adul-Adultos (inclui todos); Id-Idosos.
Nota: ano letivo 2006/07 – dados não disponíveis. No ano 2009/10, os dados de PIIP IA são definidos por
aproximação de perfil ao PIIP IIA de 2010/11.
Fonte: Base de dados dos contextos de estágio (Equipa PIIP e CCASC-ESELx).

Figura 3. Distribuição dos contextos de iniciação profissional, por tipo de públicos (2007-14)

Uma segunda dimensão de análise prende-se com o processo de inserção profissional,
especificamente na empregabilidade. O grupo de diplomados inquiridos é constituído
maioritariamente por elementos do sexo feminino e situa-se na faixa etária dos 20-30 anos
(quadros 1 e 2). Pelas características deste grupo, consideramo-lo como representativo do
conjunto dos licenciados nos anos letivos considerados.

Quadro 1. Distribuição dos diplomados segundo o sexo (2007-14)
Sexo
Feminino
Masculino
Total Geral

Número
113
17
130

%
86,9
13,1
100,0

Fonte: Inquérito por Questionário aos Diplomados do Curso ASC (CCASC/ESELx)

Quadro 2. Distribuição dos diplomados segundo a faixa etária (2007-14)
Faixa etária
[20 - 30[
[30 - 40[
[40 - 50[
[50 - 60]
Total

Número
98
16
11
5
130

%
75,4
12,3
8,5
3,8
100,0

Fonte: Inquérito por Questionário aos Diplomados do Curso ASC (CCASC/ESELx)
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A percentagem de licenciados que se encontra empregada é 79% (quadro 3). A
análise dos contextos de inserção profissional revela-nos que, no que respeita ao tipo de
instituição empregadora, predominam as instituições de cariz privado logo seguidas das de
caráter público (quadro 4).

Quadro 3. Condição face ao trabalho dos diplomados (2007-14)
Condição face ao trabalho
Não exerce atividade profissional
Exerce atividade profissional
Total Geral

Número
27
103
130

%
20,8
79,2
100,0

Fonte: Inquérito por Questionário aos Diplomados do Curso ASC (CCASC/ESELx)

Quadro 4. Sector da instituição/entidade empregadora dos diplomados (2007-14)
Sector da instituição/entidade
Público
Privado
Misto
NS/NR
Total

Número
43
49
14
1
107

%
40,2
45,8
13,1
0,9
100,0

Fonte: Inquérito por Questionário aos Diplomados do Curso ASC (CCASC/ESELx)

Os 79% diplomados empregados, dos quais 76% se encontram a exercer uma
profissão em domínios da ASC, concretizaram a sua entrada no mercado de trabalho
através de quatro modalidades principais: autoproposta/envio espontâneo de Curriculum
Vitae (21%); em continuidade do estágio do último ano do curso (19%); em resposta a
anúncios (jornais, sites de emprego, redes sociais) (18%); e redes de contactos (18%)
(quadro 5).
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Quadro 5. Modalidades de obtenção do 1º emprego (2007-14)
Modalidades
Em continuidade do estágio do curso
Auto-proposta/envio espontâneo de CV e outras
Concurso e/ou candidaturas
Resposta a anúncios (jornais, sites de emprego, redes sociais)
Centro de Emprego
Associação profissional
Rede de contactos
Voluntariado
Outros
Total

Número
15
16
5
14
4
5
14
1
4
78

%
19,2
20,5
6,4
17,9
5,1
6,4
17,9
1,3
5,1
100,0

Fonte: Inquérito por Questionário aos Diplomados do Curso ASC (CCASC/ESELx)

Para o grupo de diplomados a exercer uma profissão em domínios de ASC, o
intervalo de tempo entre a conclusão da licenciatura e a obtenção do primeiro emprego foi
de curta ou média duração, sendo que mais de metade do grupo conseguiu o seu primeiro
emprego no espaço de tempo de seis meses. De destacar também a expressão dos
diplomados que durante a sua formação já se encontravam a exercer atividade
profissional, o que pode demostrar o reconhecimento, por parte dos mesmos, da
importância da obtenção de diploma na área para possíveis processos de requalificação
profissional (quadro 6).

Quadro 6. Intervalo de tempo entre a conclusão da licenciatura e o 1º emprego (2007-14)
Intervalo de tempo
0 meses (já trabalhava na instituição)
0 meses (já trabalhava no ramo)
0 meses
1 mês
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses
8 meses
9 meses
10 meses
12 meses
Total

Número
23
1
11
4
11
8
2
4
6
2
2
1
6
81

Fonte: Inquérito por Questionário aos Diplomados do Curso ASC (CCASC/ESELx)

%
28,4
1,2
13,6
4,9
13,6
9,9
2,5
4,9
7,4
2,5
2,5
1,2
7,4
100,0
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Os domínios da ASC em que os animadores recém-licenciados se integram situam-se
fundamentalmente nas componentes educativa e social (quadro 7). Os públicos com os
quais estes profissionais trabalham são maioritariamente crianças, jovens e idosos (quadro
8). As funções desempenhadas por estes jovens profissionais no domínio da ASC ou áreas
afins inserem-se, principalmente, no âmbito da gestão e da implementação de projetos e
em atividades das várias áreas de expressão associadas ao trabalho com crianças e jovens.

Quadro 7. Domínios da ASC das atividades profissionais dos diplomados (2007-14)
Domínios
Cultural
Educativo
Social
Educativo/cultural
Social/cultural
Social/educativo
Social/educativo/cultural
NS/NR
Total

Número
3
28
20
4
2
18
2
1
78

%
3,8
35,9
25,6
5,1
2,6
23,1
2,6
1,3
100,0

Fonte: Inquérito por Questionário aos Diplomados do Curso ASC (CCASC/ESELx)

Quadro 8. Públicos com quem trabalham os diplomados (2007-14)
Públicos
Crianças
Jovens
Adultos
Idosos
Crianças e Jovens
Crianças, jovens e adultos
Crianças e idosos
Jovens e adultos
Jovens e idosos
População em risco (crianças, jovens e adultos)
População portadora de deficiência/doença
Todos
Total

Número
34
3
3
11
9
2
2
3
1
4
2
4
78

%
43,6
3,8
3,8
14,1
11,5
2,6
2,6
3,8
1,3
5,1
2,6
5,1
100,0

Fonte: Inquérito por Questionário aos Diplomados do Curso ASC (CCASC/ESELx)

Por fim, a terceira dimensão em análise considera a continuidade de formação na área
da ASC ou em áreas afins. Do total de diplomados inquiridos, 40% deu continuidade à
formação pós-licenciatura, dos quais quase metade frequenta/ou um mestrado (45%) e dos
restantes destacam-se os que frequentam/aram formações diversas (18%) e pós-
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graduações (15%) (quadros 9 e 10). As motivações associadas à tomada de decisão sobre
a continuidade de formação na área da ASC ou em áreas afins decorrem essencialmente: i)
da vontade/necessidade de aprofundamento de conhecimento em áreas específicas; ii) da
decisão sobre alargamento de áreas de diplomação/certificação com vista a inserção
profissional futura; iii) e do adiamento da inserção profissional/resposta à condição de
precariedade.

Quadro 9. Continuidade de estudos por parte dos diplomados, no âmbito da ASC ou áreas afins
(2007-14)
Continuidade de estudos no âmbito da ASC ou áreas afins
Não
Sim
NS/NR
NA
Total Geral

Número
88
40
1
1
130

%
67,7
30,8
0,8
0,8
100,0

Fonte: Inquérito por Questionário aos Diplomados do Curso ASC (CCASC/ESELx)

Quadro 10. Tipologia de estudos realizados pelos diplomados, no âmbito da ASC ou áreas afins
(2007-14)
Curso
Licenciatura
Mestrado
Pós-Graduação
Formação
Workshop
CAP
Total

Número
1
18
6
7
3
5
40

%
2,5
45,0
15,0
17,5
7,5
12,5
100,0

Fonte: Inquérito por Questionário aos Diplomados do Curso ASC (CCASC/ESELx)

Dos diplomados que não deram continuidade à sua formação pós-licenciatura, existe
um grupo considerável que o equaciona fazer (55%) (quadro 11), sendo os domínios de
formação pretendidos muito diversificados, embora centrados essencialmente nos grandes
domínios da educação (educação social, educação especial, educação pela arte, educação
comunitária,…), psicologia, ciências sociais/relações internacionais, empreendedorismo,
gestão cultural, geriatria/gerontologia, desporto.
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Quadro 11. Pretensão de realizar futuramente formação em ASC ou áreas afins (2007-14)
Pretensão de no futuro próximo realizar formação em ASC ou áreas
afins
Sim
Não
NS/NR
NA
Total Geral

Número

%

72
17
1
40
130

55,4
13,1
0,8
30,8
100,0

Fonte: Inquérito por Questionário aos Diplomados do Curso ASC (CCASC/ESELx)

3. Notas finais
A análise e discussão dos resultados anteriormente apresentados permitem concluir sobre
a importância da adequação da oferta formativa aos interesses dos estudantes e da
iniciação à prática em contexto profissional. No que respeita ao processo formativo,
distingue-se a mais-valia de uma formação realizada em contexto profissional, apoiada
numa rede de parceiros diversificada, assim como a participação dos alunos tanto na
manutenção como no alargamento da bolsa de oferta de estágios. A organização da
iniciação profissional sustentada por uma rede de parceiros diversificada tem vindo a
revelar-se promotora de um melhor enquadramento do curso no âmbito da animação
sociocultural, seja pelo contributo para o desenvolvimento da ASC nos contextos de
iniciação profissional, seja pela promoção do posterior ingresso dos diplomados no
mercado de trabalho. Sendo este um eixo fundamental que caracteriza o curso de
licenciatura em ASC da ESELx-IPL, é de particular relevância identificar alguns
indicadores que estes resultados nos sugerem, no sentido de melhor compreender a
influência do processo formativo na posterior inserção profissional dos diplomados: (i) os
contextos privilegiados pelos estudantes (social e educativo) nos estágios que realizaram
ao longo do curso são os que acolhem mais diplomados no seu primeiro emprego; (ii) o
primeiro emprego na continuidade de um estágio realizado durante a formação atinge
quase 20%; (iii) a percentagem elevada dos diplomados a desenvolver uma atividade
profissional na área um ano após a conclusão da licenciatura; (iv) o curto prazo de seis
meses que 50% dos diplomados necessitou para encontrar o primeiro emprego no âmbito
da ASC, percentagem que ascende a 80% se excluirmos os estudantes que já se
encontravam empregados quando terminaram o curso.
Ainda no âmbito da organização e gestão curricular do curso conclui-se pela
relevância de que se podem revestir os procedimentos de monitorização e avaliação
sistemática do ciclo de estudos, em particular no que diz respeito aos percursos
profissionais e formativos dos diplomados. A produção sistemática e regular de
informação sobre o curso contribui para um conhecimento mais aprofundado e alargado
sobre o mesmo, mas também sobre o domínio e grupo profissional em referência. Tais
resultados ilustram a possibilidade e importância das instituições formadoras contribuírem
para a afirmação das áreas e dos profissionais em diferentes planos. Por outro lado, os
procedimentos de recolha e análise permitem também identificar as fragilidades da
formação, assim como as condições de inserção profissional e desenvolvimento
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profissional dos diplomados do curso, em concreto, e no que à presente licenciatura diz
respeito, constitui-se como ilustração a precariedade das situações laborais dos
diplomados. No caso particular da licenciatura em ASC da ESELx-IPL, o reconhecimento
da importância das instituições de formação no processo de profissionalização dos
profissionais em ASC assume-se como um compromisso. Por isso, no quadro da
reorganização curricular da licenciatura em curso define-se como objetivo deste ciclo de
estudos o contributo para o desenvolvimento da ASC, assim como do processo de
profissionalização dos animadores. Parte substantiva desse objetivo cumpre-se pelo
trabalho desenvolvido nos contextos de intervenção e junto dos diversos públicos com que
a ASC e os animadores atuam, no âmbito das parcerias para a iniciação profissional e
desenvolvimento de outros processos formativos e investigativos com as instituições
parceiras, como por exemplo. Por outro lado, a ESELx-IPL como instituição formadora
promove e acolhe eventos de divulgação científica e profissional da ASC e dos
animadores, como por exemplo, os Encontros Temáticos de ASC da ESELx, desde 2010,
e o acolhimento do XV congresso da APDASC, em novembro de 2012.
Para finalizar, duas notas. Por um lado, assunção da relevância de que se reveste este
tipo de análise. O processo investigativo que tem sido desenvolvido tem permitido
compreender mais aprofundadamente, reforçando por isso, a importância das instituições
formadoras contribuírem estrategicamente para a afirmação dos grupos profissionais, em
diversas dimensões. Também por isso, revela-se quão fundamental é que as análises de
processos formativos dos profissionais, assim como dos seus percursos, em particular a
iniciação profissional, independentemente das áreas, sejam analisados e interpretados à
luz dos quadros teórico-analíticos dos estudos das profissões e grupos profissionais.
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A RESPONSABILIDADE SOCIAL E A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS
EMPRESAS DO PSI-20: ALGUMAS PISTAS DE REFLEXÃO

Joana Correia dos Santos

Resumo Com base em fontes documentais, propõe-se promover uma reflexão sobre o discurso
produzido por cinco empresas, pertencentes ao PSI-20, no que diz respeito às práticas de gestão
de recursos humanos. O estudo desenvolvido procurou analisar de que forma estas
organizações, no âmbito das suas políticas de responsabilidade social, evidenciam
preocupações com os/as seus/as trabalhadores/as e quais as práticas que privilegiam na
comunicação regular do seu desempenho.
Os resultados remetem, sobretudo, para três ideias: a primeira, para a importância da afirmação
e sedimentação de políticas e de estratégias formais, a segunda, para a comunicação do
desempenho socialmente responsável e, por último, o lugar atribuído aos recursos humanos e
algumas das práticas desenvolvidas.
Palavras-chave Empresas, políticas, responsabilidade social, recursos humanos.

1. Introdução
O investimento na responsabilidade social passou a constituir, por parte das empresas, um
argumento justificativo das opções de políticas e de práticas a nível da gestão. Todavia, a
sua adoção está longe de obdecer a um processo unidirecional, já que, ao apropriarem-se
dela, atribuem-lhe sentidos, mas também são transformados por esta. Se parte dos
contextos empresariais percepciona a responsabilidade social como um suporte
fundamental na construção dos seus valores e das suas estratégias organizacionais, a
própria empresa, enquanto realidade social, é construída pelas relações entre os diversos
atores que a compõem (acionistas, gestores, chefias intermédias, operacionais), pelas suas
ações e pelos sentidos que lhes atribuem.
A partir de uma pesquisa exploratória, que explorou políticas de responsabilidade
social, pretende-se aqui desenvolver algumas pistas de reflexão sobre a gestão de recursos
humanos nas empresas do PSI-20 (Portuguese Stock Index) 1 . Os resultados permitem
destacar três ideias centrais, a primeira, remete para a afirmação e sedimentação de
políticas e de estratégias, a segunda, para a importância da comunicação da
responsabilidade social empresarial e, a última, para os mecanismos de valorização e de
gestão de pessoas nos contextos analisados.
Justificam-se alguns esclarecimentos prévios acerca dos procedimentos
metodológicos acionados. No estudo realizado, o foco da análise foi precisamente o
discurso produzido por contextos empresariais acerca das ações que desenvolvem no
domínio dos recursos humanos. Em concreto, procurou-se analisar de que forma, no
âmbito das suas políticas de responsabilidade social, evidenciam preocupações com os/as

1

Sobre as empresas que integram o indíce de referencia PSI-20 ver: http://www.empresasdopsi20.com/.
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seus/as trabalhadores/as e quais as práticas que privilegiam na comunicação regular do seu
desempenho.
O suporte empírico de base é uma amostra de cinco empresas cotadas no índice de
referência, do mercado nacional, o PSI-20, de setores diferenciados e com grande volume
de recursos humanos. A opção por estudar este grupo, tende a enfatizar a relevância que
estes contextos têm no panorama económico nacional, dada a sua capacidade e
potencialidade de impacto nas condições de trabalho e na qualidade de vida de um grande
conjunto de trabalhadores/as. Tratando-se de um índice seguido como instrumento por
parte de muitos investidores, as políticas que as empresas desenvolvem, afiguram-se como
fundamentais, pois permitem refletir acerca das práticas que aparentemente contribuem
para o aumento da eficiência dos mecanismos de governança corporativa de empresas
sujeitas a uma visibilidade acrescida e que contam ser reconhecidas enquanto boas opções
de investimento2.

