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EDITORIAL

O número 45-46 da revista Organizações e Trabalho reúne um conjunto de textos que
foram desenvolvidos a partir das comunicações apresentadas no II Encontro Internacional
de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (II EISIOT), subordinado ao
tema Work, Professions and Organizations: Tensions, Paths and Public Policies.
O II EISIOT decorreu nos dias 24 e 25 de novembro de 2016, nas instalações da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e teve como
principal objetivo debater os efeitos dos processos de mudança social e económica na
esfera do trabalho, das profissões e das organizações. Durante dois dias, o Encontro reuniu
dezenas de participantes e contou com o contributo de 63 comunicações, tendo estado
representadas 8 nacionalidades. A qualidade e o interesse dos contributos apresentados
estão na origem da decisão de organizar este número duplo, a que se acrescentou um
artigo submetido para publicação na revista da Associação. No total, foram reunidos 6
artigos, que passamos a apresentar.
O artigo de Juan José Castillo e Paloma Moré, intitulado La Precarización de la
Carrera Académica en la Universidad Española, apresenta parte dos resultados de uma
investigação qualitativa sobre a precarização do emprego no ensino superior em Espanha,
que assentou na realização de entrevistas em profundidade com docentes e
investigadores/as. A partir dos testemunhos recolhidos é possível constatar, por um lado,
as implicações positivas da estabilidade do emprego e das perspetivas de carreira e, por
outro, a existência de uma tendência de precarização do emprego que se traduz em fracas
perspetivas de carreira, situações contratuais instáveis, pesadas cargas laborais e baixa
remuneração. São dados muito pertinentes em tempos de profunda transformação do
ensino superior.
Segue-se o trabalho de Mariana Gaio Alves, com o título “Avancem as Raparigas!”:
Diferenças de Género nos Percursos Estudantis e de Inserção Profissional de
Diplomados de Ensino Superior. A autora analisa os percursos estudantis e de inserção
profissional dos/as diplomados/as do ensino superior a partir de uma perspetiva de género,
tendo por base estatísticas nacionais e internacionais e dados obtidos pelo Observatório da
Inserção Profissional dos Diplomados da Universidade Nova de Lisboa (OBIPNova). Os
dados apresentados revelam uma crescente presença das mulheres no ensino superior,
ainda que sujeita a variações por área de estudo, e, simultaneamente, a persistência de
desigualdades que penalizam os percursos profissionais das diplomadas, por comparação
com os homens.
No artigo intitulado Os Formadores de Adultos Pouco Escolarizados em Ação: Um
olhar a partir da Sociologia da Individuação”, João Eduardo Martins explora, com base
numa investigação qualitativa, os sentidos que os/as formadores/as da Iniciativa Novas
Oportunidades constroem a propósito do seu trabalho. O autor identifica os seguintes
temas centrais nos discursos dos/as formadores/as: trabalho com um público percecionado
como “difícil”; dificuldades em mudar comportamentos; gestão de uma ordem social
potencialmente conflitual; gestão da heterogeneidade no espaço da formação; e múltiplas
incertezas do ofício de formador.
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Os dois textos que se seguem incidem sobre a gestão de recursos humanos. O
primeiro, da autoria de Maria Leonor Pires, intitulado “A Relação entre a Gestão de
Recursos Humanos e o Desempenho Organizacional na Europa – Um Modelo Empírico”,
explora a relação entre práticas de gestão de recursos humanos e desempenho
organizacional a partir dos dados do European Company Survey da Eurofound. A análise
apresentada aponta para a existência de uma relação positiva entre as práticas de gestão de
recursos humanos ao nível do recrutamento, formação e remuneração e o desempenho das
organizações, em particular no domínio financeiro. Por sua vez, o artigo de Margarida
Piteira, intitulado “Profissionais de Recursos Humanos: O que Procura o Mercado?”,
analisa o perfil de profissional de gestão de recursos humanos que as organizações
procuram, tendo por base a análise de anúncios de emprego. A autora destaca o peso das
competências técnicas e da experiência profissional no recrutamento destes profissionais
em Portugal, em detrimento de competências mais soft.
Por último, o artigo de João Gomes, intitulado “O Inimigo Imediato”, dá conta dos
resultados de um estudo de caso sobre a relação entre trabalhadores/as e clientes no sector
dos serviços, em que se recorreu à observação direta e à entrevista semiestruturada como
técnicas de recolha de dados. O autor explora os contornos da relação de poder que se
desenvolve entre clientes e trabalhadores/as, bem como a centralidade que o trabalho
emocional e o trabalho estético assumem no quotidiano profissional dos/as
trabalhadores/as que estão em contacto com o público.
As seis contribuições que este número reúne atestam o vigor do estudo do trabalho
em Portugal e, em particular, o contributo do II EISIOT para a reflexão sobre as
transformações, os desafios e as desigualdades que atravessam o mundo do trabalho e das
organizações na contemporaneidade.

Maria Manuel Serrano
Paula Urze
Fátima Assunção

ARTIGOS

LA PRECARIZACIÓN DE LA CARRERA ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD
ESPAÑOLA

Juan José Castillo y Paloma Moré

Resumen En este artículo se presenta un primer avance de resultados, de un estudio de caso,
que indaga, en profundidad, sobre la precarización del trabajo y la vida, así como sus efectos en
la vida social de trabajadoras y trabajadores, en la enseñanza superior en España, que se
encuentra en un proceso de transformación constante y esto afecta al personal docente e
investigador, en su trabajo y en su vida. Con una aproximación cualitativa, nuestro propósito ha
sido profundizar en la problemática social que viven los/as investigadores y docentes,
identificando y analizando los factores que determinan y explican sus estrategias para enfrentar
la carrera académica.
Palabras clave trabajo y vida, precarización, carrera académica, trayectoria laboral.

Introducción
Una de las razones de la elección de este caso de estudio, en el proyecto RETOSCRISIS 1,
ha sido la voluntad de conocer la incidencia que están teniendo las diferentes reformas
educativas en la precarización del trabajo universitario y en el sistema educativo global: la
evolución y situación actual de las condiciones de trabajo y empleo en la docencia y la
investigación universitaria. Y sus perspectivas de evolución y cambio. Este estudio se
fundamenta y tiene sus orígenes en los estudios y actividades científicas que nuestro
grupo de investigación viene realizando en la última década sobre esta materia concreta,
dentro de programas de investigación más amplios. Llevando a cabo la organización de
sendas sesiones de trabajo sobre "Universidad y Precariedad", la primera en la reunión
intercongresual del Comité de Sociología del Trabajo de la FES, en Bilbao, en el año
2011. Y la segunda en el Grupo de Sociología del Trabajo del Congreso Nacional de la
FES, en Madrid, en 2013, en la que se presentaron una decena de investigaciones, entre
ellas las realizadas por las personas que forman el equipo de investigación de este caso, y
que se publicaron en 2013 en la revista Sociología del Trabajo2.
Sabíamos, además, por nuestra propia experiencia vivida que, para comprender la
precarización general de los trabajos, nos tocaba hacer de sujetos de investigación y ser,
también, sujetos investigados. Porque la precariedad del trabajo en la Universidad era, y
es, una cuestión muy relevante para entender la crisis y la degradación de la Universidad
misma. Porque la precariedad estaba y está instalada en todos los campus, en todos los
niveles de los trabajadores y trabajadoras que la hacen, a pesar de todo, funcionar. Y muy
especialmente en el profesorado. Con muy altos porcentajes de contratación precaria, y en
muchos casos, que viola la legislación vigente. Precariedad en términos de contratación y
“Retos y alternativas a la precarización del trabajo y la vida en la crisis actual (2005-2014)”. Ministerio de
Economía y Competitividad; CSO2013-43666-R. (2014-2017) Investigadores Principales: Juan José Castillo y
Pablo López Calle.
2
“La degradación del trabajo en la Universidad”, Sociología del Trabajo, 78, primavera de 2013.
1
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salarios, de carga de trabajo docente y de investigación “dignos” solo para ser estudiados
en el contexto de nuestro programa de investigación.

Por una sociología del trabajo académico
En la vasta literatura consultada para la realización de esta investigación, tanto
internacional como española, los enfoques y perspectivas cubren distintas orientaciones,
formando un vasto panorama consolidado de análisis de la Universidad y la enseñanza
superior. Presentamos ahora sumariamente algunas de ellas, orientando esta introducción
hacia el marco de análisis que nos ha guiado en nuestra reflexión 3.
No es raro que se incluya la precarización de la Universidad, en lugar destacado, de la
precarización global del trabajo y los y las trabajadoras, como las excelentes aportaciones
sobre “la nueva geografía del trabajo”, de Andrew Ross (2008), o su “vida y trabajo en
tiempos precarios” (2009), en la que, como ha destacado Rosalind Gill, en una reseña del
libro en Times Higher Education, “la academia, en este importante libro, es el ejemplo de
más rápido crecimiento de la ‘casualización’ [nuestra precariedad] en el mercado de
trabajo de Estados Unidos. Por ello, trabajos seminales como la obra de Marc Bousquet
(2008), uno de los autores críticos de referencia en Estados Unidos, nos ha servido de
inspiración y ejemplo: porque, nuestro trabajo de investigación también comprende el
investigar sobre las posibles alternativas, en lo concreto, recogiendo y evaluando el
alcance de las múltiples iniciativas que los propios profesores e investigadores, mujeres y
hombres, están llevando a cabo en sus respectivos centros de trabajo 4. Por ello, trabajos
colectivos, llevados a cabo con una profundidad y mirada compleja, como la llevada a
cabo a partir de una huelga en la Universidad de Nueva York en 2005 (Krause, Nolan,
Palm y Ross (Eds.) (2008) nos ayuda a abrir nuestra interpretación de la situación actual
en España, contemplando muy distintos aspectos que inciden directamente en la situación
y las posibilidades de cambio del trabajo académico: desde desvelar las actividades reales
de los sindicatos presentes; en concreto su propuestas, sus intervenciones, su implicación
en las políticas de gestión, más de una vez en relación muy ‘distante’ de las propuestas de
los movimientos y colectivos que se generan autónomamente. Nos obligan, como
preveíamos en nuestro diseño de investigación, a tener en cuenta cómo las políticas, no
sólo en nuestro caso las del gobierno central y autonómico, en cada caso, sino también las
‘centrales’ de cada Rectorado, marcan y limitan las posibilidades desde abajo: Facultades,
Departamentos, etc. E, igualmente, nos señalan un asunto importante: la fragmentación y
también la polarización, o al menos la división en distintos fragmentos del colectivo de
‘profesores y profesoras’: cómo reaccionan ante los movimientos y las acciones de
defensa de los colectivos peor situados (becarios, Doctores con contrato precario, etc.) los
‘bienestantes’, los mejor situados, los funcionarios que, en muchos casos, obtienen
3

Por razones de espacio hemos debido prescindir de muchas referencias bibliográficas. Remitimos a las y los
lectores interesadas, a una versión ampliada de esta ponencia publicada en la revista Sociología del Trabajo, n.
88 2016 (http://recyt.fecyt.es/index.php/sociologiatrabajo) y reiteramos a los organizadores del congreso
internacional de APSIOT, las facilidades que tan amablemente nos han concedido.
4
En los agradecimientos del libro Bousquet indica en primer lugar el apoyo y ánimo que debe a una larga lista de
activistas que forman el colectivo editorial de Workplace: a Journal for Academic Labor (www.workplacegsc.com).
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beneficios, menor carga de trabajo, de docencia, gracias a la carga y sobrecarga de los
peores situados5.
Nos preguntamos, y les preguntamos a las personas que hemos entrevistado en esta
investigación, “¿cómo resistir en el trabajo hoy?” (Fleming, 2014:124). Fleming comienza
su excelente y sugerente libro, Resisting work, con una narración ejemplar, que no es
casual que se refiera al trabajo degradado y extendido a la vida entera de las personas, al
que vuelve en la referencia citada: una joven profesora (precaria, claro está) entra en un
pub de Londres, un viernes por la noche cargada con una mochila llena de exámenes que
le han ‘caído’ por orden de su director: 450 exámenes que le entregaron ese mismo día.
Mira alrededor, está furiosa, espera la cola para que le atiendan. Pide ayuda, que, al final,
tras varios mails, y tres días después, se le concede: que ‘pase’ algunos exámenes a otros
profesores. Los exámenes ‘cedidos’ tendrá que llevarlos personalmente a esos profesores,
que puesto que son vacaciones, no están en el campus y habrá de entregárselos en sus
domicilios… Su vida entera se ha convertido en trabajo no reconocido.
Por ello, como se verá más adelante, la atención detenida a los “jóvenes profesores”,
a cómo (caso de lograrlo…) construyen una carrera académica, cuál puede ser su futuro, y
el de la misma Universidad, cuáles pueden ser sus expectativas, es una prioridad en esta
investigación.
Los distintos colectivos que han ordenado nuestro trabajo de campo, tienen como
fundamento la investigación y el conocimientos previo, ya sea de “la polarización de las
identidades académicas” (Ylijoki; Ursin (2015), o del hecho de que las posibilidades de su
situación actual, y de sus perspectivas de futuro están muy condicionadas por esa
adscripción o pertenencia. De cuales sean, o puedan ser, las distintas identidades
académicas en la educación superior (Evans y Nixon, 2015).
Nuestra clasificación de partida es muy semejante, con sus variantes particulares para
España, con los trabajos que se han venido llevando a cabo en Europa o Estados Unidos.
Como es el excelente balance de la situación actual que llevan a cabo Goastellec; Park;
Ates y Toffel (2013), sobre mercados académicos y carreras académicas. En él separan y
analizan los distintos estadios de las carreras académicas en 1. Jóvenes académicos y,
dentro de ellos, 2. Los Doctorandos. Vienen luego, 3, los Adjuntos y contratados
precarios. Y, finalmente, 4, los tenured, o los fijos en España
Muchas son las personas e instituciones que han hecho aportaciones fundamentales
para nuestro enfoque, directamente relacionadas con los objetivos que nos hemos
propuesto. Destacamos ahora, el libro colectivo Academic working lives (Gornall, Cook,
Daunton, Salisbury y Thomas 2014), en el que hemos encontrado una notable
coincidencia, como se verá, con nuestro abordaje de investigación consolidado a lo largo
de los últimos quince años (Castillo, 2005). Desde el estudio de todas las formas de
trabajo, reconocidas formalmente o no, hasta la búsqueda del trabajo “que no se ve porque
está oculto a la vista”, porque, en muchos estudios, ciegos a la realidad del trabajo
académico, se “ha prestado poca atención –y ello sorprende por la ceguera científica y
política que supone- a las maneras y métodos por las que, realmente, los académicos
hacen su trabajo” (Gornall et allii, 2014, p. 1). Introduciendo, como hemos hecho en
nuestra investigación, por ejemplo, algo que salta a la vista para cualquiera que no cierre
“Comprendre, en ce cas, n’est difficile que parce qu’on ne comprend que trop, d’une certaine manière, et qu’on
ne veut ni voir ni savoir ce que l’on comprend” (Bourdieu, 1984: 52).
5
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los ojos a la evidencia: que el trabajo docente e investigador, en la Universidad, incluye,
también el trabajo desde casa, en tiempo de –presuntas- vacaciones, o fines de semana, la
probable dependencia del correo electrónico en todo momento, etc. Y para llegar a
detectar esa ‘carga global de trabajo’ bastaba, como han hecho los autores recogidos en
este libro, y, por supuesto nosotros mismos, con preguntas sencillas: ¿Cómo hace su
trabajo?, ¿cuándo hace su trabajo?, ¿interfiere su trabajo en su vida personal?
Y esa atención y búsqueda del trabajo oculto, del trabajo invisible, del trabajo perdido
de la vista del investigador apresurado, como lo hemos analizado nosotros (Castillo, 2015)
lleva, tras una ardua y compleja tarea de investigación de campo, a concluir que “mucho
del trabajo importante en la educación –como argumentan los autores del libro- se lleva a
cabo y es elaborado en los márgenes temporales y espacios ocultos fuera de la academia o
de la organización que emplea. Lo que lleva a discutir y poner en primer plano la cuestión
de qué es ‘tiempo de trabajo’” ( Gornall et allii, 2014: 9).
Desde nuestro abordaje y tradición de estudios directos y sobre el terreno de los
procesos de trabajo y de producción (Castillo y Agulló, 2012) y como ha elaborado una
autora de referencia en este campo de los estudios sobre la Educación Superior y los
académicos, se trata de “adoptar la sociología del trabajo académico y, en consecuencia,
estudiar las actividades académicas como se estudian otras actividades” (Musselin,
2013:35). Y eso es lo que hemos hecho en este estudio de caso.
Y hemos recurrido, como venimos argumentando, a los mejores estudios publicados
en la literatura internacional, como es el caso, muy especialmente, de las publicaciones de
Rosalind Gill (2010, 2014). En el primero de ellos, “Rompiendo el silencio: los daños
ocultos de la academia neoliberal”, en el que utiliza su propia experiencia, junto con un
trabajo de campo poco ortodoxo que recoge experiencias y vivencias de otros y otras,
sobre todo, compañeras de fatigas, intercambios de mails, discusiones informales,
reflexiones personales… Eso sí, precedido de un análisis minucioso de la literatura sobre
la crisis y transformación del trabajo, sobre los cambios en la enseñanza superior, etc. Y
lo hace porque, dice, prefiere empezar desde la experiencia vivida, para pasar más tarde a
la reflexión. Desde una perspectiva feminista sin concesiones 6.
Más tarde (en Gill 2014) estamos ante un artículo excelentemente organizado y
argumentado, donde los académicos son analizados desde la perspectiva de los ‘estudios
críticos del trabajo’, y en el que se muestra, y demuestra, como cada vez es mayor la
experiencia de la precariedad entre los académicos, la intensificación y la extensificación
del trabajo, en sus propias palabras y argumentos. Y aquí se centra en tres aspectos de la
experiencia académica que son buenas guías para detectar los cambios actuales en el
profesorado universitario: la precariedad, la presión de tiempo 7, y la vigilancia.

“I wanted to start from experiences, rather than from theory or from accounts of changes in capitalism, work or
higher education, because it seems to me that it is this level that remains silenced in most fora- yet insistently
asserts itself in our aching backs, tired eyes, difficulties in sleeping and in our multiple experiences of stress,
anxiety, and overload” (Gill, 2010).
7
“Academics want more time to research, don’t have enough time to read, spend too much of their time at work,
cannot spend enough time with students, can’t fit their job into the available time, don’t have time for anything
outside work – children, friends, other activities” (Gill 2014:10)
6
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Investigar tu propio campo, los riesgos y ventajas de la proximidad
La vigilancia epistemológica que debemos observar los y las sociólogas, tiene que ser
especialmente lúcida ante el hecho evidente de que quienes investigamos somos también
los propios sujetos investigados. Y aquí, por supuesto, trabajos reflexivos como los de
Malli y Sackl-Sharif (2015) nos lo recuerdan y analizan los desvíos y nos muestran las
estrategias que han aplicado para contrarrestarlos, ya que “La investigación acerca del
ámbito académico, del cual como investigadores somos parte, corre el riesgo de tener
puntos ciegos debido a la estrecha proximidad entre los investigadores y su objeto de
investigación” (Ibidem, p. 3)8.

Un avance de resultados de investigación
Este articulo sintetiza una parte de los resultados de una investigación 9 sobre las
condiciones de trabajo y las trayectorias laborales del personal docente e investigador en
la universidad española (Castillo y Moré, 2018). La metodología empleada en esta
investigación ha sido cualitativa, consistiendo principalmente en entrevistas en
profundidad. Se han realizado un total de 38 entrevistas, con 19 mujeres y 19 hombres que
trabajan actualmente o que han realizado su tesis doctoral en la UCM. Las entrevistas
semiestructuradas, han seguido un guion de preguntas pero se han desarrollado bajo un
formato de conversación en el que más que un orden preciso para abarcar los temas estos
eran enlazados en el curso de la conversación. Las entrevistas se han realizado en la
mayoría de los casos en los despachos de las y los profesores y en el caso de doctorandos
en seminarios, aulas y pasillos de las facultades, salvo en tres ocasiones en que se
realizaron en cafeterías. La mayoría de las entrevistas tuvieron una hora de duración
aunque algunas llegaron hasta las dos horas.
Para establecer nuestro diseño muestral recurrimos a una distinción entre las distintas
categorías laborales y de la carrera académica en la UCM. En esta muestra, se ha incluido
el PDI con contrato laboral, el PAS dedicado a la investigación (PAI), el personal
investigador en formación, y doctorandos y doctores sin relación laboral con la UCM. Se
ha excluido de la muestra al PDI funcionario, pues teniendo la idea de la trayectoria
académica desde el inicio hasta que se consolida con un contrato indefinido, queríamos
reflejar todas las situaciones intermedias que se dan en el proceso.
En el perfil de las y los contratados doctores, la categoría más estable, es donde más
personas hemos entrevistado, porque al ser el "final" de una trayectoria previa, nos hemos
encontrado con situaciones muy diversas que han desembocado en ese puesto. Así, los
contratados doctores, haciendo memoria de su trayectoria ilustran las figuras de "ayudante
doctor", "asociado", "titular interino a tiempo parcial", ofreciendo así una visión
retrospectiva plural sobre la carrera académica.
En el análisis y presentación de resultados finales tenemos previsto distintas
explotaciones del conjunto de estas entrevistas (Véase el libro “Universidad precaria,
Como recuerda Bourdieu desde la primera página de su clásico Homo Academicus: “En prenant pour objet un
monde social dans lequel on est pris, on s’oblige à rencontrer, sous une forme que l’on peut dire dramatisée, un
certain nombre de problèmes épistémologiques fondamentaux” (Bourdieu, 1984: 11).
9
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Libros/Universidad-precaria.pdf
8
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universidad sin futuro) pero, por razones de espacio, ahora sólo presentamos lo que hemos
llamado ‘relatos’ de seis de ellas que, son, en algún modo ejemplares, para presentar una
panorámica para el debate, en la fase actual, de los hallazgos más relevantes.

Una cata significativa y exploratoria sobre cinco perfiles escogidos
La selección de perfiles o relatos que presentamos en este artículo, tiene como hilo
conductor la trayectoria académica, la cual sirve de eje vertebrador del resto de aspectos,
entrelazados, que hemos contemplado: la carga total de trabajo, la repercusión de estas
situaciones de trabajo y de empleo en la vida personal, los proyectos de futuro, etc.
1. Daniela: El incierto panorama tras la “burbuja” de la FPU
Daniela es licenciada en Humanidades, tiene dos másteres y a sus 29 años acumula ya un
currículum académico excelente: ha participado en varios congresos, ha impartido 120
horas de clase, ha realizado dos estancias breves, ha publicando varios artículos, una
monografía y ha sido miembro de dos proyectos de investigación I+D+i del Ministerio en
el marco de su grupo de investigación. Además, nos habla de una muy buena relación con
su director, de quien dice que "es un gran apoyo", del buen ambiente dentro del
departamento e incluso de un entorno en el que hay una cultura de la transmisión de
información sobre el mundo académico de una generación a otra. Poco más se puede
pedir para el inicio de una carrera académica prometedora.
En el momento de la entrevista, Daniela acaba de terminar la fase de contrato de la
FPU y tiene pendiente terminar la tesis: "no quiero prolongarme mucho, porque siento
que la vida no avanza". Pensando en el futuro, el tono positivo y entusiasta de Daniela
(cuando nos hablaba de lo mucho que le gusta y le emociona su trabajo) da paso a otro
registro de lenguaje, ahora nos habla de agobio, frustración, de no saber qué hacer, por
dónde tirar: “La indefinición de no saber, pues eso, de decir, “venga, unos meses más que
acabo la tesis”, y dices, “¿y luego qué voy a hacer? Pues es que no lo sé lo que voy a
hacer”. Entonces, esa sensación de no poder saber qué va a ser de tu futuro pues es un
poco frustrante.”
Según Daniela, los años de la tesis no sólo son muy emocionantes, pues en ellos se
aprende una profesión y se conoce el ambiente universitario, sino que también parecen ser
los más estables de la carrera académica, en comparación a cómo se perfila el panorama
que ella tiene por delante. Tener un contrato y una nómina y además estar formándose
“para ser profesor universitario” durante cuatro años, pero: al final es como una burbuja,
¿no?, que luego se rompe y dices, “y ahora, ¿qué?”, ¿no?, “esto ha sido muy bonito
mientras duró, pero yo aquí no voy a trabajar”. Vamos, lo veo dificilísimo, que pueda
trabajar aquí.”
Daniela, que conoce bien cómo funciona su departamento y su facultad, tiene claro
las condiciones laborales sobre las que se sostiene la docencia: “es que ahora mismo hay
profesores asociados que llevan ocho años de asociados. Entonces, ¿que esas son todas
las opciones que hay? No sé, ¿cuántos años hace que no sale un ayudante?, (…)
Entonces, es que aquí, en mi universidad, yo lo veo totalmente imposible.” Todos esos
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años en que no salen plazas de ayudante doctor se ha ido formando “un tapón” de gente
“gente bien preparada y bien formada”, “buenísima”, como dice Daniela, que ha ido
terminando las tesis, acreditándose, haciendo currículum, y que están esperando el día en
que se abra alguna opción para poder presentarse y competir. Entonces, sabe que ahora
ella será la última de esa larga cola en espera de un contrato de trabajo.
Como alternativa, los contratos postdoctorales en el extranjero son la única opción
asequible. Sin embargo, considera que las exigencias personales no están compensadas
con la escasa estabilidad que ofrecen: “tampoco es una seguridad, (…) que a lo mejor
estoy dos años por ahí o tres, o los que sean y cuando vuelves, pues no tienes nada, estás
igual, pero tres años más mayor.” Y aquí llegamos a uno de los principales problemas de
cómo imagina Daniela su trayectoria, pues se perfila un futuro laboral que requiere unas
exigencias personales altísimas: si estás dispuesto a estar tú solo por el mundo y no te
importa, pues hay opciones, (…) pero, claro, no sé si estoy dispuesta a sacrificar mi vida
para estar tres años en cada país. No sé si quiero ese tipo de vida. A mí lo que me
gustaría es ser profesora de universidad, entonces, tampoco me apetece estar de
investigador pululando por toda Europa hasta los cincuenta años porque no es mi idea de
lo que yo quiero. (…) yo tengo pareja y..., pues, claro, te planteas, ya, que llega el
momento, de decidir que..., (…) es que sí quieres una estabilidad familiar, si quieres
intentar formar una familia, es que esto no es compatible.”

2. Maite: La precariedad de los asociados con perfil académico
Maite, doctora desde 2009, ilustra la realidad que viven muchos profesores asociados que
tienen un "perfil académico". Ella realizó su tesis doctoral en la Complutense, en una
disciplina de Humanidades, gracias a una beca FPI y una ayuda predoctoral de una caja de
ahorros. Después de doctorarse, Maite obtuvo un contrato postdoctoral de dos años en el
extranjero, lo que auguraba una prometedora carrera académica en el futuro. Sin embargo,
cuando su contrato terminó y Maite volvió a España en 2012 se encontró con un
panorama desolador marcado por los “recortes increíbles” y la “maldita tasa de
reposición”, en el que las oportunidades laborales dentro del mundo académico se habían
esfumado: por un lado, las universidades frenaron en seco la convocatoria de plazas de
Ayudante Doctor y Contratado Doctor; por otro, las convocatorias de los programas
postdoctorales Juan de la Cierva y Ramón y Cajal se suspendieron o se redujeron
drásticamente.
Después de un año buscando oportunidades, dentro y fuera de España, se presentó a
una plaza de Profesora Asociada en la Complutense y la sacó. Maite describe así las
circunstancias estructurales que la llevaron a esa situación: "¿Qué han hecho las
universidades? Han ofrecido una cantidad de figuras precarias, como son, sobre todo, los
profesores asociados, que están utilizando para contratar gente joven, de carrera
académica como mano de obra barata”.
Cuando la entrevistamos, Maite lleva tres años como asociada, con un contrato de 12
créditos al año, por el que cobra 270 euros al mes. Además, como la figura de los
asociados requiere, Maite tiene otro empleo, que en su caso es también como docente pero
tampoco con una jornada completa, con lo cual su sueldo principal neto no llega a los 500
euros. Así, puesto que sus ingresos de pluriempleada rondan los 700 euros, Maite ha
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tenido que buscar un complemento extra, también como docente, para llegar a fin de mes.
Con todo, sus jornadas laborales implican desplazamientos entre tres centros de enseñanza
y tres ciudades distintas entre Madrid y su periferia.
Además, a esto se añade el trabajo que continúa haciendo para seguir avanzando en la
carrera académica, más acuciante en su caso, para poder salir de esa situación de
precariedad. Sus labores de investigación y docencia, su trabajo "real", va mucho más
allá: la preparación de las clases, la dirección de trabajos de fin de grado y máster, la
participación en tribunales de tesis, la realización proyectos de innovación docente y la
participación en grupos y proyectos de investigación, la preparación de las acreditaciones,
la realización de estancias, participación en congresos, y sobre todo, la necesidad de
continuar publicando, preferentemente en revistas indexadas, para no perder la
oportunidad en el caso de que se convoque una plaza menos precaria. En definitiva, una
gran cantidad de trabajo difícilmente eludible pero que la universidad "no te reconoce".
La situación de precariedad laboral motiva una sensación de no tener las riendas de su
propia vida, una falta total de libertad: “Es que yo ahora mismo tengo 40 años y no puedo
tomar ninguna..., decisión sobre mi vida: si me quiero comprar una casa, o si quiero
cambiarme a un piso distinto. O sea, es que no puedo. O irme de vacaciones. (...) porque
no puedes tomar ninguna decisión sobre ti, pero ni por tu tiempo libre porque tienes
poco”. La falta de medios económicos hace imposible planificar la vida personal y
familiar y envenena la vida cotidiana por la necesidad de tener que contar cada euro que
se gasta: compartir piso, depender de la familia, ver que las actividades de ocio más
banales se convierten en un lujo.
A pesar de ello, Maite nos explica que resiste esta situación porque se dice “después
de todo lo que he pasado, ¿cómo no me voy a esperar dos años más, cómo no lo voy a
seguir intentando?”. Pero confiesa que hay momentos de mucha desesperación y que
conoce compañeros en su misma situación que están “destrozados psicológicamente”. La
falta de reconocimiento de la trayectoria académica, del esfuerzo y de los méritos, va
minando poco a poco su moral: “psicológicamente, pues es una frustración, porque (...)
no puedo producir como a mí me gustaría, no puedo dar las clases como a mí me
gustaría, no puedo atender a mis alumnos como quisiera, porque es que..., o sea, lo hago,
porque me gusta, es mi vocación, pero no me lo reconocen. No me reconocen la
investigación, no me reconocen...”.

3. Gloria: una carga de trabajo y situación laboral que pide una reforma
urgente de la Universidad
Gloria es una mujer de unos cuarenta años, que es “Profesora Visitante a tiempo parcial’
–y enseguida nos explicará en qué consiste eso- en una Facultad de Ciencias Sociales,
desde hace ya ocho años donde antes ha sido Profesora Titular interina. Ha hecho su
licenciatura en esa misma Facultad, que terminó a finales de los noventa del siglo pasado,
para doctorarse, también en el mismo centro en 2007. En su formación y experiencia
constan publicaciones en revistas de primer nivel, así como estancias de investigación en
distintas universidades americanas. Por otra parte se acreditó por la ANECA para
Profesora Contratada Doctora en el año 2009. Por sus publicaciones, unos sesenta
artículos, indexados, junto con cuatro libros, algún proyecto de investigación y cuatro
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tesis doctorales en proceso de preparación bajo su dirección, no teme a la evaluación y
comparación: cada día más difícil por la cantidad de aspirantes, de buen nivel que pueden
existir, dada la escasez de plazas que se convocan. Pero sólo con lo dicho, ¿qué ofrece la
Universidad a esta persona?
Así nos lo narra ella misma: “Yo soy Profesora Visitante a tiempo parcial. Y
anteriormente he sido Profesora Titular Interina. (…) Bueno, la figura de Profesor
Visitante se supone que salió en su día para traer gente de otras universidades que venían
a hacer aquí una estancia, de 1 año o 2, pero tenían contratos en otras universidades.
Actualmente se utiliza de forma digamos precaria es decir, para contratar a gente de la
casa, porque claro, nosotros no visitamos la Complutense y nos contratan a tiempo
parcial que son las mismas condiciones que un titular interino, laboralmente quiero decir,
que si no recuerdo mal son 18 créditos de docencia, cotizamos al 32% como los
interinos”, pero con algunos derechos menores y también menor retribución. Su salario
mensual es, bruto, unos 1.100 Euros, y cobra un mes con otro unos 800 o 900 Euros. Y
este contrato, en teoría, se renueva anualmente.
La carga lectiva a que le obliga el contrato es de 18 créditos anuales. Ahora bien, la
situación de precariedad lleva a situaciones que –como nos narra- el año pasado la carga
lectiva aumentara a 26 créditos: “por un problema que surgió, unas asignaturas que se
adjudicaron al Departamento, de un master nuevo; y también, quiero decir, que tampoco
te vas a negar, porque tu plaza, esas plazas, se renuevan anualmente (…); entonces,
lógicamente lo que intentas es cumplir al máximo con tus obligaciones docentes, y,
¡vamos, quedar bien, lógicamente…”.
Gloria vive con sus padres, y con el menguado sueldo que recibe, y la precariedad de
su estatuto laboral, por llamarlo de algún modo, no le permite independizarse. Y
preguntada por ello lo vincula de inmediato a esa carrera que se ve obligada a emprender
para poder mantenerse en la Universidad, y aspirar a un puesto estable. Así lo dice ella
misma: “No, o sea sí, te lo planteas pero cuando empiezas a ser realista y echar números,
empiezas a echar cuentas y dices es que voy a vivir todos los meses con 300 euros o 200
depende. Entonces dices: Si el propio circulo de, a veces perverso de… que nos hemos
metido de tener que estar acreditados y te exigen estancias en el extranjero o congresos
en el extranjero etc., eso te supone un gasto que evidentemente no todo el mundo puede
abordar”. “Y muchos compañeros pues están metidos en hipotecas, hijos, etc., y te dicen
‘no puedo ir’”.
Y, por supuesto, los proyectos personales, o de vida también se ven afectados,
pospuestos. Gloria habla de sí misma, pero varias veces en la conversación, se referirá a
colegas y amigos que se han visto más afectados que ella misma. “Claro que pospones,
claro que pospones porque no puedes planificar porque no sabes lo qué vas a hacer, si al
año siguiente vas a…, en principio piensas, no va a haber problema para renovar [el
contrato] pero nunca se sabe, entonces, como tú no tienes algo digamos fijo ni estable ni
nada. ¿Qué proyecto?, o sea los proyectos de vida te limita mucho, tú no puedes
planificar ¿qué vas a planificar?
Del mismo modo, afirma, también los proyectos de pareja son más complicadas en
una situación de incertidumbre y precariedad.
Y lo que si mantiene viva es la esperanza, en relación con su trabajo y su posible
consolidación, hacia el futuro, no lejano. Y se basa en las negociaciones y avances que el
nuevo plan de estabilización de la UCM, “con negociaciones largas y duras” ofrezcan un
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porvenir un poco más claro. Que una de esas posibles 10 plazas, de las que se habla para
categorías como la suya, la consiga para sí.