2. A responsabilidade social enquanto objeto empírico: algumas considerações
Com grande destaque, sobretudo, desde meados do século XX, não deixa de ser
surpreendente o grau de importância e centralidade que a responsabilidade social tem
assumido, captando uma atenção particular no campo científico e político. A globalização,
as alterações do papel do Estado, os escândalos corporativos, as reações conduzidas por
ativistas e outras organizações, potenciaram o progressivo desenvolvimento de um
conceito que tem contribuído para reestruturar a mudança de comportamentos, das
relações de poder e das estratégias empresariais (Araújo, 2006; Cunha e outros, 2007;
Faria e Sauerbronn, 2008).
Naturalmente, que o crescente desenvolvimento do fenómeno foi acompanhado pela
consolidação de vários campos e modelos teóricos que permitiram conceptualizar o papel
das empresas na sociedade (Friedman, 1970; Andrews, 1973; Freeman, 2001), bem como,
o conceito de responsabilidade social, segundo distintos pressupostos e consequências
(Carroll, 1979, 1999; Porter e Kramer, 2002; Garriga e Melé, 2004).
Numa tentativa de sistematização teórica, Garriga e Melé (2004), no trabalho
Corporate social responsibility theories: mapping the territory, realizaram uma das
propostas mais reconhecidas quanto àe classificação das abordagens à responsabilidade
social das empresas. Através da identificação de quatro grandes grupos de teorias (as
teorias instrumentais, as teorias políticas, as teorias integrativas e as éticas), determinaram
e distinguiram diferentes estratégias em função da multiplicidade de atores económicos e
do entendimento que estas questões vão assumindo juntos das partes interessadas e da
sociedade em geral (Garriga e Melé, 2004).
Não obstante os territórios analíticos e empíricos, a diversidade de perspetivas tende a
privilegiar as consequências da responsabilidade social das empresas, quem a interpreta,
quem dela “se aproveita”, a multiplicidade de conceitos (desenvolvimento sustentável,
ética, transparência, governança, entre muitos outros) e o seu futuro (Gray, 2002, 2006;
Lamberton, 2005; Santos e outros, 2005).
2

Para um conhecimento do Portuguese Stock Index, consultar:
http://www.tradingeconomics.com/portugal/stock-market
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Apesar do tema da responsabilidade social, desde meados dos anos 50, ter inspirado
teóricos nos Estados Unidos (Bowen, 1953), na Europa fez-se sentir com maior
intensidade somente a partir dos anos 80. Todavia, é, sobretudo, no virar do milénio que
se assiste ao forte crescimento de organismos dedicados à ética e à responsabilidade
social, reflexo das investidas no domínio público e político (Neves e outros, 2005; Rego e
outros, 2003, 2006).
Sem dúvida, que a intervenção da Comissão Europeia, em Julho de 2001, com a
apresentação do Livro Verde, impulsionou o debate, evidenciando as vantagens e os
mecanismos de promoção (Rego e outros, 2003, 2006; Santos e outros, 2005, 2006).
Permitiu, ainda, reforçar duas características do fenómeno. A primeira mais relacionada
com o âmbito do conceito, ou seja, constitui uma ação voluntária por parte das empresas
em incorporar nas suas operações objetivos sociais e ambientais, não se limitando,
portanto, ao cumprimento dos normativos legais aplicáveis ao país. A segunda mais
orientada para a precisão analítica, uma vez que operacionaliza o conceito segundo duas
dimensões. A dimensão interna cobre questões que se prendem com a gestão dos recursos
humanos da empresa (investimento no capital humano, na saúde, na segurança e na gestão
da mudança), do impacto ambiental e dos recursos naturais. A dimensão externa analisa a
relação com a comunidade local, os acionistas, os/as clientes, as autoridades públicas e
com as ONG. Esta última relembra que os impactos das práticas desenvolvidas não se
cingem à empresa, importando, pois, implementar uma política que integre as suas partes
interessadas (stakeholders), ou seja, o conjunto de partes legitimamente interessadas,
nomeadamente, os acionistas, os/as trabalhadores/as, os/as clientes, os fornecedores, a
comunidade local envolvente (Comissão das Comunidades Europeias, 2001).
Muito embora, se assista a um aumento significativo de estudos na área da
responsabilidade social, ainda são escassas as reflexões que têm com objeto de análise o
“lugar” dos/as trabalhadores/as. É possível identificar como principais tendências uma
predisposição para a análise dos benefícios, dos resultados (entre dimensões) e das
relações (entre responsabilidade social e as diversas partes interessadas (Waddock e
outros., 1997; Cudmore e Hill, 2006; Rupp, 2006).
Também, em Portugal, o tema tem suscitado atenção. Deparamo-nos com vários
trabalhos que se dedicam à sistematização teórica ou ao levantamento de práticas
empresariais (Gago e outros, 2005; Santos e outros, 2005, 2006; Rego e outros, 2006; Leal
e outros, 2011; Martinez, 2013). Quanto à investigação, constata-se que este é um tema
com potencial, ganhando progressivamente importância em campos científicos como a
Economia, Gestão, Sociologia, Marketing e Psicologia.

3. Procedimentos metodológicos: algumas considerações
O instrumento de recolha de informação eleito foi a análise de fontes documentais,
observando-se indicadores que refletem o desenvolvimento das atividades empresariais.
Os dados disponíveis nos sites institucionais e nos relatórios de responsabilidade social
influenciaram, obviamente, o objeto empírico, pois na presente pesquisa analisaram-se as
informações que as empresas comunicam às suas partes interessadas nestes veículos de
informação. Mas é precisamente, a partir da confluência dos resultados reportados, que se
pretende aferir quais as práticas que as empresas consideram ser determinantes ou, pelo
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menos, capazes de aportar valor ao seu desempenho. Pretende-se, assim, através dos
conteúdos produzidos, escritos e formais, analisar os sentidos que estruturam as suas
estratégias e motivações.
A amostra foi composta por cinco empresas que operam em Portugal, nomeadamente,
o Millennium BCP, os CTT Correios de Portugal, a Galp Energia, a Jerónimo Martins e a
Portugal Telecom. Juntas totalizam um volume significativo de trabalhadoras/es, ou seja,
mais de 56.000 pessoas.
Quadro 1. Setores de atividade e número de recursos humanos (total)
Empresas

Setores de Atividade

Nº de trabalhadores/as

BCP

Bancos

8584

CTT

Transporte industrial

12468

Produção de petróleo e gás

6968

Retalho alimentar e de medicamentos

22734

Telecomunicações de linha fixa

5859

Galp Energia
Jerónimo Martins
PT

Total

56.613

Fonte: Elaborado pela autora com base na análise de conteúdo.

Na análise documental, utilizaram-se os relatórios de 2013, publicados no ano de
2014. Um dos primeiros aspetos a referir prende-se com o próprio histórico da publicação
dos relatórios, pois é de notar que três das empresas iniciaram a publicação há mais de dez
anos, (o Millennium BCP, em 2004, e a Portugal Telecom, em 2005), uma em 2008 (os
CTT Correios de Portugal) e a mais recente em 2010 (Jerónimo Martins).

4. A afirmação e sedimentação de políticas e estratégias de responsabilidade
social
Os resultados da análise aos relatórios publicados permite, em primeiro lugar, evidenciar
que todas as empresas têm políticas de responsabilidade social formalizadas, registadas
em documentos. Os mais consensuais são os códigos de ética. Não obstante a pluralidade
de definições possíveis, segundo alguns autores, os códigos de ética constituem
documentos escritos, formais, que têm como pretensão orientar os comportamentos dos/as
trabalhadores/as (normativos) ou promover a reputação da empresa juntos das várias
partes interessadas (instrumentais) (Rego, 2003; Rego e outros, 2006). Para além de
códigos, as empresas expressam a existência de uma “missão” e de uma “estratégia de
atuação”. Estas complementam a conduta, reforçando a efetivação de políticas que
combinam as preocupações económicas, sociais e ambientais.
Paralelamente, as cinco pertencem a grupos ou redes especializadas ao nível do
desenvolvimento, da divulgação e do estabelecimento de parcerias no domínio da
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responsabilidade social. Pese embora a diferenciação existente neste âmbito – algumas
específicas do setor de atividade – é de destacar que todas pertencem ao Conselho
Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável em Portugal 3 quatro ao Global
Compact4, três ao Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 5 e, por fim, uma
ao Fórum Empresas para a Igualdade de Género 6 . Esta é, aliás, uma realidade que
permite confirmar estudos que apontam para a crescente participação e visibilidade na
esfera pública, através da integração em redes e organizações internacionais de
responsabilidade social empresarial, da adesão a protocolos e a princípios internacionais
de conduta, da obtenção de certificações, da candidatura a prémios e distinções nos
domínios social, ambiental e ético, da integração em índices de sustentabilidade e da
participação em eventos formativos e ações de divulgação (Santos, 2005; Rego e outros,
2006).

5. A comunicação da responsabilidade social empresarial
Vários estudos têm permitido identificar um conjunto de fatores estratégicos que
influenciam as motivações inerentes à prática da responsabilidade social (Rego, 2000;
Rego e outros 2003; Lourenço e Schroder, 2003; Mendes, 2004; Santos e outros, 2005;
Bird e outros, 2007), designadamente:
 constitui um importante recurso de criação de valor e de vantagem competitiva,
pois integrada nos objetivos estratégicos da empresa, pode diferenciá-la
competitivamente permitindo a entrada em novos mercados e contribuindo para
os resultados e respetiva hegemonia;
 um acréscimo de investidores que atendem a indicadores de desenvolvimento
sustentável e a atuações que visem estratégias a médio e a longo prazo,
prevalecendo a noção de que as disputas judiciais podem prejudicar o poder
competitivo e a capacidade de sobrevivência das empresas;
 relação entre políticas de responsabilidade social e clima social interno mais
favorável, traduzindo-se este em vários aspetos, nomeadamente, num menor
3

Criada por líderes empresariais, esta rede propõe galvanizar a comunidade empresarial a criar um mundo que
seja sustentável para as empresas, para a sociedade civil e para o ambiente. Com cerca de 100 membros, o
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável em Portugal tem ampla representação setorial e
agrega 19 das empresas do índice PSI20. Para mais informações consultar o portal do BCSD Portugal,
disponível em: http://www.bcsdportugal.org/.
4
Iniciativa organizada para empresas comprometidas em alinhar as suas operações e estratégias segundo dez
princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Para mais informações
consultar o portal do Global Compact, disponível em: https://www.unglobalcompact.org/.
5
O Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial é uma associação sem fins lucrativos cujo objetivo é
aprofundar o papel das empresas no desenvolvimento social das pessoas e das organizações, partilhando a
missão de refletir, de promover e de desenvolver a responsabilidade social corporativa em Portugal. dedicada à
promoção da responsabilidade social corporativa. Reune mais de 100 empresas, de diversas dimensões e setores
de atividade. Para mais informações consultar: http://www.grace.pt/.
6
O Fórum Empresas para a Igualdade de Género assume-se como uma rede informal promovida pela Comissão
para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE). Reune um conjunto de 31 empresas que assumiram
publicamente uma cultura coletiva de responsabilidade social, incorporando nas suas estratégias de gestão os
princípios de igualdade entre mulheres e homens num compromisso claro com a promoção da igualdade
profissional e com o combate a todas as formas de discriminação de género no trabalho e no emprego. Mais
informações em: http://www.cite.gov.pt/pt/acite/confs_eventos_010.html.
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absentismo e maior produtividade dos recursos humanos (por exemplo, no
desempenho, dedicação e lealdade);
 maior sensibilidade por parte dos/as consumidores/as para a atuação do tecido
empresarial, integrando nas suas decisões de compra aspetos ambientais e
sociais, ao penalizar as empresas mal reputadas nesses domínios. Segundo esta
perpetiva, o desenvolvimento advém da necessidade dos contextos empresariais
conquistarem o/a consumidor/a cidadão/ã que valoriza e procura,
simultaneamente, a qualidade e a responsabilidade.
Naturalmente, que os potenciais benefícios e oportunidades, têm influenciado a
criação e consolidação de instrumentos específicos que promovam a comunicação regular
de práticas e de indicadores de desempenho. A publicação de relatórios de
responsabilidade social - também designados por relatórios de sustentabilidade ou
relatórios de cidadania corporativa – constitui uma tendência dominante no âmbito da
comunicação das práticas empresariais (Waddock e outros, 1997; Morsing e Schultz,
2006). Entre as suas diversas finalidades, estes permitem (Rego e outros, 2006):
 Divulgar informações de caráter social e ambiental;
 Estimular as empresas a definir a sua estratégia de desenvolvimento responsável
e os instrumentos que utilizará para implementá-la;
 Constituir uma forma de diálogo, transparência e compromisso com os vários
públicos;
 Assumir um mecanismo de comprometimento público com determinados
objetivos de responsabilidade social;
 Transmitir aos recursos humanos os valores mais basilares da empresa, dandolhes conta das linhas de orientação que esta segue e que eles próprios devem
realizar.
Uma vez que o relatório de responsabilidade social é um documento formal, com uma
linguagem própria (técnica) e, por isso, não perceptível por todas as partes interessadas,
existem outros meios privilegiados para comunicar o desempenho empresarial. As redes
sociais, os sites institucionais, a televisão, a rádio, entre outros, contituem alternativas que
complementam e reforçam a comunicação organizacional externa e interna.
Em 2010, a empresa consultora internacional KPMG, em parceria com a NYSE
Euronext, realizou uma avaliação da evolução dos riscos e das oportunidades do
desenvolvimento sustentável nas empresas cotadas em bolsa. De entre as conclusões, é de
destacar que os temas considerados muito importantes são a gestão do risco, a gestão
baseada em princípios de integridade e ética, a competitividade, os resultados financeiros
e a formação/gestão do capital humano. Sobre a gestão de recursos humanos, as duas
principais medidas para atração e retenção de talentos são os programas de formação
avançada (cerca de 90%) e os pacotes de benefícios remuneratórios adequados a cada tipo
de função (aproximadamente 72%). O desempenho e a remuneração de trabalhadores/as
(83% declara ter um modelo de avaliação de desempenho e de progressão de carreira) e as
práticas promotoras de conciliação entre a vida profissional e familiar são igualmente alvo
de atenção (cerca de 50% indica dispor de iniciativas específicas, sendo as mais
consensuais, a atribuição de licenças sem vencimento, as licenças de apoio à família e os
serviços de acolhimento de crianças). Sobre os apoios na área de responsabilidade social,
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importa salientar que as formas mais comuns são os donativos financeiros (83%), a
doação de bens (79%) e a disponibilização de horas de voluntariado a trabalhadores/as
(63%). Apesar de todas as empresas promoverem iniciativas de apoio à comunidade, um
número bem mais reduzido (17%) afirma utilizar um sistema de avaliação do impacto das
iniciativas desenvolvidas (KPMG, 2011).
Também, ao nível das empresas estudadas, a comunicação de informação às partes
interessadas assume-se como uma prática regular. Para além dos relatórios de
responsabilidade social, de relatórios de contas e da disponibilização de sites
institucionais, deve-se mencionar que quatro das empresas comunica a verificação do
relatório por parte da Global Reporting Initiative (GRI). Trata-se de uma organização
internacional multistakeholder, fundada em 1997, que integra especialistas de várias áreas
de trabalho a nível mundial. A base das diretrizes da GRI é inspirada no Triple Bottom
Line, conceito desenvolvido por John Elkington (1994) que postula a desagregação da
informação segundo o princípio “pessoas, planeta e lucro” 7. O seu trabalho centra-se no
desenvolvimento e disseminação de diretrizes de comunicação que permitam aumentar a
qualidade dos relatórios e possibilitar a respetiva comparação, com vista à consistência e
utilidade.
O estudo realizado permitiu, também, confirmar que a publicação dos desempenhos
do BCP, dos CTT, da Galp Energia e da PT está alinhada com o referencial GRI,
constatando-se, portanto, uma relativa uniformização da estruturação em três grandes
blocos: estratégia e perfil, abordagem de gestão e indicadores de desempenho.
Sobre a comunicação das práticas de responsabilidade social, ainda que persista a
tendência para o agrupamento segundo as dimensões tradicionalmente consideradas - a
dimensão económica, a dimensão social e a dimensão ambiental (Comissão das
Comunidades Europeias, 2001) - constata-se a opção pela comunicação segundo o tipo de
parte interessada. Ora, segundo algumas perspetivas, esta última disposição pode revelarse mais profícua, pois o sistema de agrupamento segundo o Triple Bottom Line pode
relevar-se muito permeável, dada a relativa dificuldade em catalogar as ações
desenvolvidas segundo cada uma das dimensões, a elevada conetividade e interpendência
das várias áreas (Santos, 2005).
Ao analisar as estratégias das empresas, de imediato, se conclui que todas atribuem às
suas partes interessadas um papel determinante. Assim, integram práticas que promovem
o relacionamento, como a identificação dos diversos grupos estratégicos (exemplo,
trabalhadores/as, fornecedores, ambiente, comunidade), privilegiam a criação e a gestão
de canais de comunicação facilitadores do relacionamento, auscultam as expectativas,
realizam análise de risco das atividades volvidas pelas empresas junto de cada grupo.
Neste campo, utilizam mecanismos diversificados que permitam o diálogo regular (como
relatórios periódicos, reuniões, redes sociais, envio de cartas, entre outros), conferindo
especial importância à auscultação “das opiniões” da pluralidade de atores. Acresce referir
que denota-se uma propensão geral para a integração das expectativas aferidas na gestão
estratégica. Estas são incorporadas nos planos de compromissos, são sujeitos a metas e a
metodologias de monitorização periódica.

7

Para um conhecimento dos objetivos, diretrizes e documentos, conultar o portal da Global Reporting Initiative,
disponível em: https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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6. Os mecanismos de valorização e de gestão das pessoas
Termina-se com uma reflexão acerca da gestão de recursos humanos nos contextos
analisados. Segundo alguns autores, os indícios de adaptação das culturas empresariais à
responsabilidade social demonstram que o sucesso de uma política depende da definição
de objetivos e de iniciativas que concorram para a sua prossecução (Santos e outros,
2005). Deste modo, integrar os/as trabalhadores/as na estratégia do negócio como
parceiros sociais, com poder de intervenção e de expressão das suas ideias relativamente
àquilo que entendem ser a política laboral, incentivar a proatividade em relação a
processos e metodologias de trabalho, o desenvolvimento de novas competências e de
capacidades de desempenho profissional, o incentivo à formação académica ou à
participação em projetos de natureza valorativa constituem algumas das ações que
incrementam os resultados da empresa.
Retomando os resultados, é inegável o valor atribuído aos/as trabalhadores/as. As
políticas de responsabilidade social deixam bem claro o compromisso para com os
recursos humanos posicionando-os como agentes fundamentais e transformadores dos
padrões de negócios e alavancagem do desenvolvimento económico, social e ambiental. A
gestão de recursos humanos assume, então, uma importância significativa para a
construção da sustentabilidade, pois, na medida em que estão diretamente ligadas à forma
como as pessoas são geridas, estas são determinantes para a qualidade dos resultados
alcançados (Caetano e Vala, 2007).
A abordagem à gestão de pessoas encontra-se integrada na dimensão social. O
conjunto de empresas implementa diversas iniciativas como forma de ampliar a motivação
dos/as trabalhadores/as (iniciativas que visam a promoção da conciliação entre a vida
profissional e familiar, programas de formação académica e/ou profissional, entre outras),
dispõem de instrumentos dirigidos a trabalhadores/as (como códigos de conduta e códigos
de ética), identificam as suas expectativas e necessidades, disponibilizam canais de
comunicação e auscultação e realizam estudos internos de satisfação com vista a analisar
o clima organizacional. Da amostra, a Jerónimo Martins é a única que não refere no
relatório que identifica as expectativas e as necessidades dos/as seus/as trabalhadores/as.
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Quadro 2. Gestão de recursos humanos: áreas e dimensões
Área

Práticas Laborais e
Trabalho Condigno

Direitos Humanos

Dimensão
a. Emprego (ex., número total de trabalhadores/as, por género, por região, idade)
b. Relações entre funcionários/as e administração (ex., trabalhadores /as
abrangidos/as por acordos de contratação colectiva)
c. Segurança e saúde no trabalho (ex., doenças profissionais, dias perdidos com o
trabalho)
d. Formação e educação (ex., formação, programas de gestão de competências e
aprendizagem contínua, análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira).
e. Diversidade e igualdade de oportunidades (ex., composição dos órgãos sociais da
empresa e relação dos/as trabalhadores/as por categoria, de acordo com o género, a
faixa etária e outros indicadores de diversidade).
a. Práticas de investimento e de aquisições (ex., percentagem dos principais
fornecedores e empresas contratadas que foram submetidos a avaliações relativas a
direitos humanos e medidas tomadas)
b. Não-discriminação (ex., número total de casos de discriminação e ações tomadas).
c. Liberdade de associação e acordo de negociação colectiva (ex., medidas que
contribuam para a eliminação do risco de impedimento ao livre exercicio da liberdade
de associação)
d. Trabalho infantil (ex., medidas que contribuam para a eliminação do risco
significativo de ocorrência de trabalho infantil)
e. Trabalho forçado e escravo (ex., medidas que contribuam para a eliminação do
risco significativo de ocorrência de trabalho forçado e escravo)
f. Práticas de segurança (ex., percentual do pessoal de segurança que receberam
formação nas políticas ou procedimentos da organização relativos aos direitos
humanos e que são relevantes para as operações)
g. Direitos dos povos indígenas (ex., número total de incidentes que envolvam a
violação dos direitos dos povos indígenas e ações tomadas)

Fonte: Adaptado de Global Reporting Iniciative GRI, Diretrizes para a Elaboração de Relatórios de
Sustentabilidade 2000-2007 (Versão 3.0).