4. Nines: una investigadora ante las puertas (cerradas) de un contrato estable
Nines es una investigadora y docente con una carrera académica canónica y ejemplar,
tanto por su formación en España y en Europa, como por sus publicaciones de máximo
nivel.
Tiene actualmente 35 años, vive en pareja, y hoy se plantea tener hijos. Ya veremos
como esta decisión importante en su vida está relacionada con la evolución de su carrera
académica. Con la carga de trabajo docente y de investigación exacerbada, y con una
pregunta que ya adelantamos: ¿para qué trabajar tanto si no se vislumbra ningún futuro?,
como el que ella cree, justamente, merecer.
Se formó y doctoró en la misma Facultad en la que ahora trabaja, una Facultad de
Ciencias. Presentó su tesis doctoral con mención europea en 2007. Tenía entonces 27
años. E inmediatamente se acreditó ante la ANECA como Ayudante Doctor y Contratado
Doctor.
Un miembro europeo de su tribunal le ofreció un contrato postdoctoral en su
Universidad, que luego, después de los seis meses que duraba, en sus propios términos,
“pedí varias becas, conseguí la del ministerio, luego conseguí una beca Humboldt, total
que al final me quedé 4 años allí de postdoctoral, y pedí una de Ayudante Doctor aquí en
la Complutense y ya volví para acá”.
“Y luego eso, conseguí la de Ayudante Doctor y me vine aquí. Y han sido pues justo
eso, 5 años de Ayudante Doctor, se me acabó en marzo de este año y a partir de ahí pues
ya vino justo todo el problema éste de las plazas y la renovación de las plazas y tal,
entonces estuve de Profesor Visitante hasta… hasta junio, y… y ya me sacaron la plaza de
Contratado Doctor, pero de interino, porque justo igual pues justo a partir de este año
decidieron que ya no había Contratados Doctores fijos”.
Es, pues, desde junio de 2015, Contratada Doctora Interina, por lo que cobra,
mensualmente, unos 1700 Euros. “Supuestamente el contrato es por años, pero la
renovación es automática. O sea que al final eso, la única diferencia es que no tenemos la
palabra de [merecemos], pues que no somos fijos, entonces todas las cosas buenas
digamos, que tienen los contratados fijos, pues no las tenemos. Pero todas las cosas
malas las seguimos teniendo”.
“Hay cosas que no podemos acceder a ellas, como…, al tener contratos de un año,
pues yo qué sé, direcciones de proyectos, direcciones de tesis por ejemplo, pues todo esto
no… no puedo acceder a ello porque no tengo un contrato fijo”.
Y en cambio sus obligaciones son las mismas, “exactamente igual”, que un
contratado doctor. Pero Nines no dejará de subrayar, en varias ocasiones, que su situación
de interina no le permite cobrar los pluses de quinquenios, por experiencia docente, ni los
sexenios por años de investigación. Lo que supone una diferencia que puede llegar a los
500 Euros. Lo que considera injusto por hacer el mismo trabajo. Nos dice que hace dos
semanas han conseguido, gracias a la intervención de la Plataforma de Profesores No
Permanentes, que les concedan los quinquenios, y ahora están ‘peleando’ por los sexenios.

LA PRECARIZACIÓN DE LA CARRERA ACADÉMICA

19

Tampoco pueden ser IP (Investigador Principal) de un proyecto, por no tener contrato
indefinido.
Al contarnos su decisión de frenar con el vértigo de trabajo que venía realizando hasta
ahora, Nines nos presenta el panorama habitual de los últimos años: “Ya te digo que
últimamente, en los últimos meses he decidido que no, porque antes era todo el día,
estaba aquí todos los días hasta las 9 o las 10 de la noche, llegaba el fin de semana me
levantaba el sábado y me ponía a trabajar, el domingo también, tenía mi despachito allí
puesto en casa, y… con toda esta decepción de lo de las plazas y el estar en el aire,
porque de hecho la plaza de Visitante, eh, me avisaron ¡un día antes de que se me
acabara el contrato! O sea yo pensaba que me quedaba en la calle, y un día antes me
dijeron <Pásate a firmar que tenemos tu contrato> entonces ¡tú imagínate el sin vivir en
mitad del cuatrimestre! Dejabas colgados a un montón de alumnos, yo decía ¡Yo no voy a
venir a dar clase sin contrato!”.
“Y la decepción del ver que no, que nadie te lo valora, pues al final es que te quita las
ganas. Y por eso he decidido que voy a hacer un horario de persona normal”.
“Sí [me gusta investigar], lo que pasa es que cada vez estoy más desencantada por
este tema. De hecho este año por ejemplo todavía no he empezado ninguna cosa nueva
porque me da la sensación de que…, o sea, es verdad que lo hago porque me encanta,
pero también porque siempre quieres conseguir una meta y quieres que te reconozcan tu
trabajo, y como veo que no me sirve de nada, ¡haga lo que haga! O sea que tengo un
currículum ya que es, que es muy extenso ¡y que no me sirve de nada! ¡Es que no me vale!
(…)
“Este curso estoy ya con todas estas historias, súper desmotivada por eso, porque me
siento en condiciones de…, pues, que no estoy en las mismas condiciones que los demás.
Todos los demás son profesores titulares y profesores contratados, yo estoy haciendo lo
mismo que todos, y… y encima eso, intentado esforzarte más por hacer currículum,
currículum, currículum ¡y no te sirve de nada!”.

5. Roberto: los cambios de una relativa estabilidad en el empleo
Roberto acababa de conseguir una relativa estabilidad en su carrera académica, tal y como
está estructurada en la UCM, pocos meses antes de que lo entrevistáramos en febrero de
2016: un contrato de Profesor Ayudante Doctor, con un sueldo de unos 1500 Euros, y una
duración de cinco años. En teoría este contrato es la antesala del contrato indefinido que
es el de Profesor Contratado Doctor. Antesala que no siempre desemboca en el contrato
fijo, por supuesto, como hemos visto en el caso de Nines.
Su trayectoria ha sido larga: consiguió una beca FPI, de formación de personal
investigador, de la Comunidad de Madrid. Quizá el último año que se convocaron, en
2004. Durante ella redactó su tesis doctoral e hizo estancias de formación en París,
propiciadas por esas becas. Terminó la tesis en 2009, e inmediatamente se fue a Francia
con un contrato en una universidad de reconocido prestigio, como profesor.
Entró en el Departamento en el que sigue actualmente, como profesor Titular Interino
en 2010. Y en esa categoría ha permanecido los últimos cinco años. Hasta finales de 2015.
Con estas condiciones que nos describe él mismo: “¿Titular Interino? Bueno, en aquel
momento yo creo que la remuneración eran 900€ para una docencia de 18 créditos. En
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un principio sigue siendo así... (…) Pero bueno, en realidad era un contrato... ¡de
hambre! (…). En un principio no se pagaba la investigación porque eso, era un contrato
que sólo estaba destinado a la docencia, pero claro, con la trampa que si uno quiere
progresar en la carrera, pues necesita hacer investigación (…). Al fin y al cabo era un
contrato a 24 horas; de dedicación plena, que estaba remunerado parcialmente. Y
cotizabas el 30% que siguen siendo las condiciones que tienen. Y esto es una de las
reivindicaciones permanentes, porque al fin y al cabo normalmente tenemos una carga
plena y estamos muchas veces equiparados a la carga docente a los profesores con 24
créditos”.
En su nuevo estatuto de Profesor Ayudante Doctor muchas cosas han cambiado para
Roberto. Lo primero que el contrato dura cinco años. Lo segundo, como trabajador, unos
ingresos de 1500 Euros. La carga de trabajo no ha menguado, no se “ha relajado, lo que
pasa es que a lo mejor me he dedicado más a otro tipo de cosas, a las que puedo acceder
porque en parte tengo una cierta estabilidad y a lo mejor estos primeros meses me he
dedicado más a la dirección y al lanzamiento de trabajo dentro del equipo de
investigación; pero más a cuestiones de gestión... Bueno, acabo también de publicar un
libro. Entonces estoy reordenando un poco hacia donde reoriento mi carrera. Una vez
que ya he rentabilizado, una vez que hice la tesis, pues ya pasó un tiempo y hay que abrir
otra página”.
¿Y qué se siente en esta nueva, y algo mejor circunstancia? –“Bueno, si lo hacemos
en términos cualitativos lo primero fue alivio. Porque bueno, en el departamento somos, o
éramos, pues unos cuantos Titulares Interinos y la sensación era estar compitiendo con
gente a la que conoces desde hace mucho tiempo, y que cumplen todos los estándares de
lo que podría ser un Ayudante Doctor (…). Y luego lo que genera es una tranquilidad. A
mí hay una cuestión: el salario que tenía antes. Bueno, pues eso, los últimos tiempos
había mejorado en algún momento por alguna clase extra, pero a mí lo que me permite
ahora es no preocuparme por el dinero; o sea los Titulares Interinos viven preocupados
por el dinero. Es evidentemente una mejora sobre todo de estabilidad porque no tienes
que pensar que cada año tu puesto pende del hilo”.
“El tener estabilidad te permite eso también, el proyectar tus investigaciones mejor. Y
ahora, pues es cuando me tengo que empezar a mover porque también hay un acceso a
otros recursos que son negados a los Titulares Interinos. Particularmente, pues eso:
bolsas de viaje para el extranjero, las ayudas al transporte son menores...Pero bueno,
sobre todo las bolsas de viaje y ese tipo de cosas […]. Creo que, bueno, es un contrato
que no está mal. Pero se nos sigue confinando a una situación de dependencia al respecto
a los insiders [funcionarios]”.

Conclusión: algunas ideas que se confirman
Tenemos que terminar aquí nuestra presentación y argumentos, sostenidos en los relatos
de nuestros entrevistados. Como el lector habrá ya identificado, estos argumentos están
fundados en la mirada propiciada por nuestro marco de interpretación.
Algunas ideas que se confirman: 1) La precarización de las perspectivas de carrera
académica es un marco limitante y omnipresente en la información recogida. 2) Por ello
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mismo, constatamos la difícil, o casi imposible, construcción de identidades académicas
firmes, y previsibles. 3) Los salarios, en este contexto, son, en una alta proporción muy
bajos y sin garantías, y muchos no llegan ni siquiera al salario mínimo. 4) Hemos
encontrado una carga de trabajo docente e investigadora extensa, muy extensa; además de
mal pagada. 5) Hemos constatado la pertinencia de estudiar ‘todas las formas de trabajo’
para poder conocer esa carga total de trabajo y su repercusión en la vida de las personas.
6) También, una escasez de convocatorias de puestos de trabajo estables, y, en
consecuencia, el fomento de la competencia entre iguales y una permanente lucha por
conseguirlos, que mina la posibilidad de la acción colectiva y solidaria. 7) Los ‘beneficios’
de la estabilidad en el empleo, de las perspectivas de carrera (véase el relato de Roberto)
tanto para las personas que trabajan, como para la investigación, la docencia y
publicaciones, para la Universidad y para la Sociedad. 8) La importancia de considerar las
políticas cruzadas sobre las y los docentes e investigadores, desde los Gobiernos,
nacionales, autonómicos, Rectorales, Decanales, Departamentales… 9) La constatación de
la falta de propuestas ‘globales’ del profesorado en su conjunto a estos problemas de
precarización de una gran mayoría, que ‘ignoran’ –nos dicen los entrevistados- la
situación real de estos colectivos más vulnerables y vulnerados en detrimento de una
Universidad Pública de calidad; aparte de retóricas sobre la captación de talento, los
problemas presupuestarios, etc. Y 10) Constatando esta falta de rigor, creemos que se
puede afirmar que faltan estudios comprometidos con las políticas de cambio que se
fundamenten en estudios serios, rigurosos, factibles, que atiendan a identificar realmente
estos colectivos, que, hemos encontrado en nuestro estudio –preliminar aún- como un
recurso formado y comprometido, imprescindible para mejorar la Universidad Pública.
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“AVANCEM AS RAPARIGAS!”: DIFERENÇAS DE GÉNERO NOS PERCURSOS
ESTUDANTIS E DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE DIPLOMADOS DE ENSINO
SUPERIOR

Mariana Gaio Alves
Resumo Reconhecendo a pertinência da variável género na análise dos percursos estudantis e
de inserção profissional, este artigo visa contribuir para caracterizar e compreender o modo
como esta variável está associada a diferenciações nos percursos de estudantes e diplomados de
ensino superior na atualidade. Para tal mobilizam-se resultados de pesquisas, dados estatísticos
nacionais e internacionais e ainda informação empírica que vem sendo obtida no OBIPNova
(Observatório de Inserção Profissional de Diplomados da Universidade Nova de Lisboa) desde
2010. Pretende-se retratar os efeitos da feminização da população estudantil do ensino superior
(da licenciatura ao doutoramento) na respectiva inserção profissional, identificando eventuais
especificidades do caso português no contexto europeu, bem como possíveis diferenças entre
os percursos de licenciados, mestres e doutores.
Palavras-chave Género; Ensino Superior; Inserção Profissional

Introdução
“Avancem as raparigas!”1 é o sugestivo título de um livro da autoria dos sociólogos
Christian Baudelot e Roger Establet publicado em França em 1992. Nesse livro
argumenta-se que o final do século XX é marcado pela entrada massiva das raparigas na
escola, o que foi entendido como um progresso muito significativo no que respeita à
igualdade entre sexos. Neste sentido, os autores do livro consideravam que a variável
sexo, depois da de origem social, constitui uma dimensão principal da arquitetura escolar
e que no interior dos sistemas educativos se teria avançado mais rapidamente, do que na
sociedade civil, no sentido da igualdade entre sexos (Lelievre, 1992). Não obstante, os
autores também perspectivaram alguns efeitos da progressão escolar das raparigas,
nomeadamente expressando inquietação sobre uma eventual subutilização da mão de obra
feminina no mercado de trabalho ou sobre um possível movimento de reivindicação de
reconhecimento profissional por parte das mulheres que conduzisse ao questionamento
dos quadros sociais tradicionais (Lelievre, 1992).
Fazendo eco destas inquietações de Baudelot e Establet, este artigo visa examinar as
tendências de feminização dos públicos estudantis, considerando especificamente o caso
do ensino superior, bem como retratar assimetrias de género na inserção profisional destes
diplomados. Com efeito, a entrada massiva das raparigas na escola nas últimas décadas do
século XX, colocou-as presentes, em maior número do que os homens, como alunas do
ensino superior na generalidade dos países no século XXI.
Neste contexto, importa caracterizar os percursos estudantis de rapazes e raparigas no
ensino superior, interrogando as possíveis razões explicativas da tendência de feminização
da população discente do ensino superior. Adicionalmente, é relevante considerar as
1

Tradução do título original “Allez les filles!”
ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 45-46, 2018, pp. 23-36
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(des)articulações entre diplomas de ensino superior e situações de inserção profissional,
uma vez que a obtenção crescente de diplomas escolares cada vez mais elevados por parte
das mulheres é, por vezes, explicada com base na respectiva intenção de assegurar
melhores condições no mercado de trabalho.
Para identificar assimetrias de género nos percursos estudantis e de inserção
profissional dos diplomados de ensino superior na atualidade, mobilizam-se dados
estatísticos nacionais e internacionais e ainda resultados que vêm sendo obtidos no
OBIPNova (Observatório de Inserção Profissional de Diplomados da Universidade Nova
de Lisboa) desde 2010. Globalmente, pretende-se retratar os efeitos da feminização da
população estudantil do ensino superior na respectiva inserção profissional, identificando
eventuais especificidades do caso português no contexto internacional, bem como
possíveis diferenças entre os percursos de licenciados, mestres e doutores.

Diferenciações de género na educação e no trabalho e emprego
A reflexão sobre as razões explicativas do elevado sucesso escolar das raparigas tem sido
objeto de atenção por parte dos sociólogos. Uma dessas razões remete para a
caracterização da escola como um universo feminino considerando, nomeadamente, a
composição feminizada do corpo docente. Neste âmbito assinala-se que as raparigas
transportariam para a escola hábitos que lhes são precocemente transmitidos em casa e
muito apreciados no universo escolar, como sejam a contenção comportamental, o
autodomínio, a atenção ao outro, a disciplina no trabalho e a obediência (Almeida &
Vieira, 2006).
Outro conjunto de razões explicativas salienta a forma como, nos quotidianos e
projetos de vida de homens e mulheres, se entrelaçam de modos diferenciados as
dimensões escolar, profissional e familiar. Nesta perspectiva, o elevado sucesso escolar
das raparigas e a sua progressão escolar podem ser associados a novos modelos de
referência sobre os papéis sociais de homens e mulheres na família e no trabalho. Assim,
o maior sucesso das raparigas pode ser entendido como o resultado de uma estratégia,
mais ou menos consciente, de acumulação de credenciais escolares que lhes permitam
assegurar melhores condições de inserção profissional num mercado de trabalho que
continua a ser discriminatório para elas.
Noutros termos, a variável género assume significativa pertinência na análise das
relações entre educação e trabalho/emprego, em especial se recordarmos que se observou,
ao longo do século XX, uma inversão das tendências de diferenciação dos percursos
escolares de rapazes e raparigas que não significou uma alteração dos respectivos
posicionamentos no mercado de trabalho. Com efeito, diversas pesquisas realizadas em
vários países têm vindo a revelar o modo como a feminização do ensino superior coexiste
com dificuldades mais expressivas de inserção profissional das mulheres face aos homens.
A análise de dados relativos à situação em Portugal desde o início do século XXI indicia
que as mulheres diplomadas tendem a ocupar situações mais desvantajosas no mercado de
trabalho, designadamente estando em maior número do que os homens entre aqueles que
ocupam empregos temporários e entre os que experienciam um menor ajustamento entre
nível de formação académica e atividade profissional desempenhada (Alves, Morais e
Chaves, 2017).
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Este retrato não é, em traços gerais, muito distinto do que sobressai dos resultados de
uma pesquisa realizada na Finlândia. Nesta pesquisa conclui-se que, ainda que esse país
seja conhecido pela valorização da igualdade entre sexos, verifica-se a tendência para os
homens se inserirem profissionalmente em posições mais estáveis e mais frequentemente
ajustadas à sua formação académica e para ocuparem em maior número posições de chefia
nas organizações de trabalho (Vuori-Lampila, 2014). Aliás, num estudo comparativo da
inserção profissional de mestres que terminaram os seus cursos em duas universidades
(uma portuguesa e outra finlandesa), existem indícios de que as desvantagens do grupo
feminino poderão ser até mais evidentes no caso finlandês quando confrontadas com a
situação portuguesa (Alves & Korhonen, 2016); de acordo com a mesma pesquisa, é
comum aos dois países a tendência para as mulheres protagonizarem em maior número
transições “incertas” entre educação e trabalho, enquanto os homens vivenciam sobretudo
transições “suaves”.
Refletindo sobre razões explicativas para as situações menos favorecidas
experienciadas pelas mulheres no mercado de trabalho, importa considerar as dificuldades
de conciliação entre emprego e vida familiar que poderão ser mais decisivas nos
quotidianos e projetos de vida do grupo feminino. De facto, por um lado a pesquisa
finlandesa já mencionada indica que a constituição de família tem efeitos negativos do
ponto de vista da qualidade da inserção profissional para as mulheres, mas não
necessariamente para os homens (Vuori-Lampila, 2014). Por outro lado, note-se que uma
análise longitudinal das trajetórias de inserção profissional dos diplomados em Portugal,
durante cinco anos após a obtenção da licenciatura, sugere que as assimetrias entre
mulheres e homens tendiam a acentuar-se ao longo do tempo, agravando-se as
desvantagens do grupo feminino (Alves, 2004). Acresce, ainda, que primeiras
experiências profissionais em condições menos vantajosas tendem a ter um efeito
negativo sobre as perspetivas futuras das próprias mulheres, registando-se entre estas
níveis menos elevados (do que entre os homens) de expectativas de sucesso na inserção
profissional e de confiança na preparação para a mesma (Monteiro, Almeida e Aracil,
2016).
Um outro conjunto de razões explicativas pode ser associado a um outro aspecto: a
opção de trabalhar enquanto se estuda é cada vez mais habitual nos vários países
reunindo-se indícios de que tal facilita a inserção profissional após a obtenção do diploma
(Planas-Coll & Enciso-Ávila, 2014; Alves & Korhonen, 2016). Ora, as mesmas pesquisas
assinalam que existem tendencialmente mais homens do que mulheres a acumular
experiência profissional durante a frequência do ensino superior enquanto estudantes, o
que sustenta a pertinência de explorar esta hipótese explicativa. Noutros termos, importa
interrogar em que medida as desvantagens das mulheres no plano da inserção profissional
se articulam com as respectivas opções no decorrer dos percursos escolares,
designadamente no que se refere à conciliação entre trabalho e estudo.
Tendo em conta este conjunto de indícios sobre diferenças de género nos percursos
estudantis e de inserção profissional, procura-se em seguida analisar e sistematizar dados
estatísticos que permitem caracterizar com maior detalhe as tendências que se vêm
desenhando desde o ano 2000 e identificar eventuais especificidades do caso português no
contexto internacional.
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A feminização do ensino superior
A feminização da população estudantil do ensino superior é uma tendência que se foi
acentuando ao longo da segunda metade do século XX nos planos nacional e
internacional. A análise dos dados relativos a Portugal indicam que, no século XXI, as
mulheres se têm mantido sempre em maior número quer entre os estudantes quer entre os
diplomados de ensino superior (ver quadro 1). É também notório que a maioria feminina
parece ser particularmente expressiva entre os diplomados em qualquer um dos anos
considerados, o que sugere que durante a trajetória no ensino superior são mais os homens
(do que as mulheres) que abandonam sem obter um diploma. Não obstante, o diferencial
entre sexos nos grupos de estudantes e de diplomados parece ter-se vindo a atenuar
ligeiramente nos anos mais recentes (vejam-se os dados referentes a 2011 e 2016),
constatando-se uma maior paridade entre o número de homens e mulheres que frequentam
o ensino superior.
Quadro 1 - Inscritos e diplomados no ensino superior por sexo entre 2001 e 2016
Ano
Mulheres
Homens
Total

2001
Inscritos
57%
43%
100%
387703

Diplomados
67%
33%
100%
61140

2006
Inscritos
55,2%
44,8%
100%
367312

Diplomados
65,4%
34,6%
100%
71828

2011
Inscritos
53,4%
46,6%
100%
396268

Diplomados
59,8%
40,2%
100%
78785

2016
Inscritos
53,4%
46,6%
100%
356399

Diplomados
58,7%
41,3%
100%
73086

Fonte: DGEEC, MEd – MCTES, PORDATA

Dados recentemente divulgados no relatório “Education at a Glance” (OCDE, 2016)
permitem comprovar que a feminização dos estudantes e diplomados de ensino superior é
observável no plano transnacional, sendo ligeiramente mais acentuada em Portugal entre
mestres e doutores do que na média da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE) ou da União Europeia (EU). Aliás, no nosso país
observa-se que mais de metade dos doutorados são mulheres, o que não se verifica em
média nem nos países da OCDE nem nos da UE (ver quadro 2).
Quadro 2 – Percentagem de mulheres entre licenciados, mestres e doutores em 2013/14
Regiões/mulheres
OCDE
União Europeia
Portugal

Licenciados
58%
60%
60%

Mestres
57%
58%
60%

Doutores
47%
49%
54%

Fonte: OCDE, Education at a Glance 2016

Contudo, a feminização da população estudantil do ensino superior não é igualmente
expressiva nos vários domínios disciplinares. A análise da distribuição dos diplomados
por área disciplinar de estudos revela a presença mais frequente de mulheres em cursos
das áreas de educação e saúde, bem como um maior número de homens em formações de
engenharia, informática, ciência e matemática (ver quadro 3). Esta diferenciação entre
áreas parece ser um pouco menos acentuada em Portugal, pois a presença das mulheres é
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ligeiramente menos expressiva em cursos da área de educação e de humanidades no nosso
país, por comparação com os valores médios registados na OCDE e na UE, observando-se
que no domínio das ciências existem mais mulheres diplomadas em Portugal do que é
habitual nos restantes países (ver o quadro 3). Estes dados sugerem que poderá existir uma
situação mais próxima da paridade, no caso português, no que respeita a escolha de áreas
de estudo no ensino superior por homens e por mulheres.
Quadro 3 – Número de mulheres diplomadas por cada homem diplomado por área de estudos em
2013/14
Área/Região
Educação
Humanidades e artes
Ciências sociais, gestão e direito
Ciências
Engenharia, produção e construção
Agricultura
Saúde
Serviços

OCDE
4,2
2
1,5
0,7
0,3
1,2
3,7
1,2

UE
4,9
2,2
1,7
0,7
0,4
1,2
3,8
1,2

Portugal
3,9
1,5
1,6
1,3
0,5
1,5
3,8
0,9

Fonte: OCDE, Education at a Glance 2016

A diferenciação entre feminino e masculino na inserção profissional
Para uma primeira abordagem sobre assimetrias de género na inserção profissional de
diplomados de ensino superior, recorremos a indicadores relativos a taxas de atividade e
de emprego, mas também a dados sobre o ajustamento entre formação e profissão e sobre
o número de trabalhadores temporários. Desta forma, pretende-se caraterizar não apenas a
quantidade, mas também a qualidade das dinâmicas de inserção no mercado de trabalho.
Globalmente, no plano quantitativo, importa sublinhar que as taxas de atividade dos
diplomados de ensino superior têm vindo a diminuir progressivamente desde o ano 2000
na UE, sendo que essa diminuição parece ter sido particularmente acentuada em Portugal
(ver quadro 4). Porém, nota-se que, no nosso país, se observa que a taxa de atividade é
muito ligeiramente superior entre as mulheres desde o ano de 2010.
Quadro 4 – Taxas de atividade de diplomados do ensino superior (15-64 anos) por sexo
em Portugal e na União Europeia
Ano
Portugal
UE

2000
M
94,2%
84,9%

H
95,4%
92%

2005
M
93,6%
84,3%

H
95,3%
91,5%

2010
M
92,2%
85,3%

H
89,9%
91,3%

2014
M
89,8%
85%

H
88,1%
90,8%

Variação
2000/2014
- 6,2
- 0,7

Fonte: Eurostat

Se o peso das mulheres na população com ensino superior economicamente ativa tem
vindo a aumentar, importa verificar se o mesmo sucede na população empregada, quer
dizer, nos indivíduos que exercem uma profissão, estão a fazer formação profissional ou
mantêm um vínculo com uma entidade empregadora.
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Tal como se observou na análise das taxas de atividade, regista-se uma diminuição
progressiva das taxas de emprego de diplomados de ensino superior desde o início do
século XXI, a qual é particularmente acentuada em Portugal por confronto com a
evolução registada na EU no seu conjunto (ver quadro 5). Se no início do século XXI os
valores das taxas de emprego de diplomados no nosso país eram superiores aos registados
em média na EU, constata-se que desde 2011 passaram a ser inferiores.
Sublinhe-se, ainda, que as taxas de emprego são, desde 2000, sempre claramente
inferiores entre as mulheres, seja em Portugal seja na generalidade dos países da União
Europeia. Contudo, na média da União Europeia a diferença entre mulheres e homens, no
que respeita a taxas de emprego, era particularmente acentuada no início do século XXI e
tem vindo a atenuar-se, enquanto em Portugal essa mesma diferença tendeu a aumentar
desde o ano 2000.
Quadro 5 – Taxas de emprego de diplomados do ensino superior (15-64 anos) por sexo
em Portugal e na União Europeia
Ano
Portugal
UE

2000
M
90,3%
77,2%

H
92,6%
87,1%

2005
M
84,3%
77,7%

H
87,3%
86%

2010
M
78%
83,6%

H
84,6%
82,3%

2014
M
75,9%
76%

H
82,8%
78,7%

Variação
2000/2014
- 13,9
- 2,5

Fonte: Eurostat

Globalmente, a consideração destes dados revela que o peso das mulheres no
conjunto de população com ensino superior disponível para trabalhar tem aumentado,
ultrapassando mesmo o dos homens nos anos mais recentes. Contudo, o conjunto dos
empregos ocupados por diplomados de ensino superior tem vindo a diminuir desde o
início do século XXI, sendo esta tendência especialmente saliente em Portugal e entre as
mulheres nos anos mais recentes.
No que respeita ao ajustamento entre formação académica e ocupação profissional, os
dados revelam que o mesmo parece assumir valores mais elevados em Portugal, do que na
UE em geral, desde o ano 2000 (ver quadro 6). Os valores deste indicador parecem
também ser mais elevados entre os homens do que entre as mulheres desde o ano de 2005,
enquanto a informação referente ao ano 2000 evidencia que, tanto em Portugal como em
média na UE, o ajustamento assumia valores ligeiramente superiores entre as mulheres
(ver quadro 6). Nestas condições, a inserção profissional das mulheres diplomadas nos
anos mais recentes parece ser não só marcada por mais dificuldades no acesso ao
emprego, como também por mais frequentemente desempenharem ocupações não
ajustadas ao seu nível de escolaridade.
Quadro 6 – Ocupações profissionais ajustadas à formação de nível superior entre os diplomados do
ensino superior (15-64 anos) por sexo em Portugal e na União Europeia
Ano
Portugal
UE

2000
M
90,7%
77,3%

Fonte: Eurostat

H
87,5%
76,8%

2005
M
86,4%
76,9%

H
88,7%
77,1%

2010
M
84,8%
77,3%

H
87,3%
77,6%

2015
M
85,1%
74,8%

H
88,7%
77,8%

Variação
2000/2015
-2,8
-0,7
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Ainda para caracterizar a situação no mercado de trabalho mobilizamos dados sobre
empregados temporários, sendo que estes se referem apenas aos adultos mais jovens (1539 anos). A respectiva análise (ver quadro 7) revela que existem, quer em Portugal quer
na UE, mais mulheres do que homens neste tipo de empregos ao longo dos primeiros anos
do século XXI. Também neste indicador se observa uma diminuição da diferença entre
homens e mulheres, a qual é particularmente notória no caso português, ou seja, uma
maior paridade entre os dois grupos espscialmente visível quando se consideram os
diplomados mais jovens. Adicionalmente, sublinhe-se que os empregados temporários
existem em maior proporção no nosso país do que na média da UE, o que obriga a
(re)pensar algumas afirmações correntes sobre a ausência de flexibilidade do mercado de
trabalho no nosso país.
Quadro 7 – Percentagem de empregos temporários entre os diplomados do ensino superior (15-39
anos) por sexo em Portugal e na União Europeia
Ano
Portugal
UE

2000
M
32,5%
20%

H
22,4%
13,8%

2005
M
31,4%
20,5%

H
22,9%
15,7%

2010
M
37,1%
19,9%

H
33,1%
14,8%

2015
M
33%
20,7%

H
30%
16,5%

Variação
2000/2015
-3,4
-1,9

Fonte: Eurostat

Sublinhe-se que os dados estatísticos disponibilizados sobre situações no mercado de
trabalho consideram os diplomados no seu conjunto, sem diferenciar licenciados, mestres
e doutores, assim como agrupam adultos de diferentes faixas etárias. Por essa razão, a
análise de informação empírica que permita explorar particularidades dos três graus
académicos, bem como examinar se as assimetrias de género na inserção profissional
emergem ainda no decorrer dos percursos estudantis e/ou no período imediatamente após
a obtenção do diploma de ensino superior assume uma relevância significativa. Para tal,
na inexistência de informação estatística a nível nacional, considera-se o caso dos
diplomados da Universidade Nova de Lisboa mobilizando informação empírica que
permite diferenciar licenciados, mestres e doutores, bem como caracterizar percursos
estudantis e situação profissional um ano após a obtenção do diploma.