Embora a sua composição possa ser muito heterogénea, as práticas internas podem
ser agrupadas nas seguintes categorias:
(i) Acesso e partilha de informação junto dos/as trabalhadores/as;
(ii) Desenvolvimento profissional (formação específica, oportunidades de carreira,
atribuição de remuneração e benefícios nas organizações);
(iii) Apoio familiar (através da disponibilização de medidas concretas ao nível da
ação social);
(iv) Promoção da conciliação entre a vida profissional e familiar (através da
disponibilização de medidas concretas promotoras);
(v) Promoção de ações positivas ao nível da diversidade e equidade;
(vi) Promoção de ações positiva ao nível da saúde e segurança (bem estar, condições
de trabalho, segurança e qualidade de vida).
Uma última nota sobre a gestão da relação dos/as trabalhadores/as. Constata-se a
tendência para o desenvolvimento de ações que incentivam à participação e envolvimento
dos recursos humanos em atividades extra às suas funções no âmbito da solidariedade
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social. A promoção do voluntariado é a mais consensual, sendo que, pelo menos, três
empresas comunicam que disponibilizam um conjunto de horas anuais a trabalhadores/as
para a prática de ações de voluntariado (os CTT confere 16horas por ano, a Galp Energia
48horas por ano e a Portugal Telecom 6 dias por ano). É, ainda, de destacar que o BCP, os
CTT e a Jerónimo Martins comunicam a realização de ações de recolha de
donativos/recolha de bens especificamente dirigidas aos recursos humanos para benefício
de instituições da sociedade civil.

Considerações finais
Pretendeu-se promover uma reflexão acerca do lugar das pessoas nas políticas de
responsabilidade social tomando como objeto empírico cinco empresas que operam em
Portugal. Para esta análise optou-se por selecionar contextos empresariais que têm grande
influência no mercado capital nacional, nomeadamente, as que compõem o PSI-20
(Portuguese Stock Index). A escolha por setores de atividade diferenciados e pelo grande
volume de recursos humanos foram as outras duas variáveis que determinaram a
composição da amostra.
A contextualização teórico-conceptual constituiu um passo fundamental para orientar
as dimensões a compreender, sobretudo, atendendo ao facto de se analisar estratégias e
práticas de recursos humanos através do que as empresas valorizam e comunicam em
documentos externos e internos às suas partes interessadas. Com uma função
essencialmente heurística, esta análise ao discurso serviu, por um lado, para o processo de
ruptura e superação da subjectividade às quais as interpretações do/a investigador/a se
encontram sujeitas mas, por outro, para a descoberta de ideias e de pistas a trabalhar em
análises sociológicas futuras (Almeida e outros, 1975, 1986; Quivy e outros, 1999).
No programa aqui traçado, os resultados obtidos apontam para algumas tendências
ilustrativas das estratégias empresariais. Em primeiro lugar, é inegável a importância que
todas atribuem às políticas de responsabilidade social, utilizando, para o efeito,
documentos que formalizam as suas atuações e a adesão a iniciativas e/ou organizações
especializadas em matérias referentes à temática (como o exemplo, do voluntariado ou da
igualdade de género).
Sobre as estratégias e políticas, pode-se ainda concluir que os/as trabalhadores/as
constituem uma parte interessada estratégica e são atores fundamentais na atuação e na
obtenção dos resultados. Por conseguinte, evidenciou-se a preferência por mecanismos
que promovam o diálogo regular, a realização de inquéritos e diagnósticos, a análise de
riscos, entre outros que visam gerir a relação e comprometer os recursos humanos naquela
que é a estratégia da empresa.
Ainda sobre a gestão de recursos humanos, é de mencionar que as práticas são
globalmente integradas na dimensão social. O discurso centra-se na identificação de
iniciativas orientadas para o relacionamento, sugerindo a valorização e a ambição de
estabelecer relações mais participativas e emocionais entre os/as trabalhadores/as e a
empresa. A integração de expectativas e de necessidades, a existência de canais de
comunicação e a monitorização de indicadores constituem catalisadores que contribuem
para o incremento e consolidação das políticas formalizadas.
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Naturalmente, porque seguem a metodologia internacional da GRI, constatou-se uma
relativa padronização de indicadores relacionados com a gestão de pessoas. Não obstante
a diversidade de práticas específicas de cada empresa, foi possível agrupar as práticas
internas em categorias que demonstram a valorização e a preferência por temas que são
comunicados (desenvolvimento profissional e o apoio familar, a título exemplificativo).
No cômputo global, as empresas desenvolvem ações orientadas para a comunidade,
através do envolvimento e incentivo à participação voluntária dos recursos humanos
(voluntariado e outras ações de solidariedade social). Através da concessão de horas de
trabalho, associam os/as trabalhadores/as ao terceiro setor, alavancando, assim, outras
formas alternativas de apoio direto à comunidade.
Ainda em jeito de conclusão, deve-se fazer duas anotações. Se é certo que parece
existir uma relação de dependência entre a adopção de uma política de responsabilidade
social e a comunicação do desempenho económico, social e ambiental às partes
interessadas, tendo em conta que quatro (das cinco) empresas demonstram preocupação
com a veracidade dos dados comunicados, será esta uma tendência global que privilegia o
alinhamento da informação com vista à fiabilidade das práticas e dos dados? Se, por um
lado, este formato poderá impulsionar outros contextos organizacionais a incorporarem
práticas mais integradoras e participativas dos seus recursos humanos, não poderá, por
outro, conduzir à negligência de espaços particulares e alternativos de diferenciação dos
contextos empresariais?
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(DES)EMPREGO NA MADEIRA: ENTRE A EROSÃO E A RECONFIGURAÇÃO
(2005-2013)

Ricardo Fabrício Rodrigues

Resumo O mercado de emprego da Madeira é um espaço peculiar, que nos últimos anos não
esteve imune a um conjunto significativo de transformações. Este mercado registou nos últimos
anos (2005-2013) uma série de aumentos sucessivos na população desempregada, que a coloca
cada vez mais distante dos tempos do presumível pleno emprego da viragem do século. Este
artigo reconstitui o trajeto do emprego e do desemprego na Madeira, com base na coleta,
organização e leitura de um conjunto de dados estatísticos oficiais, através dos quais emerge
uma análise multinível sobre um fenómeno –(des)emprego– com grandes repercussões sociais.
Palavras-chave Desemprego, emprego, Madeira, mercado, ultraperiferia.

1 - (Des)emprego na Madeira: introdução e enquadramento
O mercado de emprego em Portugal esteve sujeito a transformações (2005-2013) que são
articuláveis com um conjunto de processos sociais globais, frequentemente, associados à
vigência de uma modernidade líquida (Bauman, 2001) e à reprodução de relações
socioeconómicas focadas nos ganhos elevados a curto prazo, mas igualmente facilitadores
da afirmação de fenómenos repletos de ambivalências e de paradoxos (Bauman, 1997),
intrínsecos à ordem capitalista contemporânea (Sennet, 2006; Luttwak, 2000; Plihon,
2003; Beck, 2002; Boltanski & Chiapello, 1999).
O mercado de emprego na Madeira, durante o período em análise (2005-2013), faz
parte de um tempo histórico fértil na generalização dos riscos (Beck, 2001), na
supremacia das lógicas de curto prazo (Sennet, 2000), mas também na afirmação da
mercadorização do risco ou da desnormalização do trabalho (Beck, 2001 & 2002; Sallaz,
2013), que a par da crescente empresarialização da sociedade e das suas instituições
(Rodrigues, 2011), coincide com a reformulação dos parâmetros trabalho-economiasociedade (Sallaz, 2013).
Na verdade, as transformações dos últimos anos no emprego não podem ser
abordadas sem considerar o impacto de algumas condicionantes exógenas, entre as quais,
importa ter em particular consideração, as implicações (em cascata) da crise financeira
internacional de 2008 ou a intervenção externa a que Portugal se submeteu a partir de
2011.
Tratar as dinâmicas do (des)emprego implica, pois, preservar o enquadramento
subjacente a essas dinâmicas, mesmo que a unidade territorial em análise tenha
correspondência num pequeno mercado de emprego, como é o caso do mercado de
emprego da Madeira (RAM1). Insular, regional e ultraperiférico2, para além de pequeno,

1

A Região Autónoma da Madeira engloba as ilhas habitadas da Madeira e do Porto Santo. Neste artigo, qualquer
referência à Madeira é equivalente de RAM.
ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 43-44, 2015, pp. 81-97
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com uma população ativa que -em média- rondou os 134.000 indivíduos no período 20052013, o mercado de emprego da Madeira tem idiossincrasias evidentes, desde logo
articuláveis com a descontinuidade territorial, mas cujas magnitudes são ainda mais
assinaláveis quando os termos de comparação são os mercados de maior dimensão ou
mais aglutinadores de recursos e oportunidades, como é o caso do mercado nacional de
emprego (considerado no seu todo) ou da União Europeia.
Na verdade, as transformações ocorridas no (des)emprego na Madeira nos últimos
anos foram severas e coincidiram com a consolidação de formatos de emprego mais
instáveis, embora não seja escamoteável a existência de um período de ouro neste mesmo
mercado de emprego, num passado relativamente recente, durante o qual a mediatização e
o impacto social do desemprego foi diferente dos moldes agora vigentes.
Mesmo sem garantia absoluta de qualidade na informação estatística (referente ao
(des)emprego), por altura da viragem do século, nesse tempo, a construção das inúmeras
rodovias, das infraestruturas aeroportuárias, do imobiliário residencial ou dos novos
hotéis, possibilitaram empregos e o desemprego não tinha o protagonismo mediático, nem
o significado e o impacto social, que tem atualmente. Alguns dados oficiais referem o
registo de 4.000 desempregados inscritos na autoridade regional de emprego 3 em janeiro
de 2002, facto que à data ajudava à formação de uma opinião pública contemplativa,
perante um mercado de emprego que dava indícios de estar próximo do pleno emprego ou
de níveis imputáveis a um alegado desemprego residual.
Contudo, com a diminuição progressiva do surto de obras, sobretudo a partir dos
primeiros anos do Século XXI, o mercado de emprego da Madeira iniciou um processo de
degradação progressiva, que pode ser depreendido na evolução crescente e gradual do
desemprego registado. No ano de 2005 contabilizaram-se mais de 7.000 desempregados
na RAM, um valor que traduzia um crescimento superior a 50% face ao valor de 2002.
Em menos de uma década -no final de 2013- os valores de 2005 foram ultrapassados e
mais do que triplicaram.
Se a idade de ouro do mercado de emprego da Madeira manifestou-se e perdurou até
à chegada do Novo Milénio, então, diremos que a partir dos primeiros anos do Séc. XXI
teve início um processo de deterioração, que adquiriu proporções nunca antes vistas a
partir de 2011 e a que não são alheias, com diferentes significados, a crise financeira de
2008, a intervenção externa no país ou, mais recentemente, o Programa de Ajustamento
Económico da RAM4 celebrado em 27 de janeiro de 2012.

2

Informações mais detalhadas sobre as Regiões Ultraperiféricas da UE pode ser obtida em http://www.cpomr.eu/pt/
3
A nossa opção em termos de dados fez-nos considerar os dados referentes ao desemprego registado pelo IEM.
Esta opção ficou a dever-se à maior razoabilidade que atribuímos aos mesmos, visto que nos deparámos com
outros dados, que expressavam uma dimensão menor do mesmo fenómeno (número de desempregados) no
mesmo período.
4
http://srpf.govmadeira.pt/media/Conteudos/Plano_Ajustamento_Economico_Financeiro/programa_ajustamento
_economico_financeiro_RAM.pdf
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2 - (Des)emprego em reconfiguração
Num contexto de relações de produção e consumo globalizadas (Atzeni, 2013), povoado
por fenómenos de estratificação e de segmentação do trabalho (Kalleberg, 2009), que
fazem parte das metamorfoses em que estão envolvidas as relações de emprego (Kovács,
2002), os denominados new employment arrangements5 (Carré, Ferber, Golden &
Hersenberg, 2000) ou non-standard employment6 (Koch & Fritz, 2013) adquirem cada vez
mais significado e preenchem parcelas significativas das relações de emprego.
Assim, a questão teórica que alimenta quem investiga um mercado de emprego com
as particularidades do mercado de emprego da Madeira (2005-2013), pode remeter para
um esforço de verificação (ou não) dos fenómenos frequentemente imputáveis aos
mercados de emprego contemporâneos, nomeadamente, no que concerne à expressão e ao
vigor dos NEA ou NSE. No caso particular do mercado de emprego da Madeira, atendendo
à sua dimensão e à sua condição regional, insular e ultraperiférica, a dúvida primordial
leva-nos a ter que indagar se as relações de emprego locais estão a admitir novos formatos
e novas relações de emprego, mais instáveis, que permitam a alusão a conceitos ou ideias
concretas, tais como, fragilidade, temporalidade contratual, vulnerabilidade ou
precaridade dos laços laborais (Barbier, 2013).
Em termos gerais, é a procura de sinais de destandardization (Beck, 2001) ou de
restandardization (Koch & Fritz, 2013) no emprego na Madeira que nos move, sendo
certo que esses fenómenos não são detetáveis pela mera constatação da evolução da taxa
de desemprego, que sendo um indicador significativo, não é de forma alguma suficiente
para avaliar o fulgor dos NEA ou dos NSE, num mercado de emprego concreto e com as
características particulares do mercado de emprego da Madeira.
Portanto, o teste à hipótese de transformação do emprego na Madeira (2005-2013)
levou-nos a optar por uma perspetiva de análise multinível, baseada na sistematização e na
interpretação de dados, tendo em vista identificar os contornos da transformação do
emprego e, por essa via, contribuir para uma reflexão sobre a convergência (ou a
divergência) da realidade local, regional e insular da Madeira, face às tendências globais
mencionadas em inúmera literatura sobre o (des)emprego.

3 - (Des)emprego na Madeira: uma perspetiva multinível (2005-2013)
A transformação do (des)emprego ocorrida na Madeira está depositada
(significativamente) na evolução da população ativa7 e nos dois subconjuntos que lhe dão
corpo, ou seja, na população desempregada8 e na população empregada9. Através do

5

Também designado por NEA.
Também designado por NSE.
Conjunto de indivíduos com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, constituíam a mão-de-obra
disponível para a produção de bens e serviços que entram no circuito económico (empregados e desempregados).
8
Compreende todos os indivíduos que, na semana de referência, não tinham qualquer trabalho, estavam
disponíveis para trabalhar e fizeram diligências ativas nos últimos 30 dias para encontrar um emprego
remunerado ou não.
9
Constituída pelo conjunto dos indivíduos com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, se
encontravam numa das seguintes situações: a) tinham efetuado trabalho de pelo menos uma hora, mediante
6
7
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tratamento combinado destas populações é possível discernir diferentes níveis de análise,
adstritos e inevitáveis para um esforço de compreensão de uma determinada dinâmica de
(des)emprego.
Assim, com base no comportamento destas três populações, torna-se possível
identificar e demonstrar os principais contornos que envolvem a dinâmica que se
desenrolou, mas também as principais transformações que se fizeram sentir entre as
populações desempregadas e empregadas. Porém, esta proposta não reclama qualquer
estatuto no que concerne à exaustividade da análise, nomeadamente, na identificação das
transformações ocorridas, embora se esforce por se precaver da simplicidade que pode
resultar de uma mera observação da evolução da taxa de desemprego (Figura 1) 10,
sobretudo, se utilizada como instrumento isolado para escrutinar as tendências do
(des)emprego.

Figura 1. Taxa de desemprego em 2013

Existem outros dados e diversos parâmetros de análise disponíveis, que em nosso
entender permitem uma reflexão mais extensa e holística, do que a mera observação e
análise da taxa de desemprego, que em 2013 colocava a Madeira (RAM) entre as regiões
portuguesas mais afetadas pelo desemprego, sendo apenas ultrapassada em 0,4% pela taxa
registada para a Área Metropolitana de Lisboa.

pagamento de uma remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em géneros; b)
tinham um emprego, não estavam ao serviço, mas tinham uma ligação formal com o seu emprego; c) tinham
uma empresa, mas não estavam temporariamente ao trabalho por uma razão específica; d) estavam em situação
de pré-reforma, mas encontravam-se a trabalhar no período de referência.
10
[(População desempregada/população ativa)*100].
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3.1 - A erosão localizada da população ativa
A análise de quatro grandes dimensões da população ativa (dimensão total, género, grupo
etário e escolaridade) desvenda algumas das transformações ocorridas, estando uma das
primeiras evidências relacionada com o aumento da dimensão total desta população no
período 2005-2013 (+4,2% | +5.354 ativos), progressão esta que acaba por contrastar com
o comportamento observado na população ativa portuguesa (-2,8% | -155.500 ativos). Em
sentido inverso, ao todo nacional, a Madeira ganhou população ativa (Quadro 1).
Todavia, o aumento da população ativa da Madeira não tem sido devidamente
compreendido e explicado, embora a sua indexação às necessidades crescentes de mão-deobra por alturas da viragem de século (XX/XXI), na sequência das inúmeras obras
públicas (aeroporto, rede viária, etc.) e obras privadas (imóveis para habitação, hotéis,
etc.) seja uma proposta habitual. Só que o crescimento da população ativa engloba
variações significativas no seu interior, nomeadamente, em termos de género, que em
nosso entender, são muito mais adequadas para a compreender e explicar o aumento
observado na população ativa da Madeira.
No decorrer deste período (2005-2013) ocorreu a diminuição da população ativa do
género masculino (-1,4%), sendo esta compensada por um crescimento de dois dígitos na
população ativa do género feminino (+10,85). As explicações baseadas nos eventuais
fluxos migratórios, relacionadas com a importação de mão-de-obra para fazer frente ao
volume de obras revelam-se limitadas, pois, não explicam os ganhos de população ativa
feminina, que está longe de constituir um subconjunto de mão-de-obra referencial para o
setor da construção civil.
A população ativa da RAM tem vindo a aumentar desde 1981, de acordo com os
Censos (1981, 2001 e 2011). Nos últimos 30 anos cresceu 29,5%, mas este fenómeno não
pode ser tratado, em nosso entendimento, sem a devida articulação com uma questão de
género. Julgamos que os dados são elucidativos. Em 1981 contabilizaram-se 61.681
homens na população ativa da Madeira. Em 2011 este número tinha crescido 7,5%, ou
seja, passou para 66.281. Contudo, em 1981 existiam 36.798 mulheres na população ativa,
número que em 2011 era bem maior: 61.203 (+66,3%). Assim, de uma relação 62,6%
Homens/37,4% Mulheres em 1981, a distribuição tornou-se mais paritária (em termos de
género na população ativa) em 2011 (52,0%H/48,0%M).
O crescimento da população ativa observado entre 2005 e 2013 na Madeira ficou a
dever-se ao aumento do número de mulheres nesta população, que em 2013
representavam 53,2% da população residente. Efetivamente, esta é uma evidência que se
torna necessário considerar no âmbito da transformação observada do emprego na
Madeira (2005-2013).
Apesar da ocorrência do aumento da população ativa, impulsionado por uma questão
de género, registaram-se outras perdas e ganhos concretos, localizáveis na dinâmica dos
diferentes grupos etários. Nos grupos etários “sub-35 anos” ocorreu uma perda de
população ativa (-20,3% | -10.314). Os ganhos ocorreram somente nos grupos etários com
“35 ou + anos”, sendo de destacar a este propósito a evolução do grupo etário com “65 ou
+ anos”, que cresceu (+40,5% | +1.677) no período 2005-2013. Na verdade, o fenómeno
da erosão etária e geracional da população ativa portuguesa, reportado recentemente
(Rodrigues, Sobral & Lopes, 2014), está presente à escala regional e é expectável que
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tenha repercussões na estruturação futura da população empregada e desempregada da
Madeira.
O nível de escolaridade completo da população ativa oferece elementos adicionais
para a compreensão desta população, que agrega as tendências da população empregada e
desempregada. Foi possível verificar que o crescimento da população ativa com
escolaridade ao nível “Secundário e pós-secundário” (+58,7%) e “Superior” (+71,2%) fezse acompanhar da diminuição do subconjunto “Até ao básico - 3º ciclo” (-14,2%). Perante
estes elementos podemos considerar que o período 2005-2013 foi marcado pelo
melhoramento da escolaridade da população ativa, no âmbito de um movimento de
crescimento desta população, que embora impulsionada por uma questão de género, não
escapou ao fenómeno de erosão etária e geracional.
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Quadro 1. População ativa da RAM por género, grupo etário e nível de escolaridade completo
População ativa da RAM por género, grupo etário e nível de escolaridade completo