O caso dos diplomados da NOVA
A apreciação do caso dos diplomados da Universidade Nova de Lisboa apoia-se numa
exploração preliminar dos dados que vêm sendo recolhidos no âmbito do OBIPNova
(Observatório da Inserção Profissional dos Diplomados da Universidade Nova de Lisboa),
o qual envolve todas as nove unidades orgânicas desta universidade e foi criado por
iniciativa da respectiva equipa reitoral em 2010.
Desde o seu início, este observatório tem correspondido à necessidade de produzir
informação sobre inserção profissional de diplomados que seja: rigorosa (utilizando
indicadores credíveis); representativa (trabalhando com reduzidas margens de erro);
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ampla e pormenorizada (extensível à generalidade das unidades orgânicas e cursos da
NOVA); padronizada (permitindo a comparabilidade interna na NOVA, e externa com os
dados nacionais e com os produzidos por outras escolas de ensino superior); atualizada
(caracterizando a situação profissional dos diplomados de coortes recentes); evolutiva
(acompanhando o percurso dos diplomados ao longo de períodos mais extensos). Neste
âmbito, o modelo metodológico do OBIPNova organiza os inquiridos em três grupos de
análise (licenciados, mestres e doutores), sendo aplicados anualmente questionários para
caracterizar o percurso e situação profissional dos indivíduos que se diplomaram no ano
anterior ao da inquirição.
Relativamente a assimetrias de género, os dados do OBIPNova revelam que as
mulheres constituem o grupo maioritário nos três níveis de diplomas nas cinco coortes
inquiridas (ver quadro 8). Em segundo lugar, note-se que em cada uma das coortes (com
exceção apenas de 2011/12) mais mulheres do que homens têm vindo a obter o grau de
doutor, ou seja, a feminização é particularmente acentuada entre os doutorados. Tais
resultados relativos à NOVA são convergentes com as tendências nacionais neste âmbito
que referenciámos anteriormente, nomeadamente com a particularidade de, no nosso país,
as mulheres serem maioritárias entre os doutorados.
Quadro 8 - Percentagem de mulheres entre os licenciados, mestres e doutores da NOVA
Coorte
Licenciados
Mestres
Doutores

2009/10
56,6%
54,3%
57,3%

2010/11
55,1%
55,3%
61,5%

2011/12
57,6%
56,4%
52,9%

2012/13
54,2%
58,4%
60,6%

2013/14
59,3%
58,5%
65%

Fonte: OBIPNova

Como aproximação à análise da opção por determinadas áreas disciplinares de
estudo, consideramos a distribuição dos diplomados por unidade orgânica da NOVA,
observando-se que:
- no que respeita às licenciadas, a presença de mulheres é particularmente
expressiva nas escolas de ciências sociais e humanas e de direito em qualquer
uma das coortes consideradas, destacando-se também o seu número elevado
numa escola da área de gestão da informação no caso das duas coortes mais
recuadas (2009/10 e 2010/11);
- relativamente aos mestres, as mulheres são particularmente numerosas nas
escolas das áreas de saúde e de ciências sociais e humanas;
- entre as doutoradas é particularmente elevado o número de mulheres numa escola
da área de ciências (em qualquer uma das coortes), em escolas das áreas de saúde
(em quatr coortes) e em escolas de ciências sociais e humanas (em três coortes) e
de gestão da informação (apenas numa coorte).
Noutros termos, os dados relativos à NOVA indiciam que a presença de mulheres,
enquanto estudantes de licenciatura e mestrado, é particularmente expressiva em cursos
das áreas de ciências sociais e humanas e de saúde, o que é convergente com as tendências
nacionais e internacionais anteriormente referenciadas. A particularidade identificada de,
em Portugal, existirem mais mulheres em cursos da área de ciências, parece evidenciar-se,
no caso da NOVA, ao nível dos doutoramentos. Contudo, tal não deve fazer esquecer a
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presença muito expressiva de mulheres entre os doutorados em ciências sociais e humanas
e em saúde nesta universidade.
Os dados do OBIPNova permitem explorar possíveis variações das assimetrias de
género consoante consideremos licenciados, mestres ou doutores. Tendo em conta que a
inserção de doutorados assume características muito particulares, associadas ao facto de se
enquadrarem profissionalmente em instituições de ensino superior na esmagadora maioria
dos casos, optamos em seguida por analisar apenas os licenciados e mestres. Além disso,
tratando-se de uma análise preliminar das assimetrias de género na inserção profissional
dos diplomados da NOVA, destacam-se apenas os dados relativos à primeira e à última
coorte inquiridas, ou seja, aos que obtiveram o diploma em 2009/10 e em 2013/14. Esta
opção visa simplificar a apresentação de dados e justifica-se pelo facto de não se pretender
realizar uma análise evolutiva detalhada da inserção profissional dos diplomados da
NOVA inquiridos até ao momento.
Para esta primeira abordagem sobre assimetrias de género na inserção profissional de
licenciados e mestres da NOVA, recorremos a diversos indicadores incluindo taxa de
emprego e trabalho temporário, mas também adequação entre àrea de formação e
atividade profissional, exercício de cargos de chefia e rendimento mensal líquido.
Adicionalmente, consideram-se dados sobre a conciliação da frequência académica,
enquanto estudantes de licenciatura ou mestrado, com atividades profissionais. Procura-se,
desta forma, caraterizar globalmente tanto o acesso ao mercado de trabalho, como as
condições em que se exerce atividade profissional.
No que respeita a taxas de emprego e a trabalho temporário, as tendências genéricas
que identificamos para os licenciados e mestres da NOVA um ano após a conclusão dos
respectivos graus são semelhantes às que apontámos anteriormente com base em dados
estatísticos nacionais que abrangem todos os diplomados de ensino superior. Assim sendo,
observa-se a tendência para o decréscimo das taxas de emprego nos últimos anos, tanto
entre os licenciados quanto entre os mestres da NOVA, importando salientar que as
mesmas são mais elevadas neste segundo grupo (ver quadro 9). É igualmente notório, em
consonância com as tendências nacionais, que as taxas de emprego são mais elevadas para
os homens em ambas as coortes e tanto entre licenciados como entre mestres.
Quadro 9 - Taxas de emprego de licenciados e mestres da NOVA por género

Mulheres
Homens

2009/10
Licenciados
60%
66,7%

Mestres
88,9%
89,7%

2013/14
Licenciados
44,5%
48,3%

Mestres
85%
86,5%

Fonte: OBIPNova

A observação do quadro 10 revela que a maioria dos licenciados e dos mestres de
ambas as coortes se encontram em situações de trabalho temporário, ou seja, com vínculos
contratuais de duração limitada, em posições laborais independentes ou não reguladas por
qualquer tipo de contrato de trabalho. Em termos de assimetrias de género verifica-se que
são os homens que se encontram em menor número nessas situações de trabalho
temporário, independentemente da coorte e de serem titulares do grau de licenciatura ou
de mestrado. Assim sendo, evidencia-se que as mulheres enfrentam maiores dificuldades
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no acesso ao mercado de trabalho, encontrando-se em maior número quer entre os
desempregados quer os que estão empregados mas em situações temporárias.
Quadro 10 - Trabalho temporário por género

Mulheres
Homens

2009/10
Licenciados
73,4%
68,9%

Mestres
55,7%
50,4%

2013/14
Licenciados
62,1%
56,4%

Mestres
53,7%
52,3%

Fonte: OBIPNova

Relativamente à análise dos dados sobre adequação entre atividades profissionais e
área de formação académica, regista-se que não existem variações significativas entre as
duas coortes, observando-se em ambas que a adequação assume valores mais elevados
entre os mestres e entre os homens, sendo as diferenças de género mais acentuadas no
caso dos licenciados (ver quadro 11). Tal sugere que, para além de enfrentarem maiores
dificuldades no mercado de trabalho, as mulheres diplomadas se ocupam em maior
número em atividades profissionais que consideram menos adequadas à sua área de
formação académica, o que pode ser interpretado como um resultado das maiores
dificuldades que experienciam no acesso ao emprego.
Quadro 11 - Adequação das atividades profissionais à área de formação académica por género 2

Mulheres
Homens

2009/10
Licenciados
65,5%
76,9%

Mestres
73,9%
79,5%

2013/14
Licenciados
56,9%
66,1%

Mestres
79,5%
80,2%

Fonte: OBIPNova

Para a caracterização de assimetrias de género na inserção profissional é pertinente
destacar que, nas duas coortes, se verifica que os cargos de chefia são mais habituais para
os homens do que para as mulheres, sendo mais frequentemente ocupados por mestres
(ver quadro 12). Adicionalmente, sublinhe-se que o contraste entre as duas coortes é
expressivo neste domínio, no sentido de os licenciados e mestres que mais recentemente
obtiveram o diploma exercerem mais frequentemente esses cargos.
Quadro 12 - Cargos de chefia por género

Mulheres
Homens

2009/10
Licenciados
9%
15,7%

Mestres
14,2%
23,5%

2013/14
Licenciados
23,4%
30%

Mestres
30%
40,7%

Fonte: OBIPNova

2

A adequação foi aferida solicitando aos inquiridos que indicassem em que medida consideravam a sua
atividade profissional adequada à área da formação académica. As respostas, numa escala de 1 a 10, foram
analisadas estabelecendo-se que responder entre 6 e 10 inclusive configurava uma situação de adequação.
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Em termos de rendimentos salariais (ver quadro 13), é também notória a vantagem
dos homens que nas duas coortes auferem rendimentos mensais médios cerca de 100€
mais elevados, tanto entre licenciados quanto entre mestres. Considerando os mestres em
geral, é notório que recebem entre 250€ a 360€ mais do que os licenciados.
Quadro 13 - Rendimento mensal médio líquido por género (€)

Mulheres
Homens

2009/10
Licenciados

Mestres

2013/14
Licenciados

Mestres

812,6€
980,5€

1173,7€
1267,9

704,2€
863,4€

1007€
1121,1€

Fonte: OBIPNova

Por fim, importa considerar em que medida os diplomados conciliaram, enquanto
estudantes, a frequência da universidade com o exercício de atividades profissionais.
Algumas pesquisas anteriormente referenciadas, assinalam que existem tendencialmente
mais homens do que mulheres a acumular experiência profissional durante a frequência do
ensino superior e que essa opção pode resultar em desvantagens para as mulheres no plano
da inserção profissional após a conclusão do curso.
Todavia, os dados da NOVA não permitem apoiar inequivocamente esta hipótese,
pois revelam que entre 2009/10 e 2013/14 se regista uma inversão no sentido de serem
agora mais mulheres do que homens que trabalharam enquanto estudaram entre os
licenciados (ver quadro 14). No caso dos mestres há uma clara aproximação das posições
dos dois grupos, ou seja, na primeira coorte inquirida havia mais mulheres do que homens
que declararam ter trabalhado enquanto estudantes, mas na última coorte inquirida não
existe diferença visível entre o contingente de homens e de mulheres que trabalharam
enquanto frequentavam o mestrado (ver ainda o quadro 14). Em termos gerais, importa
destacar uma tendência global para o decréscimo do número de diplomados que
conciliaram o trabalho com o estudo.
Quadro 14 - Trabalhadores-estudantes por género

Mulheres
Homens

2009/10
Licenciados

Mestres

2013/14
Licenciados

Mestres

49,9%
55,2%

65,9%
57,2%

40,8%
37,4%

47,9%
48,1%

Fonte: OBIPNova

Conclusão
Em 16 de Outubro de 2016 foi publicado um texto no jornal Diário de Notícias com o
título “Quando a universidade era dos rapazes”, no qual se recordava uma notícia
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publicada nesse mesmo jornal em 18 de Outubro de 1935. Nessa notícia datada de cerca
de 80 anos antes, referia-se a entrada de quase 10.000 novos estudantes nesse ano no
ensino superior, sendo que na época apenas existiam as universidades de Coimbra, Lisboa
e Porto. Entre esses novos estudantes estariam algumas mulheres, mas em tão reduzido
número que o autor da notícia não lhes faz referência, retratando o ambiente entre
estudantes como exclusivamente masculino. Ao longo dos últimos 80 anos foram várias
as mudanças que progressivamente reconfiguraram o cenário descrito em 1935 pelo
jornalista do Diário de Notícias, de entre as quais destacamos o crescimento do número de
novos alunos em cada ano e o aumento contínuo do peso das raparigas entre os estudantes.
De facto, no decorrer da expansão dos sistemas educativos assistiu-se a uma inversão das
assimetrias entre os grupos feminino e masculino: de uma situação minoritária entre os
estudantes em geral, nomeadamente no ensino superior, o sexo feminino passou a estar
sobre representado a partir dos anos 1980 e 1990 nos grupos de alunos que têm melhores
resultados escolares, os quais em maior número prolongam os seus percursos até aos
níveis de escolaridade superiores.
Em Portugal, esta tendência de feminização do público estudantil é, como
documentamos neste artigo, particularmente acentuada estendendo-se até ao nível de
doutoramento, assim como é visível a respectiva presença em várias áreas disciplinares
incluindo algumas geralmente tidas como preferencialmente masculinas. Também
encontramos indícios de que os homens, além de estarem menos presentes entre os
estudantes do ensino superior, tendem a abandonar mais frrquentemente antes de obterem
o diploma. Não obstante, a evolução no decorrer do século XXI parece sugerir alguma
ténue reconfiguração das assimetrias existentes, no sentido de um (re)equilíbrio da
proporção de mulheres e homens no conjunto dos diplomados de ensino superior. Ou seja,
a tendência nos anos mais recentes parece ser para uma maior paridade entre os dois
sexos, tendo deixado de se assistir a um reforço da posição maioritária das mulheres que
estudam no ensino superior, o que é observável nos planos nacional e internacional
Concomitantemente, o crescimento do número de mulheres no ensino superior
ocorreu num contexto de deterioração das oportunidades de emprego dos diplomados que
tem vindo a acentuar-se nos anos mais recentes. Ora, ainda que o crescimento das
mulheres diplomadas tenha vindo a traduzir-se num aumento do respectivo peso na
população ativa, o qual é particularmente acentuado em Portugal, reuniram-se fortes
indícios neste artigo de que as mesmas protagonizam percursos de inserção profissional
nos quais enfrentam maiores dificuldades do que os seus colegas homens. De facto,
observa-se que as mulheres se encontram mais frequentememnte desempregadas e em
empregos temporários, bem como em ocupações profissionais menos adequadas a um
diploma de ensino superior.
A análise de dados do OBIPNova parece evidenciar, adicionalmente, que as
desvantagens das mulheres são visíveis imeditamente após a conclusão da licenciatura ou
do mestrado, dado que se constata que as diplomadas estão, apenas um ano após a
obtenção do grau, mais frequentemente desempregadas, em empregos temporários, em
ocupações profissionais menos ajustadas à sua àrea de estudos, e ainda exercendo em
menor número cargos de chefia e auferindo salários médios mais baixos do que os dos
homens. Considerando algumas pesquisas citadas anteriormente, antevê-se que estas
desvantagens possam acentuar-se ao longo dos percursos de inserção profissional
agravando ainda mais as assimetrias de género.
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Para além disso, se os dados do OBIPNova revelam, globalmente, que as taxas de
emprego se elevam com o grau académico e que a adequação entre formação académica e
ocupação profissional também se eleva com o grau académico nas várias coortes já
inquiridas (Alves, 2016), a informação empírica considerada neste artigo sugere que as
desvantagens das mulheres no plano da inserção profissional são observáveis tanto entre
licenciados quanto entre os mestres. Ainda com base nos resultados do OBIPNova
importa referir, no que respeita à importância de trabalhar enquanto se estuda como
elemento facilitador da inserção profissional, que no caso das licenciadas e mestres da
NOVA essa prática é mais frequente do que entre os homens mas não assegura melhores
condições de trabalho e emprego após a conclusão do grau. Assim sendo, pode ser
relevante explorar em futuras pesquisas em que medida os trabalhadores-estudantes são,
no ensino superior português, mais homens do que mulheres e de que modo essas
experiências profissionais se articulam com os percursos de inserção profissional após a
obtenção do diploma.
Finalmente, sublinhe-se que mais do que delinear sólidas conclusões, procurou-se
neste artigo contribuir para a identificação de tendências e pistas de análise de dados a
explorar, fundamentando a relevância de considerar a variável género na análise dos
percursos estudantis e de inserção profissional dos diplomados de ensino superior, o que
se considera ser particularmente importante por duas razões. Em primeiro lugar, porque
existem alguns indícios de que no momento atual podem estar a reconfigurar-se
assimetrias no sentido de uma maior paridade entre homens e mulheres, sendo tal mais
visível ao nível dos percursos estudantis do que nos de inserção profissional. Em segundo
lugar, porque se reuniram indícios de que poderá existir efetivamente algum risco de
subutilização da mão de obra feminina, importando averiguar em que medida se tem
vindo a assistir a um reivindicação de reconhecimento profissional por parte das mulheres
que questione os quadros sociais tradicionais, na linha das inquietações de Baudelot e
Establet mencionadas no início deste artigo.
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OS FORMADORES DE ADULTOS POUCO ESCOLARIZADOS EM AÇÃO: UM
OLHAR A PARTIR DA SOCIOLOGIA DA INDIVIDUAÇÃO

João Eduardo Martins
Resumo Procura-se neste artigo fazer uma reflexão em torno das principais provações que se
colocam aos formadores de adultos no seu trabalho quotidiano com adultos pouco
escolarizados. Partindo de uma investigação empírica sobre as políticas e as práticas de
educação e formação de adultos em Portugal que privilegiou a lógica da descoberta e o estudo
em profundidade do trabalho dos formadores, enquadrada a pesquisa por uma sociologia da
individuação e pelo conceito de épreuve, os resultados apontam como principais provações
destes trabalhadores do social o terem que trabalhar com e sobre um público percepcionado
como “difícil”; o desafio de mudar os comportamentos dos destinatários da formação; a gestão
de uma ordem social potencialmente conflitual, a gestão da diferença associada a um público
sentido como heterogéneo e marcado por um baixo nível de literacia e a prova da incerteza e da
imprevisibilidade, traços marcantes e estruturantes do seu ofício.
Palavras-chave Formadores de adultos; Provação, Sociologia da Individuação, Trabalho
formativo

Introdução
Neste artigo procuramos fazer uma reflexão sobre o trabalho dos formadores de adultos
pouco escolarizados que no âmbito da sociedade portuguesa trabalharam no âmbito do
programa de políticas de educação básica de adultos designado por Iniciativa Novas
Oportunidades1. Partimos de uma questão central que orienta a nossa reflexão: - Como
enfrentam os formadores de adultos o desafio histórico, no contexto da sociedade
portuguesa, de formar um público de baixas qualificações escolares e profissionais a quem
se pretende elevar as qualificações e reconhecer, validar e certificar competências?
Partimos também do pressuposto de que a elevação da qualificação da população adulta
em idade ativa é uma provação que atravessa o trabalho com e sobre o outro (Astier,
2003; Dubet, 2002) de todos os formadores que se encarregam quotidianamente de levar à
prática este desafio. Como assinala Martuccelli (2006) o trabalho, a escolarização e a
formação, são algumas das provas centrais pelas quais os indivíduos são fabricados nas
sociedades ocidentais contemporâneas pelo que compreender a forma como os indivíduos
enfrentam essas provações é hoje uma das questões centrais da sociologia e em particular
de uma sociologia que se interessa pela produção societal dos indivíduos (Martuccelli e
Singly, 2012). Do ponto de vista metodológico o estudo que sustenta a nossa reflexão

1

A Iniciativa Novas Oportunidades (INO) foi um programa de políticas públicas educativas que teve o seu
lançamento em 2005 em Portugal e que se destinou à elevação da qualificação da população adulta e dos jovens.
A nossa reflexão diz respeito ao eixo da política que procurou elevar a qualificação dos adultos portugueses e
que teve que ver com os cursos EFA (Educação e Formação de Adultos) e ao trabalho de reconhecimento,
validação e certificação de competências realizado nos Centros Novas Oportunidades (CNO). Nesse sentido
foram entrevistados formadores e mediadores dos cursos EFA e formadores e técnicos dos CNO.
ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 45-46, 2018, pp. 37-49
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assenta numa metodologia qualitativa onde se procurou compreender em profundidade o
modo como os formadores dos cursos de educação e formação de adultos (EFA) se
apropriam e dão sentido ao seu trabalho com os destinatários que frequentaram a
Iniciativa Novas Oportunidades. Do ponto de vista dos resultados da investigação
podemos referir que as provas que marcam o trabalho dos formadores caracterizam-se
pela realização de um trabalho sobre e com um público percepcionado como “difícil”;
pelas dificuldades em mudar comportamentos dos outros sobre os quais se trabalha; o
trabalho com beneficiários não motivados para a prática da formação; a gestão de uma
ordem social conflitual; a gestão da heterogeneidade presente no espaço da formação; a
baixa literacia dos adultos formandos e as múltiplas incertezas que atravessam o ofício de
formador.