População
ativa

Género

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

Dif. 2013-2005

Total RAM

127.421

128.858

130.870

133.147

135.410

137.585

136.426

134.688

132.774

5.354

4,2%

Total P+*

5.544.900

5.587.300

5.618.300

5.624.900

5.582.700

5.580.700

5.543.200

5.494.800

5.389.400

-155.500

-2,8%

Masculino

68.464

69.400

69.313

70.437

70.103

71.215

69.812

68.846

67.474

-989

-1,4%

Feminino

58.957

59.459

61.557

62.709

65.307

66.370

66.614

65.841

65.300

6.343

10,8%

Feminino/Masculino

86,1%

85,7%

88,8%

89,0%

93,2%

93,2%

95,4%

95,6%

96,8%

Masculino P+

2.963.500

2.984.400

2.986.000

2.991.400

2.948.900

2.931.800

2.940.500

2.897.600

2.824.200

-139.300

-4,7%

Feminino P+

2.581.300

2.602.900

2.632.200

2.633.400

2.633.900

2.648.900

2.602.600

2.597.200

2.565.100

-16.200

-0,6%

87,1%

87,2%

88,2%

88,0%

89,3%

90,4%

88,5%

89,6%

90,8%

<25

15.260

15.332

14.403

13.764

12.065

11.206

11.766

10.965

10.605

-4.655

-30,5%

25 - 34

35.658

36.170

36.517

35.944

36.518

35.603

34.868

32.806

29.998

-5.660

-15,9%

35 - 44

34.892

34.895

36.475

36.692

36.474

37.966

38.769

38.307

37.479

2.587

7,4%

45 - 64

37.468

37.821

38.773

41.657

44.317

46.279

46.165

46.474

48.872

11.405

30,4%

Feminino/Masculino P+

Grupo etário

Nível de
escolaridade
completo

Var. % 2013-2005

65 +

4.145

4.641

4.704

5.090

6.036

6.530

4.859

6.136

5.821

1.677

40,5%

< 35

50.917

51.502

50.919

49.707

48.583

46.809

46.633

43.771

40.603

-10.314

-20,3%

< 45

85.809

86.397

87.395

86.399

85.057

84.776

85.402

82.078

78.081

-7.728

-9,0%

> 44

41.612

42.461

43.476

46.747

50.353

52.809

51.023

52.610

54.693

13.081

70,9%

564.200

544.400

518.400

507.500

466.300

426.800

443.800

427.300

391.300

-172.900

-30,6%

25 - 34 P+

1.484.900

1.483.100

1.475.900

1.464.400

1.444.500

1.422.500

1.389.900

1.320.100

1.248.500

-236.400

-15,9%

35 - 44 P+

1.384.400

140.900

1.420.700

1.423.100

1.435.100

1.454.100

1.471.300

1.483.400

1.483.100

98.700

7,1%

45 - 64 P+

1.788.000

1.821.400

1.869.500

1.903.700

1.917.000

1.960.700

1.955.700

1.973.900

1.999.700

211.700

11,8%

<25 P+

65 + P+

323.300

329.400

333.800

326.100

319.700

316.600

282.600

290.100

266.700

-56.600

-17,5%

<35 P+

2.049.100

2.027.500

1.994.300

1.971.900

1.910.800

1.849.300

1.833.700

1.747.400

1.639.800

-409.300

-20,0%

<45 P+

3.433.500

2.168.400

3.415.000

3.395.000

3.345.900

3.303.400

3.305.000

3.230.800

3.122.900

-310.600

-9,0%

>44 P+

2.111.300

2.150.800

2.203.300

2.229.800

2.236.700

2.277.300

2.238.300

2.264.000

2.266.400

155.100

7,3%

Até ao básico - 3º ciclo

97.642

98.206

96.801

95.989

96.291

97.244

91.688

87.752

83.808

-13.834

-14,2%

Secundário e pós-secundário

16.137

16.845

18.191

20.446

21.128

21.712

24.272

25.218

25.607

9.469

58,7%

Superior

13.642

13.807

15.878

16.712

17.991

18.628

20.465

21.719

23.360

9.718

71,2%

+ Valores do paí s arredondados às cent enas.
* Valores médios = [ (1T+2T+3T+4T)/ 4]
Font e: INE/ DRE, Est at í st icas do Emprego e PORDATA.
Not a: Valores calibrados t endo por ref erência as est imat ivas independent es da população calculadas a part ir dos result ados def init ivos dos Censos 2011.
P+ = Port ugal
Dados adapt ados por Ricardo Fabrí cio Rodrigues (11/ 11/ 2014)
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3.2 - O boom da população desempregada
No que diz respeito à transformação da população desempregada foi possível identificar
diferentes momentos no seu comportamento (Quadro 2). No primeiro momento,
compreendido entre 2005 e 2010, a taxa de desemprego na RAM foi inferior às taxas
calculadas para a UE, a Zona Euro (ZE) e o país. No segundo momento, entre 2011 e
2013, as transformações agudizaram-se e assistiu-se ao aumento significativo da taxa de
desemprego, que passou a ser superior às taxas calculadas para a UE, a ZE e o país. Sem
diferenciar momentos e considerando na íntegra o período 2005-2013, conclui-se que a
taxa de desemprego quadruplicou na Madeira, tendo o número de desempregados crescido
214,7%, ou seja, dos 7.231 desempregados registados em dezembro de 2005 pelo IEM,
decorridos oito anos, em dezembro de 2013, o número de desempregados era 22.758.
Quadro 2. Taxa de desemprego
Taxa de Desemprego

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE (28)

9,0

8,2

7,2

7,0

9,0

9,6

9,7

10,5

10,8

UE (27)

9,0

8,2

7,2

7,0

9,0

9,6

9,6

10,4

10,8

UE (15)

8,2

7,8

7,1

7,2

9,1

9,6

9,6

10,6

11,0

ZE (18)

9,1

8,4

7,5

7,6

9,6

10,1

10,2

11,4

11,9

ZE (17)

9,1

8,4

7,5

7,6

9,5

10,1

10,1

11,3

11,9

ZE (13)

9,0

8,4

7,5

7,6

9,5

10,0

10,1

11,3

11,9

Portugal*

8,5

8,6

8,9

8,5

10,6

12

12,9

15,8

16,4

Região Autónoma da Madeira (PT)

4,5

5,3

6,8

5,9

7,5

7,4

13,5

17,2

18,1

* Valores estimados entre 2005-2010
Fonte: EUROSTAT - Taxas de Desemprego e Estatísticas Regionais/Emprego Regional (Séries Anuais LFS) em 19/11/2014
Dados adaptados por Ricardo Fabrício Rodrigues (20/11/2014)

A transformação da população desempregada envolve várias dimensões,
nomeadamente, a variação total do desemprego registado, as mutuações em termos de
género, de grupos etários, de níveis de instrução desta população, mas também a situação
dos indivíduos perante o emprego, a duração do desemprego e o setor de atividade donde
são provenientes.
Tal como verificado com a evolução da população ativa, as questões de género
voltam a ganhar significado quando se analisa a evolução da população desempregada,
sendo particularmente evidente como o desemprego penalizou mais os homens (+288,7%)
do que as mulheres (151,8%), ou seja, o aumento da população ativa baseada no aumento
do peso das mulheres fez-se acompanhar de um melhor desempenho (por parte deste
género) ao nível da retenção do emprego, visto que as mulheres em dezembro de 2005
representavam 54% do desemprego registado, mas em dezembro de 2013 este indicador
era de 43,2% (Quadro 3).
No que concerne à distribuição do desemprego registado por classes etárias, ainda
que a condensação dos dados em duas classes limite as possibilidades de análise, observase a diminuição do peso da classe “<25 anos” (de +20,7% em dezembro de 2005 para
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+13,9% em dezembro de 2013), sem que possamos ignorar o impacto que a erosão etária
e geracional teve na formação desta realidade.
No decorrer deste período (2005-2013), o desemprego entre os detentores de nível de
instrução superior foi o que mais cresceu (385,3%), com o número de desempregados
detentores de instrução ao nível do secundário (241,6%), 3º ciclo (222,0%) e 2º ciclo
(226,9%) a crescer acima da percentagem do aumento global do desemprego (+214,7%).
Porém, a análise da população empregada permitiu constatar como os empregos criados
no período em referência, beneficiaram sobretudo os indivíduos com maiores níveis de
instrução.
O desemprego relacionado com a procura de primeiro emprego (+284,3%|1.788)
cresceu mais do que o desemprego relacionado com a procura de um novo emprego
(+208,1%|13.799), mas a dimensão absoluta da segunda situação era muito maior do que a
primeira (em dezembro 2013), enquanto a duração da situação de desemprego (curta
duração vs. longa duração) denotava uma inversão, com o desemprego de longa duração a
crescer (de 31,7% em dezembro de 2005) para 55,2% (em dezembro de 2013).
Em termos dos setores de atividade de proveniência do desemprego registado, os
“Serviços” foram os que mais cresceram em termos absolutos (+8.296 desempregados),
embora o peso destes na formação global do desemprego registado tenha diminuído de
70,1% em dezembro de 2005 para 63,5% em dezembro de 2013. Foi o desemprego
oriundo do setor “Indústria, Energia, Água e Construção” o que mais cresceu (220,0% no
período), tendo aumentado o seu peso na formação do desemprego registado. Em
dezembro de 2005 valia 26,5% do desemprego, mas em dezembro de 2013 subiu para
33,4%, num período marcado pelo aumento da procura de emprego num contexto de
diminuição da oferta de emprego.
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Quadro 3. Desemprego registado no IEM
Desemprego registado no IEM
Desemprego registado

Dezembro 2005

Dezembro 2006

Dezembro 2007

Dezembro 2008

Dezembro 2009

Dezembro 2010

Dezembro 2011

Dezembro 2012

Dezembro 2013

Dif. 20132005

Var. % 20132005

22.758

15.527

214,7%

H

3.325

46,0%

4.111

48,6%

4.505

51,4%

5.235

56,3%

7.979

58,2%

8.982

57,4%

10.703

56,3%

13.645

57,5%

12.923

56,8%

9.598

288,7%

M

3.906

54,0%

4.353

51,4%

4.268

48,6%

4.067

43,7%

5.739

41,8%

6.666

42,6%

8.313

43,7%

10.096

42,5%

9.835

43,2%

5.929

151,8%

M/H

1,2

Total

7.231

8.464

8.773

1,1

9.302

0,9

13.718

0,8

0,7

15.648

0,7

19.016

0,8

23.741

0,7

0,8

Grupos etários
<25 anos

1.497

20,7%

1.640

19,4%

1.584

18,1%

1.654

17,8%

2.309

16,8%

2.620

16,7%

3.170

16,7%

3.511

14,8%

3.165

13,9%

1.668

111,4%

>=25 anos

5.734

79,3%

6.824

80,6%

7.189

81,9%

7.648

82,2%

11.409

83,2%

13.028

83,3%

15.846

83,3%

20.230

85,2%

19.593

86,1%

13.859

241,7%

H<25 anos

571

7,9%

641

7,6%

665

7,6%

780

8,4%

1.141

8,3%

1.312

8,4%

1.517

8,0%

1.743

7,3%

1.586

7,0%

1.015

177,8%

H<=25 anos

2.754

38,1%

3.470

41,0%

3.840

43,8%

4.455

47,9%

6.838

49,8%

7.670

49,0%

9.186

48,3%

11.902

50,1%

11.337

49,8%

8.583

311,7%

M<25 anos

926

12,8%

999

11,8%

919

10,5%

874

9,4%

1.168

8,5%

1.308

8,4%

1.653

8,7%

1.768

7,4%

1.579

6,9%

653

70,5%

M<=25 anos

2.980

41,2%

3.354

39,6%

3.349

38,2%

3.193

34,3%

4.571

33,3%

5.358

34,2%

6.660

35,0%

8.328

35,1%

8.256

36,3%

5.276

177,0%

Nível de instrução
<1º Ciclo

462

6,4%

564

6,7%

557

6,3%

611

6,6%

890

6,5%

1.028

6,6%

1.182

6,2%

1.452

6,1%

1.378

6,1%

916

198,3%

1º ciclo

2.287

31,6%

2.712

32,0%

2.784

31,7%

3.017

32,4%

4.311

31,4%

4.747

30,3%

5.332

28,0%

6.385

26,9%

6.025

26,5%

3.738

163,4%

2º Ciclo

1.505

20,8%

1.787

21,1%

1.885

21,5%

1.918

20,6%

3.113

22,7%

3.476

22,2%

4.220

22,2%

5.211

21,9%

4.920

21,6%

3.415

226,9%

3º Ciclo

1.141

15,8%

1.323

15,6%

1.317

15,0%

1.382

14,9%

2.165

15,8%

2.369

15,1%

3.038

16,0%

3.836

16,2%

3.674

16,1%

2.533

222,0%

Secundário

1.375

19,0%

1.542

18,2%

1.603

18,3%

1.699

18,3%

2.420

17,6%

2.941

18,8%

3.767

19,8%

4.716

19,9%

4.697

20,6%

3.322

241,6%

Ensino Médio

45

0,6%

47

0,6%

50

0,6%

39

0,4%

70

0,5%

67

0,4%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

Ensino Superior

416

5,8%

489

5,8%

577

6,6%

636

6,8%

749

5,5%

1.020

6,5%

1.477

7,8%

2.141

9,0%

2.064

9,1%

1.603

385,3%

Situação perante o Emprego
Primeiro emprego

629

8,7%

674

8,0%

849

9,7%

778

8,4%

1.053

7,7%

1.455

9,3%

1.810

9,5%

2.392

10,1%

2.417

10,6%

1.788

284,3%

Novo Emprego

6.602

91,3%

7.790

92,0%

7.924

90,3%

8.524

91,6%

12.665

92,3%

14.193

90,7%

17.206

90,5%

21.349

89,9%

20.341

89,4%

13.739

208,1%

CD

4.936

68,3%

5.747

67,9%

5.856

66,8%

6.450

69,3%

9.091

66,3%

8.849

56,6%

10.365

54,5%

12.170

51,3%

10.190

44,8%

5.254

106,4%

LD

2.295

31,7%

2.717

32,1%

2.917

33,2%

2.825

30,4%

4.627

33,7%

6.799

43,4%

8.651

45,5%

11.571

48,7%

12.568

55,2%

10.273

447,6%

Total
Agricultura, Pecuária, Caça,
Silvicultura e Pesca
Indústria, Energia e Àgua e
Construção

6.602

100,0%

7.790

100,0%

7.924

100,0%

8.524

100,0%

12.665

100,0%

14.193

100,0%

17.206

100,0%

21.349

100,0%

20.341

100,0%

13.739

176,4%

224

3,4%

249

3,2%

320

4,0%

337

4,0%

409

3,2%

501

3,5%

578

3,4%

604

2,8%

619

3,0%

395

158,6%

1.748

26,5%

2.295

29,5%

2.396

30,2%

2.895

34,0%

4.510

35,6%

4.901

34,5%

5.695

33,1%

7.352

34,4%

6.796

33,4%

5.048

220,0%

Serviços

4.630

70,1%

5.246

67,3%

5.208

65,7%

5.292

62,1%

7.746

61,2%

8.791

61,9%

10.933

63,5%

13.393

62,7%

12.926

63,5%

8.296

158,1%

Duração do Desemprego

Desemprego por setor de atividade

Fonte: Boletim M ensal do IEM - Dezembro de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Dados adaptados por Ricardo Fabrício Rodrigues (13/11/2014)
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Ainda no que concerne ao comportamento da população desempregada, a situação do
desemprego jovem é complexa e digna de realce. Embora os dados são sejam exaustivos
para o período em análise, foi possível verificar a existência de taxas elevadas a afetar esta
população.
Quadro 4. Desemprego jovem
Desemprego Jovem

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

UE (28)

18,8

17,5

15,6

15,7

20,0

21,1

21,5

23,0

23,5

UE (27)

18,7

17,4

15,6

15,7

20,0

21,0

21,4

22,9

23,3

UE (15)

16,8

16,1

15,0

15,6

19,7

20,4

20,7

22,4

22,9

ZE (18)

18,1

16,8

15,2

15,7

20,1

20,9

21,0

23,2

24,0

ZE (15)

18,1

16,8

15,3

15,7

20,0

20,8

20,9

23,2

24,0

ZE (13)

17,9

16,7

15,2

15,7

19,9

20,6

20,7

23,0

23,9

Portugal

16,2

16,5

16,7

16,7

20,3

22,8

30,3

37,9

38,1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

39,4

50,2

51,8

Região Autónoma da Madeira (PT)

Fonte: EUROSTAT - Taxas de Desemprego Jovem e Estatísticas Regionais/Desemprego Regional (Séries Anuais LFS) em 19/11/2014
Dados adaptados por Ricardo Fabrício Rodrigues (20/11/2014)

Os registos de 2011 dão conta de uma taxa de desemprego jovem na RAM de 39,4%,
que subiu em 2012, para em 2013 atingir valores que a colocaram acima do dobro dos
valores homólogos da UE e da ZE (Quadro 4) e bem acima dos valores da referida taxa no
país.

3.3 - O encolhimento e a reconfiguração da população empregada
Para atestar a transformação da população empregada, em primeiro lugar, procedemos à
análise da sua própria variação no período (2005-2013). No caso da Madeira, a variação
da população empregada foi negativa, tendo-se observado uma diminuição de 10,6%, ou
seja, -12.876 indivíduos na população empregada (Quadro 5).
Em dezembro de 2005, a população empregada da Madeira cifrava-se em 121.681
indivíduos, mas em dezembro de 2013 era formada por 108.805 indivíduos, com a
distribuição por género a revelar como o subconjunto formado pelos homens tinha
diminuído mais do que o subconjunto formado pelas mulheres. Enquanto o primeiro
regrediu 17,1%, o segundo diminuiu 3,0%. A grandeza da leitura que se estabelece através
desta evidência, que é determinante para a estruturação da população empregada, acaba
ainda por corroborar e permitir uma leitura mais integrada dos fenómenos identificados,
sobretudo, se tivermos em consideração as tendências de género já observadas na
evolução da população ativa e da população desempregada.
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Quadro 5. População empregada da RAM por género, grupo etário e nível de escolaridade completo
População empregada da RAM por género, grupo etário e nível de escolaridade completo

População
Empregada

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

2013*

121.681

121.984

122.008

125.225

125.268

127.455

117.945

111.488

108.805

-12.876

-10,6%

5.122.600

5.159.500

5.169.700

5.197.800

5.054.100

4.978.200

4.837.000

4.634.700

4.513.500

-609.100

-11,9%

Masculino

65.570

66.240

64.771

66.450

63.903

65.170

59.294

55.415

54.366

-11.204

-17,1%

Feminino

56.111

55.743

57.238

58.775

61.364

62.285

58.652

56.074

54.439

-1.672

-3,0%

Feminino/Masculino

85,6%

84,2%

88,4%

88,4%

96,0%

95,6%

98,9%

101,2%

100,1%

Masculino P+ 2.765.400

2.789.700

2.789.300

2.797.100

2.687.600

2.644.500

2.574.500

2.443.600

2.369.900

-395.500

-14,3%

Feminino P+ 2.357.200

2.369.800

2.380.400

2.400.700

2.366.500

2.333.600

2.262.500

2.191.100

2.143.600

-213.600

-9,1%

85,2%

84,9%

85,3%

85,8%

88,1%

88,2%

87,9%

89,7%

90,5%

<25

13.849

13.633

11.987

11.681

9.643

9.199

7.135

5.464

5.108

-8.741

-63,1%

25 - 34

33.876

33.806

33.887

33.226

33.053

32.212

29.646

25.635

22.544

-11.332

-33,5%

35 - 44

33.652

33.259

34.045

35.015

34.575

35.635

34.286

32.589

31.772

-1.880

-5,6%

45 - 64

36.160

36.644

37.387

40.214

41.993

43.878

42.047

41.701

43.559

7.399

20,5%

Total RAM
Total P+

Género

Feminino/Masculino P+

65 +

Grupo etário

4.144

4.640

4.703

5.090

6.003

6.530

4.831

6.100

5.821

1.677

40,5%

<35

47.725

47.439

45.874

44.907

42.696

41.411

36.781

31.098

27.652

-20.073

-42,1%

<45

81.377

80.698

79.919

79.922

77.271

77.046

71.067

63.687

59.424

-21.953

-27,0%

>44

40.304

41.284

42.090

45.304

47.996

50.408

46.878

47.801

49.381

9.077

22,5%

473.600

455.900

432.500

424.100

372.800

331.400

310.300

266.300

243.700

-229.900

-48,5%

25 - 34 P+ 2.648.000

2.667.900

2.657.300

2.664.200

2.599.900

2.552.500

2.505.100

2.365.800

2.282.000

-366.000

-13,8%

35 - 44 P+ 1.080.400

1.106.400

1.120.000

1.145.600

1.129.400

1.151.800

1.125.500

1.114.100

1.113.800

33.400

3,1%

<25 P+

45 - 64 P+

598.000

600.000

626.800

638.400

633.300

627.600

616.400

603.200

610.500

12.500

2,1%

65 + P+

322.600

329.200

333.100

325.600

318.600

314.800

279.700

285.300

263.400

-59.200

-18,4%

<35 P+

32.731

32.812

34.087

35.761

37.891

39.715

38.210

37.490

37.544

4.813

14,7%

<45 P+

95.999

96.472

96.295

99.504

98.859

101.267

94.749

89.434

88.839

-7.160

-7,5%

2.748.598

2.737.219

2.744.122

2.677.171

2.629.546

2.576.167

2.429.487

2.341.424

-387.953

-14,2%

>44 P+ 2.729.377

Nível de
escolaridade
completo

Dif. 2013-2005 Var. % 2013-2005

Até ao básico - 3º ciclo

93.403

93.019

89.921

89.878

88.159

89.889

77.492

71.189

67.526

-25.877

-27,7%

Secundário e pós-secundário

15.152

15.822

17.212

19.384

19.730

20.011

21.425

20.838

20.164

5.012

33,1%

Superior

13.126

13.143

14.876

15.964

17.379

17.555

19.029

19.461

21.115

7.989

60,9%

+ Valores do país arredondados às centenas.
* Valores médios = [(1T+2T+3T+4T)/4]
Fonte: INE/DRE, Estatísticas do Emprego e PORDATA.
Nota: Valores calibrados tendo por referência as estimativas independentes da população calculadas a partir dos resultados definitivos dos Censos 2011.
P+ = Portugal
Dados adaptados por Ricardo Fabrício Rodrigues (12/11/2014)
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Efetivamente, o aumento da população ativa, baseado no aumento do número de
mulheres, fez-se acompanhar de um desemprego menos acentuado entre as mulheres e
contribui para a existência de um número de mulheres empregadas maior do que o número
de homens empregados em dezembro de 2013, como que reiterando a questão de género
perante o emprego como uma das principais transformações ocorridas no emprego na
Madeira entre 2005-2013.
As movimentações etárias ocorridas na população empregada representam outra das
transformações identificadas, tendo-se assistido à diminuição da população empregada
nos grupos etários “sub-45 anos”, sendo esta diminuição desdobrável na análise dos
diferentes grupos etários que a compõem. O grupo etário “<25 anos” encolheu 63,1%, o
grupo etário “25-34 anos” diminui 33,5%, enquanto o grupo etário “35-44 anos” regrediu
5,6%. O aumento de população empregada apenas ocorreu nos grupos etários “45 ou +
anos” (+22,5%) e “65 ou + anos” (+40,5%).
Foi ainda possível verificar que, ao longo do período em apreço, aumentou a
população empregada com escolaridade ao nível do secundário e pós-secundário (33,1%)
e superior (60,9%), tendo este aumento sido acompanhado da diminuição da população
empregada com escolaridade “Até ao Básico – 3º Ciclo” (-27,7%).
A diminuição de população empregada em termos de situação na profissão principal
(Quadro 6), implicou a redução dos trabalhadores por conta de outrem (-12,5%), visto que
a população empregada por conta própria se manteve estável, embora o número de
trabalhadores por conta própria como empregadores tenha diminuído (-27,5%). Este facto
levou-nos a admitir a ocorrência de uma conversão neste subgrupo, com alguns
trabalhadores por conta própria como empregadores a não conseguirem garantir os
empregos de terceiros e a acabarem por transitar para a modalidade de trabalhador por
conta própria como isolado (8,4%).

Quadro 6. População empregada da RAM por situação na profissão principal
População empregada da RAM por situação na profissão principal (CNP-94)
2005
População em pregada

Var.2013-2005

Var. % 2013-2005

100,0%

108.805

100,0%

-12.876

-10,6%

Masculino

65.570

53,9%

54.366

49,7%

-11.204

-17,1%

Feminino

56.111

46,1%

54.439

50,3%

-1.672

-3,0%

101.662

83,5%

88.936

81,7%

-12.726

-12,5%

Total

Situação na profissão

Trabalhador por conta de outrem

Masculino

53.808

52,9%

41.996

47,3%

-11.812

-22,0%

Feminino

47.854

47,1%

46.940

52,7%

-914

-1,9%

7

0,0%

Total
Trabalhador por conta própria

2013

121.681

Total

19.445

16,0%

19.452

17,7%

Masculino

11.576

59,5%

12.214

61,6%

638

5,5%

Feminino

7.869

40,5%

7.238

38,4%

-631

-8,0%

14.900

76,6%

16.156

85,5%

1.256

8,4%

4.545

23,4%

3.296

14,5%

-1.249

-27,5%

Trabalhador por conta própria como Total
isolado
Trabalhador por conta própria como Total
empregador

Fonte: INE/DRE, Estatísticas do Emprego.
Nota: Valores calibrados tendo por referência as estimativas independentes da população calculadas a partir dos resultados definitivos dos Censos 2011.
Dados adaptados por Ricardo Fabrício Rodrigues (19/11/2014)
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Quanto às transformações do emprego na Madeira convergentes com os new
employment arrangements (NEA) ou non-standard employment (NSE), em nosso
entender, são particularmente evidentes quando se procede à análise dos tempos de
trabalho e à duração dos contratos (Quadro 7).

Quadro 7. População empregada por tempo de trabalho e por duração do contrato
População empregada por tempo de trabalho e por duração do contrato
2005

População empregada total
Total
A tempo completo
A tempo parcial
Contrato de trabalho
sem termo

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

121 681 121 984 122 008 125 225 125 268 127 455 117 945 111 488 108 805
110.775 110 652 109 993 113 829 111 261 111 018 100 854

Var.
20132005

Var. %
20132005

-12 876

-10,6%

92 255

89 789

-20 986

-18,9%
-28,6%

Masculino 63.565

63 449

61 060

62 371

58 776

58 365

52 138

46 949

45 377

-18 188

Feminino 47.210

47 203

48 933

51 458

52 485

52 652

48 716

45 306

44 412

-2 798

-5,9%

Total

10.906

11 332

12 015

11 396

14 006

16 437

17 091

19 233

19 016

8 110

74,4%

Total

84.184

82 315

82 941

84 707

84 373

82 847

79 097

72 552

71 206

-12 978

-15,4%

Masculino 44.393

43 247

42 182

43 093

40 311

38 637

37 328

33 303

32 878

-11 515

-25,9%

Feminino 39.791

39 068

40 759

41 614

44 062

44 210

41 769

39 249

38 327

-1 464

-3,7%

14.675

14 364

100,0%

15 733

16 848

16 187

15 246

14 055

14 622

- 53

-0,4%

Masculino

7.267

6 969

48,5%

8 368

9 236

8 181

7 468

7 182

7 586

319

4,4%

Feminino

7.408

7 395

51,5%

7 366

7 613

8 006

7 778

6 874

7 036

- 372

-5,0%

Total
Contrato de trabalho
com termo

2006

Fonte: INE/DRE e Estatísticas do Emprego.
Nota: Valores calibrados tendo por referência as estimativas independentes da população calculadas a partir dos resultados definitivos dos Censos 2011.
Dados adaptados por Ricardo Fabrício Rodrigues (18/11/2014)

A diminuição do tempo de trabalho “a tempo completo” (-18,9%) fez-se acompanhar
do aumento do tempo de trabalho “a tempo parcial” (+74,4%) e a diminuição dos
“contratos de trabalho sem termo” (-15,4%) articula-se com a estabilidade dos “contratos
de trabalho com termo” (-0,4%). Paralelamente, em termos da evolução do emprego por
setores de atividade (Quadro 8), assistiu-se a um aumento da população empregada no
setor primário (+17,3%), à redução da população empregada no setor secundário (-58,1%)
e ao crescimento da população empregada no setor terciário (+4,7%).
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Quadro 8. População empregada da RAM por setor de atividade principal
População empregada da RAM por setor de atividade principal
CAE-Rev. 2.1 (2005-2007)

Dif. 2013-2005 Var. % 2013-2005

CAE-Rev. 3 (2008-2013)

-12.876

A a B: Agricultura, silvicultura e pesca

A: Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

C a F: Indústria, construção, energia e água

B a F: Indústria, construção, energia e água

-10,6%

1.990

17,3%

-18.560

-58,1%

C: Indústrias transformadoras

C: Indústrias transformadoras

-4.368

-51,9%

F: Construção

F: Construção

-15.183

-69,9%

Outros não especifícados

Outros não especifícados

991

55,2%

G a Q: serviços

G a U: serviços
G: Comércio por grosso e a retalho

G: Comércio por grosso e a retalho

3.694

4,7%

-3.775

-23,1%

H: Alojamento e restauração

I: Alojamento, restauração e similares

1.449

11,4%

I: Transportes, armazenagem e comunicações

H: Transportes e armazenagem

-1.257

-24,2%

L: Administração Pública, defesa e Seg. Social obrigatória

O: Administração Pública, defesa e Seg. Social obrigatória

-806

-6,3%

M: Educação

P: Educação

3.575

37,4%

N: Saúde e ação social

Q: Atividades da saúde humana e apoio social

246

2,9%

O: Outras atividades de serviços coletivos, sociais e pessoais

N: Atividades Administrativas e dos serviços de apoio

-551

-11,2%

S a U: Outros serviços

-1.712

-20,7%

Outros não especifícados

6.525

NA

Outros

+ Valores do país arredondados às centenas.
Nota: Valores calibrados tendo por referência as estimativas independentes da população calculadas a partir dos resultados definitivos dos Censos 2011.
Dados adaptados por Ricardo Fabrício Rodrigues (18/11/2014)

Refira-se ainda que o período 2005-2013 ficou marcado pelo aumento dos
despedimentos coletivos e pela conflitualidade laboral, bem como pela redução da
regulamentação coletiva de trabalho (Quadro 9).

Quadro 9. Outros indicadores
Outros indicadores

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Despedimentos coletivos

4

8

20

20

17

13

23

45

46

Trabalhadores com cessação de contrato por despedimento coletivo

30

54

169

180

255

95

363

564

451

Greves

0

1

0

3

4

0

13

9

6

Nº Trabalhadores em greve

0

6

0

34

36

0

466

256

112
204

Nº dias de trabalho perdidos
Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho
trabalhadores abrangidos

2013

0

105

0

91

340

0

684

679

ND

ND

ND

27

28

30

26

33

12

ND

ND

ND

44352

44612

44787

40110

ND

16761

Indicadores Sócio-Laborais da DRT 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Contratação Coletiva Regional - Relatórios de Evolução da DRT 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013
Dados adaptados por Ricardo Fabrício Rodrigues (20/11/2014)

Fica por esclarecer, no entanto, qual o papel desempenhado neste mercado pelo
denominado emprego público, que tinha um peso considerável e traduzia a condição de
24,9% da população empregada na RAM no final de 2013 (Quadro 10).
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Quadro 10. Emprego no sector das administrações públicas, empresas públicas, demais entidades
públicas e municípios
Emprego no sector das administrações públicas, empresas públicas, demais entidades públicas e municípios (RAM)
Emprego no setor das administrações públicas por secretarias regionais RAM
Total (1)
Emprego em empresas públicas e demais entidades públicas detidas pela RAM

31-dez-2012
17.261
31-dez-2012

Total (2)
Emprego nos municípios da RAM

31-dez-2013 (p)
16.834
31-dez-2013 (p)

7.359
2012

7.257
2013

Total (3)

3.071

3.092

TOTAL (1+2+3)

27.691

27.183

Fontes: DGAEP - SIOE (dados disponíveis em 01-02-2014); DGAEP/DEEP; e Balanço Social - SIIAL (Sistema Integrado de Informação das Autarquias
Locais), acedido em 19/11/2014 em http://www.portalautarquico.pt/pt-PT/administracao-local/recursos-humanos/
Notas: (a) Setor Empresarial inclui todas as unidades empresariais públicas reclassificadas no sector das administrações públicas em contas nacionais.
p - dados provisórios
Dados adaptados por Ricardo Fabrício Rodrigues (19/11/2014)

4 - Epílogo
As transformações no mercado de emprego da Madeira (2005-2013) são inquestionáveis,
mas não constituem um tema com implicações apenas conjugáveis com o aumento do
desemprego e a diminuição do emprego. As reconfigurações são mais profundas e
admitem diferentes níveis de análise. Durante o período analisado, a população ativa
aumentou e reforçou-se nos níveis mais avançados de escolaridade, mas passou a integrar
um fenómeno de erosão etária e geracional, que constitui motivo de preocupação, dadas as
suas potenciais repercussões. O número de desempregados aumentou, bem como o
desemprego entre os jovens, com o aumento do desemprego a manter afinidades com os
níveis de escolaridade. A procura do primeiro emprego cresceu mais do que a procura de
um novo emprego e o desemprego de longa duração acabou por crescer e torna-se
maioritário. O setor “Indústria, Energia, Água e Construção” foi o que mais contribuiu
para a formação global do desemprego, num período marcado pelo aumento da procura
num contexto de diminuição da oferta de emprego. Assistiu-se à diminuição da população
empregada, que se fez sentir particularmente no grupo etário “sub-45 anos”. A população
empregada apenas aumentou nos grupos etários com “45 ou + anos”. O aumento do
emprego foi proporcional ao nível de escolaridade. As transformações operadas no
emprego implicaram a redução do número de “trabalhadores por conta de outrem” e de
“trabalhadores por conta própria como empregadores”, mas também a diminuição do
tempo de trabalho “a tempo completo”, o aumento do tempo de trabalho “a tempo parcial”
e a diminuição dos “contratos de trabalho sem termo”.
Entre 2005 e 2013 viveu-se um período de redução do emprego no setor secundário e
de crescimento no setor primário e terciário no mercado de emprego da Madeira, que foi
palco do aumento dos despedimentos coletivos e da conflitualidade laboral, que se
fizeram acompanhar da redução da regulamentação coletiva de trabalho. Mesmo assim, as
transformações ocorridas em termos globais, aconteceram num mercado marcado pela
dimensão e o impacto do emprego público, cujo “efeito amortecedor” importa assinalar.
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Em suma, apesar da sua pequena dimensão, insularidade ou ultraperificidade, o
mercado de emprego da Madeira (2005-2013) não ficou imune às tendências exteriores,
nomeadamente, em matéria de formatos de emprego mais instáveis, entendidos como
expressões de fragilidade, temporalidade contratual, vulnerabilidade ou precaridade nos
laços laborais.