Uma entrada analítica a partir da Sociologia da Individuação
A sociologia da individuação é uma macrosociologia que levando muito a sério as
existências individuais, neste caso, de cada um dos formadores/técnicos que trabalha nos
dispositivos de educação de adultos da Iniciativa Novas Oportunidades, tem como
finalidade última a compreensão, não dos indivíduos em si, mas das grandes
transformações societais que ocorrem num determinado momento sócio-histórico. A
sociologia da individuação parte do indivíduo como elemento central da análise mas não é
o mesmo que é o objeto último da análise sociológica (Martins, 2014: 93). Segundo
Martuccelli (2006) com a crise da ideia de sociedade2, ator e sistema separam-se e já não
são percebidos como mantendo uma relação de correspondência unívoca, tal como era
característico da sociologia clássica. Com o estilhaçamento desta última dá-se a refutação
do modelo do personagem social e a recusa de um modelo analítico hegemónico na
sociologia centrado sobre uma sociologia posicional3. Com a tendência estrutural de
subida da singularidade (Martuccelli, 2010) dá-se uma passagem do reconhecimento
sociológico do individualismo ao reconhecimento sociológico do singularismo. O
singularismo vem pôr em prática uma nova dinâmica societal entre o singular e o comum.
Dá-se então segundo este autor a necessidade sociológica de se reconhecer a
singularização crescente das trajetórias e das existências individuais e isto mesmo quando
os atores ocupam posições sociais similares. O conceito de prova é um operador analítico
central desta proposta de interpretação teórica. Segundo a definição de Martuccelli (2006);
“As provas são os desafios históricos, socialmente produzidos, desigualmente
distribuídos, que os indivíduos são constrangidos a enfrentar.” (Martuccelli,
2006: 12)
As provas têm quatro grandes características. Elas são inseparáveis de uma narrativa
particular, a de pôr à prova, o que permite dar um espaço ao indivíduo na tradição
2

Uma ideia forte também presente na Sociologia da Experiência de Dubet (1996).
Sociologia posicional esta que segundo Martuccelli (2006) foi dominante no património histórico da sociologia
e de que uma sociologia das classes sociais é uma boa ilustração. A sociologia à la Bourdieu (1979) é um
exemplo claro de uma sociologia que tem como modo de explicação principal a relação entre o espaço das
posições sociais e o espaço das tomadas de posição, as representações sociais e os estilos de vida.
3
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sociológica. Toda a prova aparece como um exame, um teste, com o qual cada um de nós
se confronta e através do qual se efectua uma selecção social. As provas designam os
grandes desafios societais às quais são submetidos de maneira constrangente os indivíduos
e que são variáveis em função das sociedades e dos períodos históricos. É próprio de cada
prova o desafiar a nossa resistência e as nossas capacidades de lhe fazer frente, o que
remete para uma conceção particular de ator. O ator é aquele que tem a capacidade de agir
de outra forma. É pelo agir face a uma prova que o indivíduo se singulariza. É dando uma
resposta pessoal a uma prova comum que ele se torna um ator singular. O ator é também
aquele que se mede em relação a um desafio. Face aos desafios históricos e sociais com
que se defronta, comuns a todos os indivíduos, o ator mede-se em relação a essas mesmas
provas comuns. O ator é aquele que se sente no pôr à prova. Uma prova é sempre
qualquer coisa que é sentida de forma “íntima”, subjetiva, pelos atores sociais. O seu
sentir através do vivido da situação, é o fundamental ponto de partida para a compreensão
de uma determinada significação societal (Martins, 2014; Martuccelli, 2010). A prova é
sempre enquadrada por uma determinada ecologia social. A capacidade de agir do ator
não pode ser compreendida sem levar em conta a maleabilidade da vida social porque só
esta permite perceber a capacidade dos atores serem capazes de agir de outra maneira.
Martuccelli destaca a importância para a análise das provações o levar em conta as
ecologias sociais a partir das quais os atores enfrentam o mundo social. A abordagem de
uma sociologia da individuação a fim de ser operacional deve restringir-se a um número
limitado de provas julgadas particularmente significativas face a uma determinada
realidade histórica e social concreta. Uma sociologia da prova procura assim dar conta de
um sistema estandardizado de provas pelos quais se constitui um modo de individuação,
dando conta ao mesmo tempo da difração normativa pelo qual o social é de forma plural
apropriado pelos indivíduos. É a partir do modo como o programa de políticas públicas
INO foi apropriado pelos atores nos terrenos da prática formativa e dos sentidos que
atribuem às suas práticas de trabalho que identificamos algumas das principais provações
do seu trabalho.

As provações do trabalho dos formadores de educação básica de adultos: Uma
breve síntese
a) O trabalho sobre um público percecionado como “difícil”
O primeiro sistema de sentidos significativo que procura dar conta das provações que os
formadores enfrentam no seu trabalho de implementação da Iniciativa Novas
Oportunidades destaca com força a dificuldade da relação pedagógica com o público com
quem trabalham no dia-a-dia. Na produção dos sentidos extraídos da conversa que
tivemos com os diversos formadores destacam-se significações tais como “público
difícil”, “grupos difíceis”, “turma muito difícil”, ou ainda “lidar com pessoas
extremamente complicadas”. Vejamos o que nos diz Leonardo, formador de Inglês num
curso EFA de nível III, para quem a atividade de formar implica que “para além de ser
formador” se tenha que ser um pouco “psicólogo” e “assistente social”.
“(…) pois é interessante, o que me vem a cabeça é que além de ser formador
também temos que ser psicólogo, assistente social, um bocadinho isso tudo.
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Entrevistador – Quer especificar um pouco melhor isso?
Entrevistado – Porque lidamos com um público difícil, baixa auto-estima (…) no
início quando comecei a minha carreira como formador, não concordava muito
com isso, achava que estava aqui para transmitir conteúdos, sobretudo, continuo
a achar também que como formador tenho que transmitir conteúdos e fazer com
que as pessoas adquiram conhecimentos e competências mas também há muito
trabalho a fazer a nível da auto-estima, relações de conflito, a nível do Inglês
nós este ano tivemos que dedicar várias sessões ao trabalho em equipa, às
relações interpessoais, à gestão de conflitos, porque havia ali, há sempre crises
e este grupo não foi dos mais difíceis, comparando com os outros dois que eu já
trabalhei e pelas estórias que eu oiço de outros formadores, há grupos ainda
mais difíceis.”
No mesmo sentido se pronuncia Maria Eduarda, formadora de Cidadania e
Empregabilidade, licenciada em Gestão de Recursos Humanos, para quem a maior
dificuldade do seu trabalho tem que ver com “o público-alvo dos cursos”:
“Entrevistador: E essa dificuldade achas que se deve a quê?
Entrevistada: Penso que tem um pouco a ver com o público-alvo dos cursos,
pronto, há pessoas que pensam que estão ali a tirar o curso que acham que estão
ali durante um ano e que no fim têm o certificado e não precisam fazer grande
esforços para ficar com o curso. E depois recebem uma bolsa de formação,
salário mínimo nacional e subsídio de alimentação e transporte, em alguns dos
casos recebem subsídio de acolhimento e aquilo é encarado como um emprego
mas em que não é necessário fazer muito esforço para chegar ao fim.”
O facto de uma parte dos formandos se enquadrar no tipo-ideal percecionado como
“oportunistas”, em que se perspetiva que para uma parte dos adultos a formação é
encarada como um “emprego” em que “não é necessário fazer muito esforço para chegar
ao fim” e em que se acha que não se precisa “fazer grandes esforços para ficar com o
curso” é uma dificuldade assinalada como real. O que é verdadeiramente valorizado é a
bolsa de formação e os subsídios associados e é um verdadeiro desafio fazer face a um
público-alvo para quem a formação é um “modo de vida” e as razões para a sua
frequência são meramente instrumentais. Na nossa investigação (Martins, 2014)
encontrámos quatro tipos-ideais de destinatários que aparecem nas representações sociais
dos formadores, sendo que só o sistema de sentidos que remete para os “clientes-ideais”,
permite pensar uma relação do trabalho pedagógico como indo por si 4. Para além dos
“oportunistas” que são percebidos como movendo-se por razões de ordem instrumental;
os “forçados” estão claramente contrariados no espaço da formação e resistem às
normatividades propostas pelos formadores, enquanto que os “esforçados” lhes colocam
desafios específicos no sentido de um trabalho fortemente negociado e combativo para os
fazer chegar a bom porto. O trabalho pedagógico com e sobre um público percecionado
Os “clientes-ideais” são os adultos em formação que são percecionados como sendo talhados para a frequência
do Programa Novas Oportunidades uma vez que se caraterizam por valorizarem a formação e a busca de maiores
níveis de qualificação, a melhoria das suas competências pessoais, sociais e profissionais e a vontade de alterar a
sua situação de vida.
4
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como “difícil” é assim uma das suas principais provações. Outro desafio central é a
dificuldade em alterar os comportamentos dos destinatários da formação.

b) As dificuldades em mudar comportamentos
O sistema de sentidos associado ao modelo cultural “desafio de mudar comportamentos”
permite-nos constatar que esta é outra das principais provações do trabalho dos
profissionais que são responsáveis pela implementação da ação formativa no âmbito da
Iniciativa Novas Oportunidades. Não são todos os destinatários que revelam esta
“resistência à mudança” da transformação de si tal como imaginada pelos formadores
entrevistados; para alguns destes trata-se mesmo de uma minoria, mas isso não impede
que este seja um dos aspectos do seu trabalho que ganha uma forte centralidade nos
sentidos socialmente produzidos em situação de entrevista. O discurso de uma das
entrevistadas, formadora de Cidadania e Empregabilidade, uma área de formação que é
comportamental5, evidencia que é relativamente fácil transmitir conhecimentos, o que não
é o que se pretende num curso EFA (Educação e Formação de Adultos). A dificuldade
está em passar daí para modificar comportamentos.
“Bem, eu sou formadora de Cidadania e Empregabilidade e é uma área que é
comportamental e para além disso trabalhamos ou tentamos trabalhar
competências que é operacionalizar, pôr em prática determinadas ações e isso é
muito complicado (…) ou seja, acho que é fácil, relativamente fácil, transmitir
conhecimento que não é isso que se pretende num curso de formação e educação
de adultos, passar daí para modificar comportamentos é relativamente difícil,
não quer dizer que não se consiga e a longo prazo vê-se alguns resultados mas é
um trabalho que implica algum esforço e empenho também da minha parte para
com eles para que consigamos trabalhar todas as competências do Referencial
de Competências-Chave.”
Outra das entrevistadas, Sónia, mediadora, que também trabalha na área
comportamental, no módulo Aprender com Autonomia, descreve como o fato de alguns
dos beneficiários da formação não alterarem o seu comportamento no sentido por ela
desejado a leva a questionar o seu próprio trabalho: “Afinal que trabalho é o meu, não
é?”, “Afinal o que é que tem servido?”, “Afinal o que é que nós andamos a fazer?”,
“Estas pessoas não mudam?”
“Por exemplo, quando há situações de conflito entre eles uma pessoa sente-se
um bocado cansada e afinal que trabalho é o meu não é? E afinal o que é que
tem servido? E isso nós vemos muito nas nossas reuniões da equipa pedagógica,
portanto, não só eu mas também os outros formadores, às vezes ficam a pensar
mas afinal o que é que nós andamos a fazer? Quer dizer, parece que, ainda no
5

O Referêncial de Competências-Chave de Cidadania e Empregabilidade procura reconhecer e validar
competências tais como competências para trabalhar em grupo; competências de flexibilidade e adaptabilidade,
competências de relacionamento interpessoal e competências de educação e formação ao longo da vida. Tudo
competências onde o trabalho com o outro e sobre o outro por parte dos formadores de adultos e dos técnicos de
reconhecimento, validação e certificação de competências se revela fundamental.
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outro dia na semana passada chamámos a atenção sobre que não podem fazer
isto, não podem fazer aquilo, uma semana depois já estão outra vez a discutir, já
armaram outra vez confusão e nesses momentos uma pessoa sente um bocado,
que trabalho é este? Estas pessoas não mudam?”
O fato de alguns dos destinatários da formação não modificarem de todo o seu
comportamento é associado ao “lado negativo dos cursos” e gerador de “cansaço”. O
insucesso da intervenção no trabalho sobre o outro (Dubet, 2002: 9) leva a pensar que em
alguns casos a mudança é impossível. Após mais de um ano de “chamadas de atenção” e
dos beneficiários serem “repreendidos uma série de vezes por todos os formadores”
instala-se a descrença na mudança, associada esta à descrença na eficácia e na eficiência
da sua intervenção: “afinal o que é que eu fiz de mal, será que eu podia ter feito de outra
maneira?”. Para outros dos formadores entrevistados, o sucesso da sua intervenção está
dependente da vontade dos próprios adultos sobre os quais trabalham em quererem
verdadeiramente realizar o necessário processo social de transformação individual de si.
Quando os adultos querem fazer este processo de conversão os formadores conseguem dar
suporte a esse trabalho sobre si (Vrancken e Macquet, 2006). Quando não se querem
“ativar” a intervenção sobre o outro está condenada ao insucesso. Nestes casos estamos
perante um poderoso mecanismo de legitimação das desigualdades educativas e sociais
em que é ao próprio que é atribuída a responsabilidade do seu fracasso (Martins, 2015).

c)