Bibliografia
Atzeni, M. (Ed.) (2013), Workers and labour in a globalized capitalism. Contemporary Themes and
Theoretical Issues, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
Barbier, J-C., “A Conceptual Approach of the Destandardization of Employment in Europe since
the 1970s” em Koch, M. & Fritz, M. (Ed.) (2013), Non-Standard Employment in Europe:
Paradigms, Prevalence and Policy Responses, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
Bauman, Z. (1997), O mal-estar da pós-modernidade, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores.
Bauman, Z. (2001), Modernidade líquida, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores.
Beck, U. (2001), La société du risqué, Paris, Champs Flammarion.
Beck, U. (2002), Liberdade ou capitalismo, São Paulo, Editora UNESP.
Boltanski, L. & Chiapello, È. (1999), Le nouvel esprit du Capitalisme, Paris, Gallimard.
Carré, F., Ferber, M., Golden, L. & Herzenberg (Ed.) (2000), Nonstandard Work: The Nature and
Challenges of Emerging Employment Arrangements, Champagne, IRRA.
Kalleberg, A. (2009), “Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition”,
American Sociological Review, 74, 1-22.
Koch, M. & Fritz, M. (Ed.) (2013), Non-Standard Employment in Europe: Paradigms, Prevalence
and Policy Responses, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
Kovács, I. (2002), As metamorfoses do emprego, Oeiras, Celta.
Luttwak, E. (2000), Turbocapitalismo, Lisboa, Temas e Debates.
Plihon, D. (2003), O Novo Capitalismo, Lisboa, Campo da Comunicação.
Rodrigues, R. F. (2011), “A empresarialização da sociedade sob a influência da racionalidade da
gestão”, Sociologia. Vol. XXI (pp.233-256), Porto, FLUP. ISSN 0872-3419
Sallaz, J. (2013), Labor, Economy and Society, Cambridge, Malten Polity.
Sennet, R. (2000), A corrosão do carácter. As consequências pessoais do trabalho no novo
capitalismo, Lisboa, Terramar.
Sennet, R. (2006), The culture of the New Capitalism, New Haven & London, Yale University
Press.

Ricardo Fabrício Rodrigues, Universidade da Madeira e CSG/SOCIUS/ISEG – Universidade de Lisboa,
rf@uma.pt

A PRESENÇA DOS SINDICATOS DA SAÚDE NA INTERNET: UM CONTRIBUTO
PARA A REVITALIZAÇÃO DO SINDICALISMO?

Paulo Marques Alves e Carlos Levezinho

Resumo Os movimentos sindicais dos países capitalistas mais desenvolvidos vêm enfrentando
uma crise profunda desde a década de 70 do século passado. Para se revitalizarem, vêm
empreendendo um conjunto de ações, entre as quais a utilização da Internet. Neste artigo
analisamos os sítios oficiais dos sindicatos da saúde na Internet, com o intuito de compreender
se eles estão a retirar todas as potencialidades que a rede oferece, nomeadamente no atinente ao
incremento dos níveis de transparência e à promoção de oportunidades efetivas de participação,
pilares essenciais da democracia organizacional. Demonstraremos que tal não sucede, dado o
seu carácter estático e oficialista e a interatividade reduzida. Concluímos estarmos perante uma
oportunidade desperdiçada de fortalecimento do sindicalismo.
Palavras-chave Crise do sindicalismo; revitalização; sindicatos da saúde; Internet

1. Introdução
Os movimentos sindicais dos países capitalistas mais desenvolvidos vêm enfrentando uma
crise profunda desde a década de 70 do século passado. A crise traduz-se no refluxo do
número de aderentes, manifestado pelo decréscimo das taxas de sindicalização e numa
perda de influência social e política (Visser, 1996), revelada pelo decréscimo do número
de indivíduos dispostos a militar; pela quebra dos níveis de mobilização; pela procura de
outras formas organizativas; pela desativação de estruturas sindicais e a
inoperacionalidade de outras; pelo aparecimento de movimentos grevistas fora do quadro
sindical, como sucedeu com a onda de “greves selvagens” que atravessou a Europa nos
finais da década de 60 e no início da de 70; pela perda de poder sindical na negociação
coletiva; etc..
As causas desta crise são múltiplas, nelas se mesclando fatores exógenos ao
movimento sindical, com outros que lhe são endógenos e que têm que ver com o modo
como os sindicatos se estruturaram.
Tentando ultrapassar estes “tempos difíceis” (Chaison, 1996), os vários movimentos
sindicais a nível nacional ou à escala planetária têm vindo a implementar ações
diversificadas visando a sua revitalização (Frege e Kelly, 2003), contando-se entre elas o
recurso às TIC e à Internet.
Os sindicatos podem utilizar a Internet com vários objetivos. Será nosso propósito
situar a presença na Internet dos sindicatos com jurisdição na saúde. Analisaremos os seus
sítios oficiais com o intuito de compreender se estão a retirar todas as potencialidades que
a rede oferece, nomeadamente no que se refere ao incremento dos níveis de transparência
e à promoção de oportunidades efetivas de participação. Estes são fatores cruciais que
contribuem para fazer acrescer o grau de confiança e de credibilidade dos sócios e
potenciais associados e para aprofundar a democracia interna concorrendo, por
conseguinte, para a revitalização do sindicalismo.
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Demonstraremos que atendendo ao carácter estático e à escassa interatividade que
caracterizam os sítios destes sindicatos, isso não sucede, pelo que concluímos estarmos
perante uma oportunidade desperdiçada de fortalecimento do sindicalismo através da
utilização de meios que possibilitam o aprofundamento das formas democráticas de
governo associativo.

2. Burocracia, oligarquia, democracia
O sindicalismo atravessa a sua maior crise desde a II Guerra Mundial. Analisando a
evolução da sindicalização a nível agregado nos vários polos do sistema capitalista
mundial entre 1960 e 2011 (ICTWSS, 2013), verificamos a existência de uma tendência
convergente no sentido do refluxo das taxas de sindicalização. No entanto, esta regressão
é desigual, porque ocorre segundo ritmos e intensidades muito distintas, e também
contraditória, pois diversos movimentos sindicais não só conseguiram resistir melhor e até
mesmo crescer (Noruega: -9,0%; Suécia: -4,4%; Finlândia: 116,3%) enquanto outros se
afundavam (Nova Zelândia: -70,0%; Austrália: -63,9%; EUA: -63,4%; França: -59,6% ou
Áustria: -59,1%). Um outro dado revelador diz-nos que em 2010 o número de
sindicalizados no Reino Unido (7 261 milhões) se encontrava ao mesmo nível de 1919 ou
de 1941 e era cerca de metade do valor registado em 1979 (13 212 milhões) (DBI&S,
2015).
O carácter contraditório da crise ressalta igualmente quando se analisam os dados a
nível desagregado, sempre que tal se torna possível. Efetivamente, a crise atinge mais
fortemente determinados ramos do setor privado do que outros e afeta sobremaneira o
conjunto deste setor por comparação com o setor público, conforme evidenciam os dados
disponíveis para o Reino Unido (DBI&S, 2015) e para os EUA (Hirsch e Macpherson,
2015).
A crise sindical tem sido objeto de várias explicações. Dois paradigmas têm
hegemonizado a explicação, colocando o acento tónico num conjunto de causas externas
ao movimento. O primeiro, que se filia na teoria dos ciclos económicos, sustenta a
existência de padrões regulares de crescimento e de declínio das taxas de sindicalização
que acompanham, respetivamente, as fases de prosperidade e de depressão económica. O
segundo assume que a regressão nos níveis de sindicalização é resultado das mudanças
que têm vindo a ocorrer nas estruturas, económica, social, política e ideológica.
Mas a crise terá também muito de endógeno ao sindicalismo, isto é, existem fatores
inerentes ao modo como os sindicatos se organizam que nela desempenharão um papel
importante, fazendo-se sentir com mais intensidade em alguns países do que noutros.
Segundo Ebbinghaus e Visser (2000), tratar-se-á de um défice de capacidade de adaptação
e de inovação dos sindicatos e dos seus dirigentes, dada a adoção de um modelo
burocrático de organização, a que se junta a divisão/fragmentação do movimento por
motivos políticos, confessionais ou de estatutos e o desinteresse manifestado em organizar
os que se encontram excluídos do mercado de trabalho.
Uma terceira explicação acentua assim a importância de fatores como a
burocratização e a politização do movimento sindical. Vão nesse sentido os trabalhos de
Labbé e da sua equipa realizados em França (Labbé, 1994; Bevort e Labbé, 1992; Labbé e
Bevort, 1989; Labbé e Croisat, 1992, entre outros). Partindo da constatação de que o
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movimento sindical francês se afundou profundamente, sofrendo uma enorme hemorragia
de efetivos, praticamente sem paralelo na Europa, estes autores sublinham que ele tem
estado submetido às mesmas forças económicas que os seus congéneres, bem como a
semelhantes mudanças sociais e culturais, não tendo conhecido inclusivamente uma
evolução tão desfavorável do quadro legal que regula a ação sindical, como sucedeu nos
países anglo-saxónicos.
A principal explicação terá que ser encontrada nos aspetos organizacionais. Num dos
estudos que efetuaram, onde foram inquiridos ex-sindicalizados da CFDT, concluiu-se
que que em 40,0% dos casos tinham sido os trabalhadores a abandonar a organização
devido ao desacordo face à divisão e à politização sindical, enquanto pouco mais de um
terço sentia que o sindicato os tinha abandonado: as quotas haviam deixado de ser
cobradas; a secção sindical de empresa havia deixado de funcionar, ninguém atendia o
telefone ou abria a porta na sede local do sindicato, etc.. Tudo expressões do abandono de
um sindicalismo de base que se alicerçava numa rede de militantes benévolos eleitos nos
locais de trabalho e que desenvolviam a atividade sindical nas empresas, em detrimento
do aprofundamento da centralização e da burocratização sindical. Os sindicatos passaram
assim a confundir-se com uma élite gestionnaire composta por um pequeno grupo de
permanentes, que reforçam o seu poder, a cujo estatuto se acede por cooptação e que
mantém relações de distanciamento com os trabalhadores, enfatizando os mecanismos de
representação.
Já no século XIX e nos primórdios do século XX autores tão distintos entre si como
Marx, Lenine, Trotsky, Gramsci, os esposos Webb, Weber ou Michels reflectiram sobre a
organização sindical e/ou sobre as suas lideranças, delas desconfiando particularmente.
Sydney e Beatrice Webb (1977 [1894]) foram os primeiros a fornecer alguns
apontamentos importantes sobre o modelo organizativo dos sindicatos e as formas de
governo associativo, mas dois outros autores clássicos assumem uma maior relevância
neste capítulo, tendo legado importantes contributos ao património sociológico: Max
Weber, com a análise do “fenómeno burocrático” (Weber, 2004 [1919-1922]) e Robert
Michels, com a “lei de ferro da oligarquia” (Michels, 1961 [1910]), ainda que nem um
nem o outro se tenham centrado especificamente na organização sindical.
Do conjunto das suas obras parece ressaltar que burocracia e oligarquia, de um lado, e
democracia, de outro, serão incompatíveis.
A problemática da democracia organizacional foi introduzida na década de 50 do
século passado por Gouldner (1955), que sustentou que se nas organizações existia uma
“lei de ferro da oligarquia” também existia uma “lei de ferro da democracia” agindo como
contracorrente, a qual se basearia num compromisso envolvendo o controlo democrático
das lideranças e a possibilidade de participação por parte de todos os membros na tomada
de decisões. Mas é sobretudo na sequência do estudo seminal de Lipset e seus colegas
realizado na International Typographical Union (Lipset e outros, 1956) que o debate no
seio das ciências sociais sobre a democracia nos sindicatos se inicia verdadeiramente.
Vários estudos são dados à estampa evidenciando a existência de determinados
mecanismos que podem contrariar a tendência apresentada como inexorável desde
Michels e concluindo que a democracia sindical pode ser uma realidade. Mais
recentemente, Morris e Fosh (2000) recensearam quatro modelos de democracia sindical
que, embora centrados na realidade do Reino Unido, possuem, pelo menos em parte, valor
heurístico para outras latitudes: liberal pluralism, grass roots activism, consumer trade
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unionism e individual accountability. Os dois primeiros correspondem aos modelos
alternativos tradicionais de democracia política, a democracia representativa e a
democracia direta ou participativa. Os dois últimos são duas formas mais recentes e que se
prendem, no primeiro caso, com o acréscimo do sindicalismo de serviços e, no segundo,
com as imposições legislativas do governo Thatcher.
Apesar destes e de outros trabalhos, os debates científicos contemporâneos sobre a
organização sindical têm sido fortemente influenciados pelas teorias da burocracia e da
oligarquia, ainda que estes conceitos nem sempre sejam apresentados com um sentido
claro e consistente, como sublinham Albrow (1970) ou Fosh e Heery (1990), sobre a
burocracia, e Edelstein e Warner (1979), sobre a oligarquia.
No domínio das análises orientadas pelas teses da burocracia, a pesquisa clássica de
Donaldson e Warner (1973), envolvendo sete estudos de caso (seis em sindicatos e um
numa associação profissional), concluiu que a especialização, a estandardização, a
formalização e o número de níveis hierárquicos são uma característica dos sindicatos,
estando positivamente correlacionados com a sua dimensão: quanto maior esta for, maior
incidência estes aspetos assumem. Como conclusão mais geral, os autores afirmam que os
grupos de interesse têm tendência para serem mais centralizados do que as organizações
empresariais.
Ainda que não refletindo propriamente sobre os sindicatos, mas sobre o movimento
associativo em geral, as obras clássicas de Meister (1972, 1974) sustentam, entre outras
questões relevantes, a tese de que acompanhando o crescimento em dimensão das
associações a indiferenciação desaparece e as práticas de democracia direta e de intensa
participação dos associados vão decrescendo, florescendo simultaneamente a
institucionalização, a democracia delegada, os elementos burocráticos (corpo de
funcionários; definição precisa de funções e especialização de tarefas; hierarquia de
autoridade; regulação da conduta dos funcionários segundo normas estritas escritas; etc.) e
os elementos oligárquicos (aparecimento de lideranças que se perpetuam no poder;
conflitos de interesses entre associados e dirigentes; passividade dos membros; etc.).
Por outro lado, uma variante da tese oligárquica aborda os sindicatos enquanto
poliarquias (Banks, 1974; Crouch, 1982; James, 1984). A sua proposição básica é que os
sindicatos são compostos por vários grupos com interesses diversos que se encontram em
conflito permanente, ainda que estabeleçam alguns períodos de armistício. Conflito em
torno da conquista do poder (Banks), para poder perseguir os objetivos específicos de
grupo; sobre os recursos materiais (Crouch); ou pelo controlo da tomada de decisão
(James).
Concluindo, o que poderemos encontrar na realidade é a existência de uma
diversidade de características organizacionais e de modos de ação dos dirigentes, com as
associações em geral, e os sindicatos em particular, a viverem internamente numa
permanente tensão entre os princípios democráticos, envolvendo mobilização,
participação e controlo, e os princípios burocráticos e oligárquicos, significando apatia,
afastamento, centralização de decisões, institucionalização, etc., com uns princípios a
sobreporem-se aos outros consoante as conjunturas.
Face à situação de crise, e com o objetivo de a ultrapassar e de se revitalizar, o
movimento sindical vem empreendendo diversas ações. Entre elas contam-se as que visam
reforçar a sua força coletiva através da atração de novos associados; os processos de
adaptação estrutural manifestados por uma vaga de fusões sem precedentes; o reforço e a
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interligação da ação sindical a todos os níveis; a construção de alianças com outros
movimentos sociais; a implementação de novas agendas reivindicativas; a renovação das
lideranças e a utilização das TIC e da Internet.
Embora só tardiamente tenham reconhecido o potencial das TIC e da Internet e
adotado estas tecnologias, conforme sublinha o Ad-Hoc Committee on Labor and the Web
(1999), elas encontram-se hoje amplamente disseminadas no mundo sindical, existindo na
comunidade científica um largo consenso sobre a relevância da sua utilização. Por
exemplo, Fiorito e outros (2002) demonstram o seu impacto muito positivo nas questões
organizativas, sendo mais débil em termos da eficácia geral.
A Internet pode dar um importante contributo em vários domínios, como sejam: a
livre difusão dos pontos de vista do sindicato sem qualquer tipo de mediação ou
constrangimento (Ad Hoc Committee, 1999; Darlington, 2000); a pesquisa de informação
(Fiorito e outros, 2000); o reforço dos serviços prestados (Ad Hoc Committee, 1999;
Darlington, 2000) e o proporcionar de outros novos, como a educação e a formação
através de plataformas de e-learning (Sawchuck, 2001; Bélanger, 2006); o recrutamento
de novos associados; a organização de trabalhadores em empresas com políticas
antissindicais ou de trabalhadores que não se fixam num determinado ramo de atividade
económica (Dolvik, 2002); a mobilização dos trabalhadores para a ação coletiva; a
possibilidade de ganhar a opinião pública para o apoio aos sindicatos e aos trabalhadores
durante os conflitos de trabalho (Diamond e Freeman, 2002); o lançamento de pontes
entre o movimento sindical e outros movimentos sociais, reforçando a solidarité externe
(Lévesque e Murray, 2003) e o incremento da coordenação e da solidariedade no interior
dos movimentos sindicais nacionais ou entre os vários movimentos sindicais à escala
global (Lee, 1997; Darlington, 2000).
Mas é na possibilidade de desburocratização e de aprofundamento da democracia
sindical, ao contribuírem para fomentar a transparência e a participação, que alguns
autores veem um contributo essencial da Internet (Diamond e Freeman, 2002; Greer,
2002). Defende-se que com ela será possível quebrar a “lei de ferro da oligarquia”, ao
propiciar uma espécie de democracia eletrónica que, entre outros aspetos, passa pela
utilização das redes sociais online ou pela possibilidade de criação de páginas
dinamizadas por quem se opõe às lideranças sindicais. A estas não restará outra alternativa
senão divulgar informação pertinente sobre o governo dos sindicatos, consultar os
aderentes antes da tomada de decisões importantes, implementar ferramentas de
comunicação bidirecionais, como os fora ou, inclusivamente, o voto eletrónico.
Alguns autores chegam mesmo a defender que as TIC, sobretudo com o recurso à
Internet, contribuem para uma transformação qualitativa dos sindicatos. Novas formas
sindicais estarão a emergir, as quais são designadas por cyberunions (Shostak, 2002), eunions (Darlington, 2000), open-source unionism (Freeman e Rogers, 2002), ou
sindicalismo 2.0 (Gutiérrez-Rubi, 2009).

3. Metodologia
As TIC e a Internet encontram-se amplamente difundidas no movimento sindical
português. No entanto, no que respeita à presença na rede, verificam-se algumas
assimetrias relevantes que importa reter. Por exemplo, em 2011, somente 36,4% das
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uniões distritais estavam nela presentes, atingindo-se os 83,3% entre as confederações. No
atinente aos sindicatos, a proporção era de 64,1% e nas federações de 48,0% (Alves e
outros, 2011).
No caso dos sindicatos, a presença variava fortemente consoante os ramos de
atividade, indo dos 16,7% no setor primário aos 91,7% na saúde (Gráfico 1).