A gestão de uma ordem social potencialmente conflitual

Este sistema de sentidos demonstra-nos que estamos perante uma ordem social
potencialmente conflitual em que o trabalho de formação para funcionar no quotidiano
passa por dar uma atenção específica da parte dos formadores e mediadores dos cursos
EFA à gestão das relações e em particular à gestão de conflitos. Vejamos o discurso de
uma mediadora de um dos cursos entrevistada.
“Entrevistador – Como é que é a vida do mediador que faz a sua atividade nos
cursos EFA?
Entrevistada – (Risos) É um bocadinho complicado porque é uma permanente
mediação de conflitos, portanto, estes cursos têm muitos conflitos. As pessoas
passam o dia inteiro juntas. São pessoas que não estão habituadas a estudar nem
a estar fechadas numa sala, portanto, passam o dia inteiro, sete horas por dia
fechadas e depois quando são pessoas do mesmo local que já se conheciam, isso
não facilita, pelo contrário, prejudica, portanto, as pessoas já têm confiança
umas com as outras e o que leva às vezes a uma falta de respeito mais facilmente
do que quando não se conheciam de lado nenhum. E aqui, neste curso todas as
pessoas são daqui, moram cá, não são originárias daqui a maioria mas já
moram cá há alguns anos, portanto, a maior parte deles conheciam-se e depois
há uma grande diferença de idades que por um lado é vantajoso mas por outro
lado também cria ali alguns constrangimentos, portanto, a pessoa mais velha no
início do curso tinha cinquenta e três e a mais nova tinha dezoito e estas
diferenças depois também não têm sido fáceis de gerir.”
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Para a mediadora do curso de Apoio Familiar e à Comunidade, o conflito no grupo
entre formandos é marcado por uma diferença de género. O facto do grupo ser constituído
maioritariamente por mulheres aumentaria a propensão para a existência de conflitos.
Como a própria refere: “noto que é mais fácil haver conflitos com grupos de mulheres do
que quando existem homens”. Haveria assim como que uma essência feminina que levaria
“naturalmente” a uma maior propensão para o conflito acontecer. Como diz a nossa
entrevistada: “os homens não são tão conflituosos”. Esta é uma questão em que
acreditamos que só a investigação empírica nos pode ajudar a responder. Recusamos
obviamente esta ideia de uma essência feminina que estaria associada a um maior grau de
conflitualidade nos grupos em formação.
“Entrevistador – Mas que tipos de conflitos é que costumam acontecer?
Recorda-se de alguma situação?
Entrevistada – Sim, é assim, o problema é que os conflitos não são nada, não são
nada, não vêm de nada de grave, ou seja, elas conseguem, digo elas porque o
grupo neste momento começaram vinte formandos depois ficaram dezasseis,
estabilizou com dezasseis, tinha dois rapazes no início e agora ficou um,
portanto, houve um que desistiu, esta pessoa, este rapaz que desistiu foi
problemas de saúde e o médico proibiu-o de continuar a formação. Problemas
neurológicos. Portanto, quando eu digo elas, porque a maioria são mulheres e
também noto que é mais fácil haver conflitos com grupos de mulheres do que
quando existem homens, os homens não são tão conflituosos. Todos os
problemas que têm surgido são de pequenas coisas, ou seja, de quase nada. É do
diz que disse, porque ela disse, porque ela fez e daqui nascem situações que
depois dá conflito grave mas nada surgiu de coisas importantes. Tudo o que tem
havido tem sido de pequenas coisinhas que depois empolgam assim de repente e
gera confusão.”
O conflito pode ser latente ou manifesto e neste último caso obriga a uma intervenção
direta dos formadores de modo a dissipar as situações conflituais entre os adultos. O
discurso de Daniela, outra das formadoras entrevistadas, elucida-nos com a sua descrição
de algumas situações de conflito no contexto da formação como a gestão de conflitos é
uma provação forte do trabalho de formar numa ordem social que é potencialmente
conflitual.
“Entrevistador – Tinha aqui uma pergunta que de certa forma tu já abordaste
que é, costuma haver conflitos no espaço da formação? Se sim, pedia-te para
descreveres alguma situação que possa ter acontecido, não sei se te lembras de
alguma situação agora deste curso…
“Entrevistada – (Risos)...deste curso, no outro dia a Sónia teve que lá ir, não foi
comigo, teve que lá ir porque uma quis bater na outra, porque a outra fazia,
cada vez que uma falava a outra fazia bzzzzzz e a que falava entendeu que a
outra lhe estava a chamar de cobra venenosa por causa do bzzzzzz e então
levantou-se para ir bater na outra e então houve uma que se teve que se meter no
meio e a outra agarrou-lhe no pescoço (risos) depois a Sónia teve que lá ir e
então conseguiu-se perceber que o bzzzzzz não é cobra venenosa, é choques
elétricos e pronto. Uma vez tive um, isso foi comigo, levantou-se uma de uma
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cadeira com uma garrafa de água cheia para ir bater na outra, há coisas e
discussões daquelas às vezes valentes, situação assim má foi só mesmo essa da
garrafa, mas entretanto no curso que em fiz mediação também houve ali umas
situações de quase pancadaria, há assim umas coisas para animar as sessões.
Entrevistador – É uma questão que costuma acontecer?
Entrevistada – Sim, pelos que eu tenho passado sim.”
O conflito pode também ser percecionado a partir de uma trajetória modal. O
depoimento do Américo, o formador de TIC, é de uma riqueza de sentidos extraordinária
para a compreensão desta prova por que passam os formadores EFA no seu trabalho. O
seu discurso permite-nos compreender que a prova da gestão dos conflitos no espaço da
formação tem subjacente uma espécie de trajetória modal das relações conflituais. O
processo de formação, diz-nos este formador, é como as “relações entre as pessoas”,
como os “namoros”. Há uma fase do enamoramento, nos primeiros meses de formação
que remete para a fase em que o grupo se conhece e esse é o período da “paixão”, em que
“toda a gente se ama” e em que “tudo é uma maravilha”. Depois surge a fase da ramela
que “é quando a gente acorda ao lado do outro e vê que o outro afinal tem ramelas nos
olhos, não é a estrela de cinema, mas tem defeitos” e é nesta fase que surgem os conflitos,
o que exige neste período uma “especial atenção dos formadores” e da “mediação”. Esse
trabalho de atenção e de gestão do conflito vai permitir chegar à fase do reenamoramento
“em que conseguimos lidar uns com os outros tanto com os seus defeitos como com as
suas virtudes” o que permite o “reequilíbrio” do grupo que é suficiente para chegar ao
final da formação. Para o Américo este padrão é uma constante em todos os grupos: “a
fase da ramela pode ser mais cedo, pode ser mais tarde, mas acontece sempre”. Outra das
provas do trabalho dos formadores tem que ver com a gestão da heterogeneidade inerente
às caraterísticas sociais e culturais dos destinatários.

d) A gestão da heterogeneidade no espaço da formação
O modelo cultural que identifica a heterogeneidade dos saberes e competências dos
adultos que frequentam os cursos EFA como uma dificuldade do trabalho pedagógico
informa-nos que uma das coisas que dá mais trabalho aos formadores “é o lidar com a
diferença muito grande às vezes do background dos formandos”. Estamos a falar de uma
diferença que pode ser percebida como indo do “zero para o oitenta”. Em certas
situações pedagógicas os formadores sentem que a gestão da heterogeneidade se apresenta
como um desafio de tal modo “complicado” que é “como estar a aprender uma língua
estrangeira com uma pessoa que nunca abriu a boca para falar aquela língua e outra que
viveu metade da vida no país onde aquela língua se fala”. Os colegas de línguas sentem
particularmente o problema da diferença de conhecimentos e de competências dos adultos
que têm pela frente. Diferenças muito grandes são percebidas como um acréscimo de
dificuldade do seu trabalho “porque as estratégias e as ferramentas são diferentes para
uns e para outros”, “um grupo grande é complicado” e “é um desafio ao formador lidar
com um grupo heterogéneo”. Os grupos com que efectivamente se trabalha são
percebidos como “demasiadamente heterogéneos”. A heterogeneidade e a diferença de
capacidades, é assim, para uma boa parte dos formadores entrevistados uma dificuldade
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com que se confrontam no seu trabalho e um verdadeiro desafio ao qual têm que fazer
face. A prova aqui é trabalhar sobre a singularidade de cada adulto e em simultâneo
trabalhar com todos no espaço da formação. Em alguns dos entrevistados aparece uma
certa nostalgia da homogeneidade. Os grupos em seu entender deveriam ser mais
“homogéneos”. Uma das áreas de competência onde se sente a prova da gestão de
heterogeneidade é precisamente o Inglês. Os diferentes níveis de competência e ritmos de
aprendizagem dos adultos presentes no espaço da formação lançam um desafio nem
sempre fácil de gerir.
“Entrevistador – Em relação ao seu trabalho com os formandos quais são as
dificuldades que sente no trabalho como formador de educação e formação de
adultos nos cursos EFA. Quais são as maiores dificuldades que sente quando
tem que fazer o seu trabalho?
Entrevistado – Pois a maior dificuldade aqui é mesmo específica do Inglês,
portanto, é assim, o Inglês, eles entram cá e depois há pessoas com níveis
completamente diferentes, se pegarmos no Quadro Europeu de Línguas, temos
pessoas que nunca tiveram Inglês na vida e têm muitas dificuldades em
aprender, precisavam mesmo de iniciação e este ano apanhei pessoas que
estiveram em Inglaterra vários anos, portanto, aquilo vai de um extremo ao
outro e depois como é que se lida com essas pessoas todas em cem horas, é
muito complicado, trabalha-se a três, quatro, cinco velocidades na mesma
turma, depois temos trabalho em conjunto para fazer, que são os temas de vida,
isso é que é muito complicado na especificidade das línguas, da língua do Inglês,
já tenho falado com outros colegas que trabalham nesta área, é sempre essa
dificuldade, as turmas nunca são homogéneas e para trabalhar línguas isso é
muito difícil.”
Uma provação em estreita ligação com esta é a de fazer face à prova da iliteracia dos
adultos formandos. A invenção social da iliteracia como “problema social” emerge à
medida que transformações societais de larga escala na vida dos indivíduos impõem as
práticas de escrita e de leitura como modos dominantes e mais legítimos de transmissão
cultural (Lahire, 2005). Em Portugal, em meados dos anos noventa do século passado, um
primeiro inquérito nacional de caráter extensivo sobre a literacia dos portugueses
(Benavente, 1996) contribuiu para tornar visível esta questão como um problema
merecedor de atenção por parte das instâncias oficiais. Quase uma década depois os
resultados da tese de doutoramento de Patrícia Ávila (2005) reforçam claramente esta
questão de que a iliteracia é um desafio estruturante da sociedade portuguesa que está
longe de ser ultrapassado. Isso é muito claro nas provas que alguns dos nossos
entrevistados dizem enfrentar. Alguns dos adultos que chegam à medida são tidos como
não tendo “perfil” para a frequentar uma vez que não têm as competências mínimas de
literacia que são tidas como condição para fazer a travessia da prova do reconhecimento e
da validação das suas competências, sobretudo aquelas que se desenvolvem
predominantemente na instituição escolar.
“Entrevistador – Ajude-me lá a compreender isto, portanto, quando eles são
identificados como não tendo perfil o que é que lhes pode acontecer…
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Entrevistada – (Risos) Olhe, isso é o meu problema neste momento, a minha
angústia é essa. O que é que eu faço com as pessoas que não têm perfil, porque
não têm perfil, nem há respostas formativas e mesmo nalguns casos em que
poderia haver respostas formativas, as pessoas também não, não estou a dizer
mal, portanto, não há muitas respostas formativas, mas há pessoas que nem para
RVCC nem para qualquer resposta formativa, que a gente vê que a pessoa
intelectualmente não vai lá. Alguns até me dizem, eu saí da escola porque não
tinha cabeça para a escola, pronto e é um trabalho, fizeram a sua vida a fazer
trabalho não qualificado, há pessoas com 55 ou 60 anos como eu já recebi, 63
anos, é uma pessoa que vai aumentar as suas qualificações agora que motivação
é que a pessoa tem para isso, mas há pessoas que sim, que querem, ai não
estudei então agora é que eu vou estudar e têm orgulho, têm gosto e fazem gosto
nisto. Portanto, é o meu drama, o que fazer com as pessoas que não têm perfil
(…)”
Ou ainda,
“Neste momento eu não tenho opção, eu faço o encaminhamento, eu tenho que
encaminhar para alguma coisa, tenho que o encaminhar, ou vai para um curso
EFA, ou vai para a escola. Por exemplo, as pessoas que não sabem nem ler nem
escrever que eu atendi aqui a semana passada, um grupo. Eles são
encaminhados para cá e a gente tem que resolver alguma coisa com eles. Existe
um curso que é de competências básicas a nível de escola que é mesmo
destinado às pessoas que não sabem ler nem escrever, então, encaminhei-os
para a escola mas eu tenho a certeza que a maior parte daquelas pessoas não
vai dar continuidade…”
Outro tipo de provação importante que atravessa estruturalmente o trabalho dos
formadores remete para a prova da incerteza.

e)

As múltiplas incertezas do ofício de formador

Por último, mas não menos importante, a prova da imprevisibilidade e da incerteza. Como
nos diz um dos entrevistados no terreno, por muito bem preparados que estejam os
técnicos e os formadores que enfrentam a prova da implementação das Novas
Oportunidades: “nós nunca estamos preparados para tudo aquilo que nos vai acontecer”.
Esta imprevisibilidade com que se defrontam os técnicos que têm uma responsabilidade
acrescida no trabalho de construir coletivamente a medida de política pública aqui em
análise assenta para muitos deles numa tripla incerteza. Uma incerteza forte derivada de
muitos deles terem uma condição face ao trabalho de “instalação na precariedade”
(Castel, 1998) em que não se sabe se no futuro vai ou não haver projeto (Boltanski e
Chiapello, 1999); uma incerteza associada a um trabalho sobre a singularidade de cada
adulto e a grupos de formandos com as suas particularidades específicas que colocam
problemas por vezes difíceis de enfrentar; uma incerteza associada à necessidade de
fazerem existir os projetos de formação produzindo dessa forma a própria necessidade de
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fazer existir as organizações onde trabalham. Todos estes diferentes níveis de incerteza
estão ainda fortemente dependentes de um outro nível transversal aos três anteriormente
identificados. A descontinuidade das políticas públicas para a educação e formação de
adultos em Portugal. Descontinuidade esta que é bem ilustrada no gráfico da DireçãoGeral de Estatísticas da Educação e Ciência que reproduzimos em baixo onde é bem
visível por um lado a importância da Iniciativa Novas Oportunidades no investimento
público das políticas de educação e formação de adultos na sociedade portuguesa e ao
mesmo tempo o desinvestimento acentuado que resultou da transição governativa do
governo socialista para o governo de direita que posteriormente chegou ao poder em 2011.

Escusado será dizer que a diminuição abruta no número de inscritos de adultos no
ensino básico e secundário a partir dessa altura significou o desinvestimento financeiro na
medida, o fecho massivo de Centros Novas Oportunidades e a diminuição da oferta de
cursos EFA, o despedimento em massa de formadores e técnicos que trabalhavam no
reconhecimento, validação e certificação de adquiridos experienciais e uma instabilidade e
incerteza acrescida no futuro destes “profissionais” muitos deles obrigados a mudar de
rumo nas suas vidas pessoais.

Conclusão
Procuramos com este texto pensar o trabalho dos formadores de adultos pouco
escolarizados na sociedade portuguesa a partir da análise de como um dos principais
programas de políticas públicas de educação de adultos foi apropriado e posto em prática
pelos atores que dele se encarregaram da sua implementação. Fizemos uma entrada
analítica pela sociologia da individuação e pelo conceito de “épreuve”. Esta entrada
analítica permite-nos, por um lado, distanciar-nos das abordagens sociológicas que pondo
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muito peso nos determinismos sociais acabam por tratar os atores como idiotas culturais
sem capacidade de ação e de reflexão que lhes permita assumir a sua condição de atores
nos diversos contextos da vida social em que circulam e, por outro lado, distanciarmo-nos
das abordagens que centradas na mera análise das subjectividades individuais acabam por
descurar as estruturas sociais que sempre condicionam de alguma maneira as vidas dos
indivíduos. O social tal como proposto aqui é marcado por uma maleabilidade que permite
aos atores serem capazes de agirem de uma outra maneira para além do que se poderia
esperar ao enfrentarem os múltiplos desafios com que defrontam nas suas vidas
quotidianas. Para Martucelli (2006) o trabalho, a escolarização e a formação são das
principais provações que os indivíduos enfrentam nas sociedades contemporâneas. A
prova do trabalho dos formadores de adultos passa desta maneira pelo enfrentar o desafio
de elevar a qualificação adulta na sociedade portuguesa, num trabalho com e sobre os
destinatários, neste caso específico, marcados por um baixo capital económico e cultural,
em situação de desemprego e por uma história pessoal de afastamento da instituição
escolar em razão das mais diversas dinâmicas de reprodução social e cultural (Bourdieu,
1964, 1970). A prova do trabalho dos formadores está assim marcada por aspectos tais
como a representação dominante de se estar a trabalhar com um público “problemático”,
num contexto ideológico em que as políticas de “aprendizagem ao longo da vida”
legitimam o sucesso ou o insucesso da passagem dos beneficiários pelos dispositivos de
formação com a responsabilização dos próprios pelo resultado do seu investimento
formativo. Pelo desafio da gestão de uma ordem social no espaço da formação
potencialmente conflitual. Pelo fazer face ao trabalho com públicos caraterizados pela sua
heterogeneidade do ponto de vista das suas propriedades sociais, capacidades e
competências. Pelo enfrentar do desafio estrutural na sociedade portuguesa da iliteracia
que marca a população adulta em idade ativa e pelas múltiplas incertezas que marcam
estruturalmente o trabalho dos formadores de adultos pouco escolarizados na
contemporaneidade. A relação dos formadores ao seu trabalho e às políticas de educação e
formação de adultos em Portugal assinalam claramente um dos traços estruturantes de um
país dual (Carmo, 2013) e de uma modernidade inacabada (Viegas e Costa, 1998).
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A RELAÇÃO ENTRE A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E O DESEMPENHO
ORGANIZACIONAL NA EUROPA – UM MODELO EMPÍRICO

Maria Leonor Pires
Resumo As pesquisas empíricas sobre as relações entre a Gestão de Recursos Humanos
(GRH) e desempenho organizacional sugerem a existência de associações positivas entre estas
variáveis, nomeadamente através de estudos de meta-análise (Combs, Liu, Ketchen, 2006), de
pesquisas realizadas em países da Europa continental (Cabello-Medina, C., López-Cabrales, A.
&Valle-Cabrera, R., 2011) ou com amostras de empresas europeias (Campos Cunha, Pina e
Cunha, Morgado e Brewster, 2002). Esta pesquisa analisa as relações entre as práticas de GRH
enquanto sistema e o desempenho organizacional, operacionalizado através de medidas
perceptivas. A análise de uma amostra de 27019 empresas/estabelecimentos em 32 países
europeus, permitiu encontrar relações positivas e estatisticamente significativas entre o
conjunto de práticas de GRH definido e várias medidas de desempenho, reforçando a literatura
empírica nesta área.
Palavras-chave Gestão de recursos humanos, desempenho organizacional