Fonte: Base de dados das organizações sindicais portuguesas

Gráfico 1. Presença dos sindicatos portugueses na Internet, segundo o ramo de atividade
económica, em 2011 (%)

A distinta composição social dos trabalhadores, os seus níveis diferenciados de
literacia digital, os diferentes perfis dos dirigentes sindicais e suas estratégias, assim como
o nível de recursos dos sindicatos, em particular os financeiros, são provavelmente os
principais fatores que explicam estas assimetrias.
A seleção do ramo da saúde como campo empírico teve por base dois critérios. Por
um lado, por se tratar do ramo onde se verifica a maior proporção de sindicatos com
presença na Internet. Por outro, por nele exercerem atividade trabalhadores com níveis de
qualificação elevados, pelo que é expetável que o digital divide se coloque de uma forma
mais mitigada do que noutros ramos.
Como o sistema sindical na saúde se encontra fortemente balcanizado de acordo com
as diferentes profissões, procedemos à análise dos sítios na Internet de quinze sindicatos
de profissão, sendo cinco de médicos e farmacêuticos (SIM, SMZC, SMZS, SMN, SNF),
três de enfermeiros (SEP, SERAM, SIPE), seis de técnicos de diagnóstico e terapêutica
(SFP, SIMAC, SINDITE, STAE, STSS e SIFAP, tendo este último jurisdição também
entre os profissionais de farmácia e os trabalhadores de todas as categorias profissionais
que laboram em consultórios e laboratórios). Foi ainda analisado o sítio do
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SINPROFARM, que pretende organizar os técnicos de farmácia. Em contrapartida, não
analisámos os sítios dos sindicatos verticais da administração pública, que também
representam trabalhadores no ramo da saúde.
A análise a que procedemos foi realizada tendo por base três dimensões – conteúdo,
interatividade e usabilidade –, cada uma delas comportando várias sub-dimensões. Para
este texto retivemos fundamentalmente as sub-dimensões governo organizacional, formas
de contacto e funcionalidades de participação, a primeira relativa à dimensão conteúdo e
as duas restantes à dimensão interatividade.

4. Os sítios na Internet dos sindicatos da saúde
Como referimos, a transparência organizacional e a participação de todos os membros
de uma organização constituem dois pilares essenciais de uma democracia organizacional
que se pretende ampla, no sentido de se basear no exercício de uma cidadania promotora
da tomada coletiva de decisões.
No que ao primeiro pilar diz respeito, podemos definir o conceito de transparência
organizacional como consistindo na “existência de políticas, padrões e procedimentos
que visam fornecer aos interessados informações sobre a organização segundo
características gerais de acesso, uso, qualidade do conteúdo, entendimento e
auditabilidade” (Cappelli e Leite, 2008).
A transparência na vida interna de qualquer organização é essencial. E a Internet
constitui um excelente canal através do qual os sindicatos podem dar a conhecer, desde
logo, as normas que regulam a sua atividade, através da publicitação dos respetivos
estatutos; fornecer um conjunto de informações sobre o modo como se processa o seu
governo; ou disponibilizar documentação detalhada que permita aos respetivos associados
ou potenciais sócios a possibilidade de discutirem e deliberarem de modo informado.
A análise dos sítios oficiais dos sindicatos com jurisdição na saúde permite-nos
concluir pela existência de níveis muito baixos de transparência organizacional, que são
evidentes no Quadro 1, onde se encontram elencados alguns aspetos fulcrais relativos ao
modo como os sindicatos são governados.

Quadro 1. Proporção de sítios dos sindicatos do setor da saúde que disponibilizam informação
relativa ao governo do sindicato (%) em 2014
Informações sobre o governo organizacional

%

Identificação dos pelouros dos membros da direção

26,7

Informação sobre o governo da organização
Publicitação de assembleias gerais

0,0
20,0

Publicitação das reuniões de direção
Fonte: Base de dados dos sítios Internet dos sindicatos do setor da saúde, 2014

0,0
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De sublinhar que nenhum dos sítios fornece qualquer informação relacionada com a
forma como a organização é governada nem é publicitado o agendamento das reuniões da
direção. Em relação às assembleias gerais, apenas um quinto dos sítios publicita a sua
realização e somente 26,7% identificam os pelouros que se encontram atribuídos aos
membros das direções sindicais.
Encontramos esta mesma tendência quando analisamos a disponibilização de
documentos relevantes para o governo associativo, como os que constam do Quadro 2:
Quadro 2. Proporção de sítios dos sindicatos do setor da saúde que disponibilizam documentos
relevantes sobre o governo do sindicato (%) em 2014
Divulgação de documentos relevantes

%

Atas de reuniões de direção

0,0

Atas de assembleias gerais

0,0

Atas dos processos eleitorais

0,0

Programas de ação

13,3

Relatórios de atividades

0,0

Orçamento da organização

0,0

Relatórios e contas

0,0

Estatutos

46,7

Fonte: Base de dados dos sítios Internet dos sindicatos do setor da saúde, 2014

Como se observa, nenhum sindicato publicita atas das assembleias gerais, das
reuniões de direção ou dos processos eleitorais. Outros documentos estratégicos estão
igualmente ausentes, como sejam o orçamento, os relatórios e contas ou os relatórios de
atividades. Só 13,3% dos sindicatos, o que equivale a duas organizações em quinze,
disponibilizam os programas de ação propostos pelas listas vencedoras das eleições.
Surpreendentemente, os estatutos, a constituição de qualquer organização, surgem apenas
em menos de metade (46,7%) dos sítios. Estes dados não podem deixar de indiciar que
também neste campo reina a opacidade em detrimento da transparência.
De ressalvar, contudo, que a maioria (60,0%) dos sítios possui área reservada, à qual
só os sócios têm acesso, pelo que estes documentos podem estar aí hipoteticamente
alojados. Mas se assim for, potenciais associados ficam privados do seu conhecimento.
O segundo pilar fomentador da democracia organizacional é a participação de todos
os membros na vida associativa e, em particular, nos processos de tomada de decisão. No
quadro do conceito amplo de democracia organizacional que defendemos, encaramos esta
participação como um fator de inclusão que cobre um amplo leque de ações que vão dos
processos institucionais (por exemplo, realização de eleições) até práticas formais e
informais de discussão e de deliberação.
Como salientámos anteriormente, são vários os autores que evidenciam que à medida
que aumenta a dimensão da organização, se tende para a sua burocratização, para a
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profissionalização dos seus dirigentes, para a delegação, para a centralização na tomada de
decisões e para um aumento do gap entre as lideranças e as bases, limitando a expressão
destas.
Para obviar a esta tendência e promover uma democracia organizacional assente na
participação dos associados, a solução reside na abertura de espaços de intervenção que
estimulem essa participação, o que poderá ocorrer através de vários canais. A Internet
possui um enorme potencial para possibilitar estas oportunidades de participação através
das funcionalidades que providencia.
Iniciando a análise pelos canais de comunicação, em particular pelas formas e
funcionalidades básicas de contacto, verificamos que todos os sítios disponibilizam um
endereço de correio electrónico geral. Já a possibilidade de contacto direto com a direção
ou com os departamentos do sindicato através e-mail se apresenta mais reduzida,
assumindo o mesmo peso relativo de 26,7%. Em relação ao telemóvel, somente 26,7%
dos sítios disponibiliza um número geral e 6,7% o relativo a um departamento, no caso o
jurídico. Em nenhum encontramos a indicação de um número de telemóvel da direção.
Sublinhe-se que a facilidade de contacto com a cúpula associativa constitui um importante
contributo para a revitalização do sindicalismo, ao permitir potenciar a ligação com as
bases, enquanto se ela não existir tal constitui um fator de desencorajamento da
participação. De salientar ainda que somente um pouco mais de metade dos sítios (53,3%)
disponibiliza um formulário de contacto para comentários ou sugestões.
No âmbito das funcionalidades de interatividade digital é de realçar que a maioria dos
sítios (60,0%) apresenta uma ligação às redes sociais online, sendo a restante
interatividade diminuta. Apenas 13,3% têm fórum (Figura 1) e Feeds/RSS. No sítio do
SIPE encontramos a indicação da existência de um blogue, mas este não funciona. Em
nenhum caso existe chat associado.

Figura 1. Fórum do STAE
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As possibilidades de comentário e de partilha de informação são muito escassas. O
comentário só é permitido em 20,0% dos sítios, sendo que a maioria (13,3%) o torna
possível através de uma rede social online. Apenas na página do SIM se pode fazê-lo
diretamente. Quando analisamos a partilha da informação, verificamos que mais de
metade dos sítios (53,3%) possui esta funcionalidade ou através de e-mail (26,7%) ou das
redes sociais online (26,7%) (Figura 2).

Figura 2. Possibilidade de partilha de informação através da rede social online Facebook (SEP)

A funcionalidade de realização de sondagens é disponibilizada unicamente no sítio do
SINPROFARM (três sondagens realizadas, aparentemente já antigas), enquanto no do
SFP existe um questionário online sobre condições de trabalho. Em nenhum dos casos se
escrutina as políticas dos sindicatos. Por seu lado, o voto electrónico está totalmente
ausente. Nenhum sítio permite a sua avaliação e somente um (o do SEP) abre a
possibilidade de se avaliar a informação. A faculdade de inserção de artigos de opinião
dos sócios restrige-se aos sítios do SIM e do SMZC.
Em síntese, nos sítios dos sindicatos com jurisdição na saúde a comunicação
unidireccional predomina de forma esmagadora sobre a bidireccional, aquela que constitui
um dos principais fatores de promoção da participação de todos e, por conseguinte, de
aprofundamento da democracia organizacional.
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5. Conclusão
Por todo o mundo, com particular acuidade em Portugal, os sindicatos chegaram
tardiamente à era digital. Contudo, as TIC e a Internet encontram-se hoje amplamente
difundidas no movimento sindical português, ainda que se verifiquem as assimetrias que
evidenciámos anteriormente. Esse facto não deixa de convocar algumas questões relativas
à sua utilização, como sejam as estratégias que lhes subjazem, os objetivos que com elas
são prosseguidos ou qual é o nível do seu domínio.
No entanto, acompanhando esta ampla difusão, parece evidenciar-se uma tendência
no sentido do movimento sindical não estar a tirar todo o partido das potencialidades da
Internet. Esta tendência surge claramente espelhada nos sítios dos sindicatos da saúde.
Estes possuem, no essencial, um carácter estático, restringindo-se a um repositório de
informação oficial da organização, ao mesmo tempo que predomina fortemente a
unidirecionalidade em detrimento de uma bidirecionalidade promotora de participação.
Simultaneamente, a transparência organizacional é praticamente inexistente, dado que
os documentos relevantes ou as decisões tomadas nas reuniões dos diversos órgãos
aparentemente não são divulgados. E se os sócios poderão ter, eventualmente, acesso a
essas informações por outras vias, os potenciais associados não o têm.
Deste modo, a presença destes sindicatos na Internet através dos seus sítios não está a
contribuir para um aprofundamento da participação e da transparência, dois pilares
essenciais da democracia, antes contribuindo para uma perpetuação do fechamento
organizacional.
As teses ciberotimistas enfatizam que a profusão da informação disponível na Internet
permite um aprofundamento do conhecimento das situações, o que faz acrescer a
responsabilização dos dirigentes; que a bidireccionalidade possibilita o acréscimo da
participação através de funcionalidades como o e-mail, as listas de discussão, os chat ou
os fora, etc.; e que a constituição de comunidades virtuais favorece o incremento da
discussão e da mobilização.
Ora, contrariamente a estas teses, o que as páginas na Internet dos sindicatos da saúde
comprovam é que, como argumentam as conceções ciberpessimistas, se verifica uma
extensão do modelo burocrático de organização ao mundo virtual, através do surgimento
de uma infocracia (Zuurmond, 1994 apud Dijk, 2000) assente no reforço dos padrões de
comunicação existentes e na mera alteração da forma da sua transmissão, sem que se
verifique nem um aumento das oportunidades de debate nem do número de participantes
ativos. Assim se refuta o determinismo tecnológico que se encontra subjacente às teses
ciberotimistas e se enfatiza a existência de determinados processos sociais, os quais
influenciam o modo como os sítios são construídos. Se a Internet disponibiliza, de facto,
as ferramentas que poderão proporcionar o aprofundamento da democracia sindical, esta
só ocorrerá se as lideranças associativas assim o desejarem, para isso definindo estratégias
apropriadas. É que o aprofundamento da democracia representa um desafio para as
estruturas de poder instaladas, como muito bem nota Darlington (2000), o que muitos
olvidam. Por conseguinte, os sítios são aquilo que os dirigentes das organizações querem
que sejam.
A abordagem à Internet destes sindicatos está assim próxima do que Shostak (2002)
designa por Cyber Drift e não de uma Cyber Union, ao constituir uma “belated response
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to ICT as instrument (faster, cheaper and further-reaching), not as cyberspace (another
kind of space, with unlimited possibilities for international dialogue, creativity and the
invention/discovery/development of new values, new attitudes and new dialogues)"
(Waterman, 2001:325).
Será ainda de sublinhar que, no contexto da crise sindical, as TIC em geral e a
Internet em particular, por si sós, não constituem uma panaceia para a ultrapassagem da
situação. O potencial que estas tecnologias demonstram possuir só se poderá materializar,
e elas só poderão contribuir verdadeiramente para a revitalização do sindicalismo, se o
investimento realizado for criativo e se inscrever numa estratégia para fortalecer a
organização sindical. Esta deve envolver a promoção da inclusão, da participação e da
transparência; o acréscimo da capacidade de representação; a intensificação do
recrutamento de novos membros e a presença sindical nos locais de trabalho; o
aprofundamento da ligação entre os membros e as suas organizações; a mobilização dos
trabalhadores ou o dedicar de atenção por parte dos sindicatos a matérias que extravasam
o domínio laboral, numa perspetiva de sindicalismo de cidadania. No fundo, isto significa
a adoção das tecnologias no quadro de uma estratégia do tipo organizing (Heery e outros,
2003), fator crucial da revitalização sindical.
Se a adoção destas tecnologias não for enquadrada por este modelo, isso pode
conduzir inclusivamente a um desinvestimento da presença física do sindicato junto dos
trabalhadores, o que acabará por causar certamente mais prejuízos do que os problemas
que aparentemente resolverá.
Esta é uma questão que não é sequer referida, muito menos discutida, pelos
defensores do sindicalismo cibernético que, numa perspetiva acrítica, fascinados pelo
admirável mundo novo das TIC, consideram poder o cyberunionism substituir eficazmente
a presença dos sindicatos nos locais de trabalho. As tecnologias, assumindo grande
importância, vejam-se os casos das ações de hacker-activism ou de mobilização via
Internet ou SMS, não pode de modo algum substituir a organização sindical nos locais de
trabalho e a comunicação face a face entre esta e os trabalhadores, ainda que possa abrir
uma janela de oportunidade importante para a revitalização do movimento sindical. Mas,
para que isso suceda, a presença na Internet carece de uma maior aposta na qualidade e na
utilização de funcionalidades que permitam o aprofundamento da democracia,
estabelecendo entre o sindicalismo e a Internet um ponto de intersecção que beneficie os
seus melhores argumentos, mediando tecnologicamente e criando espaços de ação
(concreta) e autonomia coletiva orientada para a mudança social.

Glossário de siglas
EUA – Estados Unidos da América
ICT – Information and Communications Technologies
RSS – Really Simple Syndication
SEP – Sindicato dos Enfermeiros Portugueses
SERAM – Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira
SFP – Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses
SIFAP – Sindicato Nacional dos Profissionais de Farmácia e Paramédicos
SIMAC – Sindicato Nacional de Massagistas de Recuperação e Cinesioterapeutas
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SINDITE – Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica
SINPROFARM – Sindicato Nacional dos Profissionais de Farmácia
SIPE – Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem
SMZC – Sindicato dos Médicos da Zona Centro
SMN – Sindicato dos Médicos do Norte
SMS – Short Message Service
SMZS – Sindicato dos Médicos da Zona Sul
SNF – Sindicato Nacional dos Farmacêuticos
STAE – Sindicato dos Técnicos de Ambulância de Emergência
STSS – Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e
Terapêutica
TIC – Tecnologias da Informação e da Comunicação
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Abstracts

Individuation, uncertain identities, and
flexible precariat: the work of adults’
educators under a context of rising
uncertainty
João Eduardo Martins
With this article we intend to make an
analytical reflection, empirically sustained,
about the relation to work and construction of
professional identities of adults’ educators who
work with a public with low educational and
professional qualifications in Portuguese
society, under a context where the social world
of education is undergoing a dynamic of rising
uncertainty and strong precarious labour
relations, similar to the working world
tendencies in capitalist societies.
It was possible to observe that the individuated
ways of relating to work of the educator’s role,
is socially marked by the production of hybrid
and uncertain identities, and by the hegemonic
model of flexible precariat. This model, which
is a clearly dominant condition towards the
educators’ work, is in line with the demands of
the new spirit of capitalism. Installed in
precarity, the majority of these individuals is
demanded to be adaptable, flexible, and
available at all moments to the education labour
market needs, and is socially marked by a
project identity.
Keywords Individuation, uncertain identities,
flexible precariat, adults’ educators
Work collectivity as a managerialist
practice: implications of discursive aspects
and organizational seduction.
Wagner Salles, Deise Nunes e Fernando Vieira
This research analyzes nuances between
managerialist discourse and its practices in
work collectivities, according to the Work

Psychodynamics approach. Starting from the
assumption that managerialist practices tend to
endorse capitalism, it is argued: In which ways
it guides work collectivity construction through
managerialist discourse and its practices?
Based on results of 11 Brazilian managers
interviews from different sectors, carried out by
the Explaining Method of Subjacent Discourse,
it was possible to categorize one of the
managerialist competencies that corresponds to
the collective work construction. From the
viewpoint of Work Psychodynamics theoretical
framework, coordination of work collective
construction corroborates special conditions for
cooperation in the aspects of visibility, trust
and discussion space. However, collective
construction, as a managerialist practice,
appeared itself as a way of seduction and
manipulation of workers' subjectivity. Work
collectivity then perpetuates an instrumental
management practice by persuating workers'
subjectivity, which challenges the
strengthening of workers collectivity itself,
beyond strict standards of work organization.
Keywords Collectivity of work;
organizational discourse; managerialist
practices
Communication in organizations and 360degree evaluation: what is the relationship
between the two concepts?
Rita Andreia Mourão e Sandra Miranda
The performance appraisal has a very
important role in the strategic objectives of the
organization, because it contributes to its
efficacy (Aguinis, 2007). However, some
limitations of top-down performance appraisal
like the subjectivity have been proposed other
evaluations, like 360-degree evaluation
(Kondrasuk, 2012). This is a specific
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evaluation that considers more than one
appraiser (Brutus & Gorriti, 2005).
We would like to know how the application of
360-degree evaluation could influence
organizational communication. We conducted
an exploratory study through the interviews
with experts. The results that will be presented
are still preliminary and have theoretical and
practical applications. In general, we conclude
that 360-degree evaluation could be
advantageous for organizational communication
(e.g. active voice of employees).
Keywords Performance appraisal; 360-degree
evaluation; organizational communication
Sociocultural development agents: training
process and transition to the labor market
for graduates of ESELx-IPL
Joana Campos, Célia Martins, Alfredo Dias e
Laurence Vohlgemuth
The recognition of the socio-cultural
development agents in Portugal in recent
decades has come about, to a large extent due to
the growth of professional associations and
diversification of training. To the diversity of
the training programme offered, a code of ethics
of the group and status was added, along with
the dissemination of publications and
congresses, concurrent with the training
session and affirmation of the professional
group. As part of this professionalization
process the degree of ESELx-IPL was created.
In this paper we intend to contribute to the
deepening of knowledge about the degree in
this process, particularly with regard to the
training process and transition to the labor
market for graduates.
Methodologically the information presented has
been collected since 2009/2010, focusing on the
profile of students and graduates of ESELx, in
their training courses and professional
integration. Analytically, different dimensions
are considered. The first one relates to the areas
of student interest manifested in their training
process. A second dimension focuses on the
professional insertion process. Finally, a third
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dimension relates to training continuity.
Analytical procedures have identified the main
transition arrangements for the labor market,
further demonstrating the importance of
professional training in the context of diverse
institutions. These results reinforce the
importance of educational institutions and
contribute to the affirmation of professional
groups, at various levels.
Keywords Sociocultural development,
training in higher education, professional
initiation
The social responsibility and human
resource management in PSI-20 companies:
some issues for reflection
Joana Correia Santos
Based on documentary sources, it is proposed
to promote a reflection about the discourse
produced by five companies belonging to the
PSI 20, concerning human resources
management practices. The study developed
intended to analyze how these organizations,
within their social responsibility policies,
reveal concerns with their employees and what
practices are privileged in the regular
communication of their performance.
The results relate especially three ideas: the
first one, the importance of affirmation and
settling off political and formal strategies, the
second, for socially responsible performance
communication and finally, the place given to
human resources and some of the practices
developed.
Keywords Companies, political, social
responsibility, human resources
(Un)employment in Madeira: between
erosion and reconfiguration (2005-2013)
Ricardo Fabrício Rodrigues
Madeira’s employment market is a peculiar
space, which in recent years has not been
immune to a significant number of
transformations. This market has registered in
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recent years (2005-2013) a series of successive
increases on unemployed population,
increasingly distant from apparent full
employment of the turn of the century. This
article reconstructs the path of employment and
unemployment in Madeira, based on the
collection, organization and reading a set of
official statistical data, through which emerges
a multilevel analysis about a phenomenon –
(un)employment – with great social
repercussions.
Keywords Unemployment, employment,
Madeira, market, outermost regions
The presence of the Portuguese health unions
on Internet. A contribution to the trade
unions’ renewal?
Paulo Marques Alves e Carlos Levezinho
All over the world, in the most developed
capitalist countries, the trade unions movements
are facing a serious crisis since the 70s of last
century. To renewal themselves, they have
undertaken a set of actions, including the use of
the Internet. In this article, we analyse the
official websites of the Portuguese health
unions on the Internet, in order to understand if
they are exploiting all the potential that this
network offers, particularly with regard to the
increase of the levels of transparency and the
promotion of effective opportunities for
participation, which are essential pillars of
organisational democracy. We will demonstrate
that this is not the case, given the static and
official character and the reduced interactivity
of the websites. We conclude that we are in the
presence of a missing opportunity for the
strengthening of the trade unionism.
Keywords Union crisis; renewal; health
unions; Internet
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Individuation, identités incertaines et
précarisation flexible: le travail des
formateurs d’adultes dans un contexte de
montée des incertitudes
João Eduardo Martins
Avec cet article on vise faire une réflexion
analytique, empiriquement soutenue, sur la
relation au travail et à la construction
d’identités professionnelles des formateurs
d’adultes qui travaillent avec un publique de
baisses qualifications scolaires et
professionnelles dans la société portugaise, dans
un contexte où le monde social de la formation
est, à l’instar des tendances du monde du travail
dans les sociétés capitalistes, traversé par une
dynamique de montée des incertitudes et par
une forte précarisation des relations de travail.
On a pu constater que les modes individués de
relation au travail de la fonction de formateur,
sont socialement marqués par la fabrication
d’identités hybrides et incertaines et par le
model hégémonique du precariat flexible. Ce
model, qui est clairement dominant de la
condition face au travail des formateurs, est en
consonance avec les exigences du nouvel esprit
du capitalisme. Installés dans la précarité, la
plupart de ces individus sont demandés d’être
adaptables, flexibles, disponibles à tout moment
pour les nécessités du marché de la formation,
et sont socialement marqués par une identité
project.
Mots-clés Individuation, identités incertaines,
precariat flexible, formateurs d’adultes
La construction de la collectivité du travail
comme une pratique managériale:
implications des aspects discursifs et de la
séduction organisationnelles.
Wagner Salles, Deise Nunes e Fernando Vieira
Cette recherche analyse des nuances entre le
discours et des respectives pratiques
managériales dans le processus de construction
collective de travail, selon la Psychodynamique

du Travail. Partant de l'hypothèse que les
pratiques managériales ont tendance à renforcer
le système capitaliste, il reste une question:
quels chemins forgent la construction collective
de travail entre le discours et des respectives
pratiques managériales? Appuyé sur des
résultats des entrevues avec 11 cadres de
différents secteurs au Brésil, menées par la
méthode d’explicitation du discours subjacent,
il était possible de classer une des compétences
de gestion, qui correspond au travail de
construction collective. Du point de vue du
cadre théorique de la Psychodynamique du
Travail, la coordination du travail de
construction collective corrobore des
conditions pour la coopération dans les aspects
de la visibilité, de la confiance et de l'espace de
discussion. Cependant, la construction
collective, comme une pratique managériale,
elle a été montrée dans le discours managérial
comme un moyen de séduction et de
manipulation de la subjectivité des travailleurs.
Le collectif reflète alors une pratique
managériale, qui contribue à la séduction et
cooptation de la subjectivité des travailleurs,
qui défie le renforcement du collectif du
travail, en face de la standardisation rigide de
l'organisation du travail.
Mots-clés Travail collectif; discours de
l'organisation; des pratiques managériales
La communication dans les organisations et
l'évaluation 360: Quelle est la relation entre
les deux concepts?
Rita Andreia Mourão e Sandra Miranda
Évaluation de la performance joue un rôle
important dans les objectifs stratégiques de
l'organisation, car il contribue à son efficacité
(Aguinis, 2007). Cependant, certaines limites
de l'évaluation de la performance top-down,
comme la subjectivité, a proposé d'autres
évaluations comme la évaluation 360º
(Kondrasuk, 2012). Ceci est un type particulier
d'évaluation qui comprend plus d'un
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évaluateur (Brutus & Gorriti, 2005).
Dans cette étude, nous cherchons à comprendre
comment l'application de l'évaluation 360º peut
influencer la communication organisationnelle.
Nous avons mené une enquête exploratoire en
interviewant des experts. Les résultats présentés
sont préliminaires et ont des applications
théoriques et pratiques. Dans un sens générique,
il a été conclu que l'évaluation à 360 degrés
peut être avantageux pour la communication
organisationnelle (par exemple, une voix active
d'employés).
Mots-clés Évaluation de la performance; 360º
évaluation; Communication organisationnelle
Animateurs Socioculturels: formation et
insertion professionnelle des diplômés de la
licence de l’ESELx- IPL
Joana Campos, Célia Martins, Alfredo Dias e
Laurence Vohlgemuth
La reconnaissance des animateurs
socioculturels au Portugal, ces dernières
décennies, a été basée, en grande partie, sur le
développement de l’associativisme
professionnel et sur la diversification de la
formation. À la diversité de l’offre formative
s’est ajouté l’établissement du code
déontologique et du statut du groupe ainsi que
la dissémination des publications et la
réalisation de congrès, entre autres moments de
formation et affirmation du groupe
professionnel. C’est dans ce processus de
professionnalisation que s’inscrit la licence de
l’ESELx-IPL. Avec ce texte, nous prétendons
contribuer à l’approfondissement des
connaissances sur la licence, en particulier en ce
qui concerne le processus formatif et la
transition des diplômés vers le marché du
travail. Méthodologiquement, l’information
considérée a été recueillie depuis 2009/2010, le
texte se centre sur la caractérisation des
parcours formatifs et l’insertion professionnelle
des étudiants et diplômés de l’ESELx.
Analytiquement, différentes dimensions ont été
considérées. La première porte sur les champs
d’intérêt manifestés durant le parcours formatif,
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la seconde sur le processus d’insertion
professionnelle et finalement, la troisième sur
la poursuite de formation. L’analyse a permis
d’identifier les principales modalités de
transition vers le marché du travail, démontrant
également l’importance de l’initiation
professionnelle en contexte dans des
institutions diversifiées. Ces résultats
renforcent l’importance, à différents niveaux,
de la contribution des institutions de formation
à l’affirmation des groupes professionnels.
Mots-clé Animation socioculturelle,
formation dans l’enseignement supérieur,
initiation professionnelle
La responsabilité sociale et la gestion des
ressources humaines dans les entreprises du
PSI-20: quelques éléments de réflexion
Joana Correia Santos
Basée sur des sources documentaires, il vise à
promouvoir une réflexion sur le discours
produit par cinq entreprises appartenant au PSI
20, en ce qui concerne les pratiques de gestion
des ressources humaines. L'étude a développé
cherché à analyser comment ces organisations,
dans le cadre de leurs politiques de
responsabilité sociale, révèlent des
préoccupations avec leur travailleurs et quelles
pratiques ils privilégient dans la
communication régulière de leur performance.
Les résultats se réfèrent principalement aux
trois idées: d'abord, l'importance de
l'affirmation et de décantation des stratégies
politiques et formelles, la seconde pour des
performances socialement responsable de la
communication et, enfin, la place des
ressources humaines et des pratiques
développées.
Mots-clés Entreprises, politique, la
responsabilité sociale, ressources humaines
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Emploi et chômage à Madère: entre l'érosion
et de reconfiguration (2005-2013)
Ricardo Fabrício Rodrigues
Le marché de l'emploi à Madère est un espace
particulier, qui n'a pas été immunisé contre un
grand nombre de transformations de ces
dernières années. Ce marché a enregistré au
cours des dernières années (2005-2013), une
série d'augmentations successives de chômeurs,
de plus en plus éloignées de l'époque du pleinemploi apparent du tournant du siècle. Cet
article reconstruit le chemin de l'emploi et de
chômage à Madère, issu de la collection,
l'organisation et la lecture un ensemble de
données statistiques officielles, par
l'intermédiaire de laquelle émerge une analyse
multiniveaux sur un phénomène –
emploi/chômage– avec grandes répercussions
sociales
Mots-clés Chômage, emploi, Madère, marché,
régions ultrapériphériques
La présence des syndicats de la santé sur
Internet. Une contribution pour la
revitalisation du syndicalisme?
Paulo Marques Alves e Carlos Levezinho
Les divers mouvements syndicales nationaux
des pays capitalistes plus avancés sont
confrontés à une crise profonde depuis les
années 70 du siècle dernier. Pour sa
revitalisation, ils ont entrepris une série
d’actions y compris l’utilisation de l’Internet.
Dans cet article, nous analysons les sites
officiels des syndicats portugais de la santé sur
Internet, afin de comprendre s’ils profitent
pleinement des possibilités offertes par le
réseau, notamment en ce qui concerne
l'accroissement des niveaux de transparence et
de promotion des opportunités effectives de
participation, deux piliers essentiels de la
démocratie organisationnelle. Nous
démontrerons que ce n'est pas le cas, compte
tenu le caractère statique et nettement officielle
et l'interactivité réduite des sites. Nous sommes
arrivés à la conclusion que les syndicats perdent
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une opportunité pour se revitaliser.
Mots-clés Crise du syndicalisme;
revitalisation; syndicats de la santé; Internet
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS

Apresentam-se as normas para
publicação de artigos na revista
Organizações e Trabalho. Para melhor
esclarecimento, bastará verificar a forma
como os artigos, bibliografia e resumos
aparecem apresentados em números
anteriores da nossa revista.
1. Todos os artigos solicitados ou
propostos para publicação na revista
Organizações e Trabalho não devem
exceder os 40.000 caracteres de texto
(incluindo texto de quadros e figuras).
2. Os originais deverão ser
acompanhados do registo em cd ou email, com o processamento de texto em
sistema Windows (Word97-2003), e de
um exemplar em papel, sem indicação
do(s) autor(es) e instituição(ões) a que
pertence(m).
3. Esta identificação pessoal do autor e
da instituição deverá ser retirada do texto
original, por forma a salvaguardar a
objectividade das avaliações, e deverá
também estar de acordo com a qualidade
em que o autor deseja ser apresentado.
Devem também ser fornecidos os
contactos (morada, telefone e e-mail)
para contactos posteriores. Toda esta
informação deve ser escrita em ficheiro
autónomo.
4. Cada quadro ou figura deve constar
também em ficheiro autónomo (ex:
fig1.doc; quadro1.doc…). Os títulos,
notas e legendas referentes às figuras e
quadros devem ser escritos no próprio
texto original junto aos quadros e
figuras.

5. Os autores deverão procurar limitar o
uso de quadros, gráficos ou esquemas
inseridos no texto.
6. Os textos deverão ser acompanhados
de resumos, com um máximo de 10
linhas. O resumo em português e as
respectivas palavras-chave em português
devem estar no próprio texto,
imediatamente a seguir ao título do
artigo. Os resumos em francês e inglês,
bem como os respectivos títulos e
palavras-chave devem ser colocados em
ficheiros autónomos e separados (um
ficheiro para os conteúdos em francês e
um ficheiro para os conteúdos em
inglês).
7. As notas devem ser apresentadas em
pé-de-página, e a bibliografia deve ser
apresentada no fim do artigo. A
bibliografia deve ser ordenada segundo o
apelido do autor.
7.1.As notas bibliográficas não devem
ser colocadas em pé-de-página mas
sim no próprio corpo de texto de cada
artigo, p. ex.: (Santos, 1990).
8. A referenciação bibliográfica deve
seguir as normas consagradas:
a) Livros: Apelido, e Nome Próprio do
autor ou (org.) (Ano de edição), [e
eventualmente da 1 edição], em caso
de colectânea; usar o primeiro e a
expressão e outros, (se mais do que
um, e NÃO et al), Título da Obra,
Local de edição, Editor;
b) Artigos em publicação em série:
Apelido, e Nome Próprio do autor
(Data), “Título do artigo”, Título da
Revista, (Número, eventualmente
antecedido do Volume), Páginas;
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c) Textos em colectâneas: Apelido, e
Nome Próprio do autor, “Título do
texto”, em (e NÃO in) Nome Próprio
e Apelido do (org.) (Ano de edição),
Título da Colectânea, Local de
edição, Editor, Páginas.
NB: Não usar letras maiúsculas nos
apelidos dos autores citados, nem na
bibliografia nem no próprio texto (EX:
Santos e não SANTOS).
9. As citações devem ser traduzidas.
10. Aquando da utilização de aspas,
deve usar-se"…" e nunca «…» ou '…'. (o
apóstrofe apenas é usado para indicar
aspas dentro de aspas "…'…'…").
11. Quando se usam referências
numéricas, como percentagens, deve ser
utilizado o respectivo sinal e não a
designação por extenso (ex.: 40% e não
40 por cento).
12. Quando aparecem números de ordem
iguais ou superiores ao milhar, deve-se
usar o ponto como separador da casa dos
milhares (ex.: 12.500 e não 12 500).
13. As casas decimais devem ser
separadas por vírgulas (ex.: 2,70);
quando o número for inferior a 1, deve
ser utilizado o zero antes da vírgula (ex.:
0,25).
14. Na escrita de siglas, não devem ser
colocados pontos a separar as iniciais
(ex.: EUA e não E.U.A.). As siglas
também não têm plural (ex.: as PME e
não as PME's).
15. Todos os termos estrangeiros não
traduzidos devem ser grafados em
itálico, sem aspas (ex.: marketing,
software).
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16. Sempre que se queira destacar um
termo ou frase, utilize o itálico e não o
bold (negrito) ou underline (sublinhado).
17. O Conselho de Redacção informará
os autores da decisão de publicar ou não
os originais propostos, podendo
igualmente sugerir alterações no sentido
da redução do texto ou semelhantes. Esta
informação tem em consideração os
pareceres elaborados pelos membros da
Comissão Editorial na avaliação dos
artigos.
18. Os artigos não publicados só serão
devolvidos aos seus autores quando tal
for expressamente solicitado.
19. As recensões de livros – que
alimentarão a respectiva secção da
revista – deverão ter uma dimensão de 3
a 5 páginas, dactilografadas a dois
espaços.

ESTATUTO EDITORIAL

1. Os Objectivos de Organizações e
Trabalho inscrevem-se nos propósitos
mais gerais da APSIOT, que são o de
promover o conhecimento científico e
técnico no domínio da Sociologia
Industrial, das Organizações e do
Trabalho e, ao mesmo tempo, contribuir
para o conhecimento, aperfeiçoamento,
progresso, divulgação e deontologia da
profissão.
2. Organizações e Trabalho, publicação
semestral, será um dos meios de
comunicação da APSIOT, dirigindo-se a
um público mais vasto que os
profissionais em SIOT, promovendo a
produção de informação e a
comunicação entre investigadores,
formadores, técnicos e parceiros sociais
empenhados na procura de soluções para
os problemas ligados ao mundo do
trabalho e das organizações.
3. Organizações e Trabalho pretende:
- divulgar resultados de investigações
científicas, teóricas e empíricas, de
experiências sociais e investigações
orientadas para a mudança
organizacional e reorganização do
trabalho realizadas, sobretudo, em
Portugal;
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- estimular a investigação científica
sobre a realidade sociocultural das
organizações;
- contribuir para as mudanças sociais e
culturais indispensáveis para o país;
- estar atenta ao que se faz e ao que se
publica, a nível nacional e
internacional, no domínio da SIOT,
admitindo a publicação de artigos de
autores estrangeiros, publicados ou
não em outras línguas e sempre, tanto
quanto possível, traduzidos para a
língua portuguesa;
- ser um espaço de reflexão e de debate
inter e transdisciplinar sobre questões
cruciais para a época que o país
atravessa – organização do trabalho,
inovação, tecnologia, mudança
organizacional, emprego, qualificação
e formação, gestão de recursos
humanos, relações humanas, relações
laborais, condições de trabalho, etc.
4. Organizações e Trabalho pretende ser
uma influência motivadora para a
melhoria da qualidade de vida no trabalho
e nas organizações.
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