Introdução
A relação entre a GRH e o desempenho das organizações afirmou-se desde os anos 90
como um dos principais domínios de investigação neste campo. Além de se procurar
fundamentar teoricamente esta relação, tem existido um vasto conjunto de investigação
empírica cuja principal linha de pesquisa tem como objeto central perceber que sistemas,
conjuntos ou práticas de GRH originam melhor desempenho (organizacional, nos recursos
humanos e financeiro) em que contextos e porquê (Boxall, 2012). Em termos globais a
literatura sugere a existência de associações positivas entre a GRH e o desempenho,
nomeadamente através de estudos de meta-análise (Boselie et al. 2005, Combs et al.,
2006; Crook et al. 2011, Saridakis et al., 2017).
Apesar da maioria dos trabalhos ter origem anglo-saxónica, tal como as pesquisas
iniciais de Arthur (1994) e Huselid (1995), foram também realizados estudos em países da
Europa continental que têm igualmente corroborado a existência de relações entre a GRH
e vários indicadores de desempenho no contexto europeu. Têm sido utilizadas
maioritariamente duas perspectivas teóricas para suportar esta relação, uma perspectiva
estratégia (Neal, 2005) cujo nível de análise é a empresa/organização, ou em alternativa,
uma análise centrada nos indivíduos e no revelar das relações dentro da “caixa negra”.
Procuramos igualmente contribuir para este conjunto de pesquisas, através da análise
de uma amostra alargada de empresas/ estabelecimentos de 32 países europeus, que fazem
parte da União Europeia ou são candidatos à adesão, onde podemos examinar um mesmo
conjunto de práticas de GRH e de resultados organizacionais. O nosso objetivo é
identificar as relações que se estabelecem entre práticas de GRH e desempenho
organizacional na Europa.
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Fundamentação teórica e modelo de pesquisa
A perspectiva estratégica
A perspectiva estratégica da relação entre PGRH e resultados, que empiricamente se
baseia numa análise ao nível das organizações, tem utilizado argumentos inspirados pela
escola dos recursos e pela teoria do capital humano, ou ainda por uma visão de carácter
comportamentalista.
Uma das perspetivas teóricas mais importantes para sustentar a visão dos recursos
humanos como fonte de valor para as empresas, dentro da abordagem estratégica das
organizações, é a escola dos recursos. De acordo com esta teoria, para os recursos
humanos serem considerados um recurso estratégico devem cumprir as seguintes
condições (Barney, 1991; Lado e Wilson, 1994; Wright et al. 1994) ser valiosos, raros,
imperfeitamente imitáveis, e sem substitutos estrategicamente equivalentes. Estas
condições são satisfeitas pelos recursos humanos (Barney, 1991; Lado e Wilson, 1994),
através das interações sociais, que dão origem a um sistema de relações sociais complexo,
e ao desenvolvimento de conhecimentos tácitos e competências específicas da empresa,
necessariamente difíceis de imitar pelos concorrentes.
A discussão sobre os recursos humanos como fonte de vantagem competitiva
sustentada, e variável influenciadora dos resultados organizacionais é igualmente
abordada com recurso à perspetiva do capital humano. Autores como Wright et al. (1994)
afirmam que os RH são valiosos para a empresa por causa da sua heterogeneidade a qual
conduz uma variação no valor da contribuição dos indivíduos para a empresa. As
empresas com recursos humanos com melhores competências conseguem obter melhores
resultados e ter maior valor financeiro. A raridade é associada às capacidades cognitivas;
admitindo a sua distribuição normal na população, os recursos humanos com elevados
níveis de competências cognitivas serão por definição raros. Empresas com recursos
humanos com elevados níveis médios de capacidades cognitivas em relação aos
concorrentes possuirão um capital humano mais valioso. A inimitabilidade está radicada
no percurso histórico da empresa, na ambiguidade causal que existe quando a ligação
entre os recursos da empresa e a sua vantagem competitiva é imperfeitamente entendida, e
na complexidade social das interações entre os membros da empresa. A não substituição
refere-se ao facto de os RH não se tornarem obsoletos e serem transferíveis pelos
produtos, tecnologias e mercados, através de formação e desenvolvimento.
Numa outra formulação Boxall (1998) faz uma ligação mais concreta entre os RH, a
sua gestão e a criação de valor para a empresa. Quando uma empresa tem uma
superioridade competitiva duradoura, que a concorrência não consegue imitar, e que
radica numa melhor gestão dos RH, a empresa tem uma vantagem baseada nos RH.
Esta vantagem será produto de duas dimensões: o capital humano e os processos
organizacionais. Uma empresa com melhor capital humano (maiores níveis de
competências) e com maior cooperação entre a gestão e os trabalhadores (melhores
processos organizacionais) poderá desenvolver uma vantagem baseada nos RH através de
uma capacidade superior de resolver problemas, reduzindo custos e obtendo maior
satisfação por parte do cliente. Estas capacidades dependerão da qualidade do
recrutamento, treino, formação de equipas, da motivação, das políticas de compensação e
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da consistência (ou não) que os empregados percebem entre filosofias e políticas dos
gestores e das suas práticas e comportamentos.
Considerar que os RH são uma fonte de valor para empresa, e que essa criação de
valor está de alguma forma associada aos processos organizacionais e às políticas e
práticas de GRH, e ao atingir dos objetivos organizacionais, conduz a uma gestão
estratégica de RH.
No modelo do capital humano (Wright et al., 1994) são os conhecimentos,
competências e capacidades inerentes aos recursos humanos o recurso estratégico da
organização, e não as políticas ou práticas de GRH utilizadas, que não possuem a
característica da inimitabilidade. A importância das práticas de gestão de recursos
humanos reside no facto de serem estas que asseguram que o capital humano é empregue
de forma eficiente para prosseguir os objetivos da empresa. As características dos
indivíduos só por si não criam valor para a empresa a menos que sejam utilizadas, ou
mobilizadas, através do comportamento dos empregados.
Encarar o comportamento dos empregados como a forma pela qual os conhecimentos,
competências e capacidades se manifestam de forma útil para a organização, conduz às
abordagens comportamentalistas, que focam o comportamento do empregado como o
mediador entre a estratégia e o desempenho da organização, a matriz (explícita ou não) de
uma grande parte de estudos empíricos neste domínio.
Dentro destas abordagens, o papel das práticas de GRH é posto em relevo por autores
como Schuler e Jackson (1987), que as vêm como uma forma de atingir os papéis
comportamentais desejáveis por parte dos RH, que tomam diferentes configurações de
acordo com a estratégia perseguida pela empresa. Os autores referem as práticas de GRH
sobre as quais empresas fazem as suas escolhas, designadamente o recrutamento, as
carreiras, promoções, socialização, compensação, avaliação, treino e formação, e
informação sobre procedimentos internos. A forma como os RH produzem uma vantagem
competitiva relativa, que conduz a um melhor desempenho, não é explicitada.
Apesar de as práticas de GRH não serem em si uma fonte de vantagem competitiva
sustentada, têm um papel importante de moderação do desenvolvimento do conjunto do
capital humano (gestores e trabalhadores) através da forma como afetam o
comportamento dos RH (Wright et al., 1994).
É através do capital humano e do comportamento dos empregados que os RH podem
constituir uma fonte de vantagem competitiva. O capital humano pode ser desenvolvido e
o comportamento alinhado com os objetivos organizacionais através das práticas de GRH.
A vantagem competitiva sustentada é conseguida através da interação entre o capital
humano e as práticas de GRH, daí que as mesmas práticas possam ser bem-sucedidas
numas empresas e não noutras.
Mais recentemente Chadwick e Dabu (2009) sugerem que os recursos humanos
geram valor não só quando contribuem para a criação de rendas ricardianas, a visão
tradicional da escola dos recursos, mas também quando são parte das capacidades
organizacionais que geram rendas não ricardianas, ou quando são fonte de inovações
tecnológicas e de gestão que geram rendas baseadas nessas inovações. As práticas de
GRH tomam um carácter estratégico ao apoiar de diferentes formas a criação dos três
tipos de rendas, embora assumas importâncias diferentes. Para as rendas ricardianas as
práticas mais importantes são a aquisição e retenção, no caso das rendas ricardianas não
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tradicionais são a formação, a motivação e coordenação/ disposição, e para as rendas
baseadas na inovação são a aquisição, retenção, motivação e coordenação.
Para Guest (1990) assumir o carácter estratégico da GRH, significa que ao usar de
forma completa os seus RH a empresa terá uma vantagem competitiva, tornando-se desta
forma a GRH uma questão estratégica para a gestão da organização, e não apenas do
interesse do departamento de pessoal.
Uma GRH estratégica, de acordo com autores como Hendry e Petigrew (1990),
assume caraterísticas particulares, onde se destaca a coerência entre os sistemas de gestão
de pessoal, a política de emprego e estratégia de mão-de-obra; a coerência entre as
atividades e políticas de GRH e estratégias de negócio explícitas; considerar as pessoas
como um recurso estratégico para atingir uma vantagem competitiva.
As características mais diferenciadoras da gestão estratégica de GRH de acordo com
Guest (1987) são a integração de objetivos, a adaptabilidade, a qualidade e a imagem das
políticas da GRH para o exterior. A integração de objetivos traduz-se na integração dos
RH no processo de planeamento estratégico, com ênfase para o alinhamento estratégico, o
que significa que as várias políticas de RH devem ser coerentes entre si (alinhamento
interno ou horizontal), e coerentes com a estratégia delineada para as outras funções da
organização (alinhamento externo ou vertical). A integração significa igualmente alinhar
os empregados com os objetivos do negócio, procurando o seu comprometimento, que
deve ser desenvolvido com o objetivo de aumentar a satisfação, produtividade e
adaptabilidade, o que por sua vez deverá aumentar a lealdade, dando origem a melhores
resultados para a organização, mas também para os empregados, resultando em maiores
níveis de auto-estima, dignidade, envolvimento psicológico e identidade. A adaptabilidade
é conseguida através da flexibilidade funcional, de forma a obter uma capacidade de
resposta rápida e efetiva. A qualidade dos empregados é dependente das políticas de
recrutamento, formação e retenção, que devem assegurar a existência de empregados com
elevados níveis de competência e adaptabilidade; a qualidade do desempenho deve ser
elevada e estável, o que depende das políticas de avaliação de desempenho e
recompensas. Uma boa imagem, ou reputação, das políticas de GRH da organização
aumenta a probabilidade de atrair indivíduos adequados nos processos de recrutamento
para a organização. Assim as atividades de recrutamento e seleção, formação, avaliação
de desempenho e determinação de objetivos são consideradas essenciais para manter uma
elevada qualidade dos RH; o desenho dos postos de trabalho é considerado determinante
para proporcionar postos de trabalho de qualidade e desafiantes para os empregados,
contribuindo para manter a sua motivação e comprometimento. É através desta abordagem
estratégica da GRH que a organização vai conseguir níveis de desempenho individuais e
organizacionais elevados (Guest, 1987).
A necessidade de explorar as dinâmicas que ocorrem dentro da “caixa negra”
conduziu a outros modelos de análise destas relações, tal como o modelo AMO (abilities,
motivation, opportunities to perform), que sublinha a importância das competências
individuais, as quais devem ser desenvolvidas e adaptadas; a importância do
comprometimento ou envolvimento individual como antecedente da satisfação, lealdade,
produtividade entre outros efeitos positivos ao nível individual e organizacional; e os
comportamentos, entendidos como um reflexo do comprometimento e das competências
individuais (Boxall, 2012).
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A perspectiva europeia
Num campo de pesquisa em que a produção científica anglo-saxónica assume grande
relevo, existe igualmente um importante contributo europeu, tanto em termos teóricos
como empíricos.
A progressiva adopção do conceito de GRH de elevado desempenho inicialmente
desenvolvido nos EUA, nos países europeus onde, como realça Brewster (1993), as
organizações estão sujeitas a condições diferentes, deu origem a um debate teórico mais
focado nas influências do contexto macro na gestão das organizações e na GRH (Alcazar,
Fernández, Gardey, 2005; Brewster 1993, 1995, 1999).
Um dos fatores de diferenciação contextual entre EUA e a Europa (Brewster, 1993,
1995; Boselie, Paauwe, Jansen, 2001) que é comummente apontado é o diferente grau de
autonomia das organizações. Nos EUA as empresas possuem uma maior autonomia para
definir as suas estratégias e práticas de GRH, pois o Estado exerce um baixo nível de
controlo e proporciona poucos apoios e subsídios às organizações privadas.
Nos países europeus a empresas estão sujeitas a níveis de autonomia mais restritos,
entre outras condições contextuais, externas e internas. O grau de liberdade de ação das
empresas é um fator condicionante no âmbito das escolhas estratégicas. De acordo com
Boselie, Paauwe, Jansen (2001) no contexto anglo-saxónico a liberdade de ação é maior
para a gestão, enquanto na Holanda (diríamos na Europa) outros atores, tais como os
sindicatos, desfrutam de liberdade de ação e têm o poder de influenciar as políticas de
GRH ao abrigo de legislação nacional e/ou europeia. As políticas de GRH resultantes
dependem da partilha de uma ideologia comum entre as partes envolvidas e dos seus
recursos ou poder.
A influência de uma maior regulamentação estatal nas práticas de GRH na Europa é
referida igualmente por Brewster (1993, 1995), como no recrutamento e nas saídas, a
certificação da formação, a segurança e higiene no trabalho, o horário de trabalho, a
proteção no emprego, as normas sobre remuneração, as formas de contrato de trabalho e
as relações laborais, tanto a nível nacional como europeu. A influência dos estados
europeus estende-se ainda à segurança social, e à economia, sendo normalmente um
empregador de grande dimensão, pela dimensão da administração pública e de empresas
públicas, aumentando assim a sua influência nas políticas e práticas de GRH. Além destes
constrangimentos externos, existem constrangimentos internos, como as formas de
representação dos trabalhadores. Em muitos países europeus a lei obriga ao
reconhecimento dos sindicatos para fins de consulta e negociação (ex. negociação
salarial), a nível nacional ou sectorial, limitando a ação direta da gestão das empresas. O
envolvimento dos trabalhadores é também em muitos casos uma questão legal, sendo
previsto algum grau de participação na organização, seja através da obrigação de consulta
ou participação nos órgãos de gestão, para além da representação sindical.
As diferenças culturais entre Europa e EUA, com um menor foco no individualismo
na Europa ao contrário dos EUA, reflete-se por exemplo em sistemas de recompensa com
o pagamento baseado no desempenho individual (Brewster,1993; 1995). Nestas diferenças
do contexto institucional e cultural reside a justificação para uma abordagem integrada da
GRH. A integração significa a adoção de uma visão que corresponda aos vários níveis
intervenientes no sistema e considerar a estratégia de negócios, a estratégia de RH e as
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práticas de RH situadas dentro de um ambiente que inclui cultura nacional, legislação
nacional e supranacional, o envolvimento do Estado e a representação sindical. A proposta
do autor é que estes fatores sejam entendidos como parte da GRH e não apenas como seus
antecedentes, uma vez que as ações das organizações para realizar os seus objetivos são
socialmente construídas e influenciadas pelo contexto nacional.
A importância do contexto institucional e dos atores envolvidos é igualmente referida
por Boselie, Paauwe, Jansen (2001). De acordo com a teoria institucional o
comportamento das organizações não é apenas uma resposta às pressões do mercado mas
também às pressões institucionais (do estado, expectativas sociais e da atuação das
organizações líderes), decorrendo daí várias formas de influência sobre a GRH, seja
através de mecanismos coercivos, como a legislação laboral, mecanismos miméticos, com
imitações de estratégias e práticas dos concorrentes como resultado da incerteza ou
“modas” de gestão, e mecanismos normativos, que pressupõem uma relação dinâmica
entre as políticas de gestão e as características da força de trabalho.
Esta perspetiva contextual serve de base para a proposta de um modelo europeu de
GRH, em que há uma interação entre as estratégias de GRH e de negócio e não a
predominância da última, com as práticas de GRH daí decorrentes contextualizadas pelo
ambiente externo, composto pela cultura nacional, o sistema educativo, a legislação, a
representação dos trabalhadores entre outros (Brewster, 1993,1995). Uma vantagem desta
abordagem segundo Boselie (2001) seria permitir perceber melhor a relação entre a GRH
e desempenho, uma vez que no contexto europeu foram estimuladas políticas e práticas de
GRH relacionadas com o desempenho, mas isso aconteceu por via legislativa, ou por
razões de equidade e justiça distributiva. Para Boselie, Paauwe, Jansen (2001) o caso
holandês seria um exemplo onde a difusão das “boas práticas” de Pfeffer (1998) estariam
generalizadas, não sendo assim fonte de vantagem competitiva entre empresas, mas
contribuindo para um melhor desempenho da Holanda entre os outros países europeus.
Outra questão de relevo é a da convergência ou divergência dos sistemas de GRH na
Europa, que se refere por um lado à convergência dentro da Europa e por outro à
convergência entre a Europa e os estados não europeus, em particular os EUA (FentonO’Creevy, Gooderham, Nordhaug, 2005). A convergência poderá ocorrer através de um
isomorfismo competitivo entre empresas (Fenton-O’Creevy, et al. 2005), das práticas de
benchmarking e da difusão dos modelos de GRH americanos e/ou a aproximação a
características contextuais típicas deste modelo como a desregulação e ausência do Estado
(Brewster, 1993, 1995). Existe igualmente a hipótese de convergência para modelos
regionais ou um modelo europeu distinto, fruto da crescente integração económica e
política dos países da União Europeia, ou por último, a ausência de convergência e
inexistência de um modelo comum. O trabalho de Mayrhofer e Brewster (2005) procurou
respostas para algumas destas questões, de acordo com os seus resultados foram
encontradas variações significativas entre os países europeu, não tendo sido encontradas
evidências convincentes nem de convergência para um modelo europeu, nem norteamericano, concluindo os autores que existiam fortes diferenças institucionais que
contribuíam para a inércia ao nível nacional.
Uma síntese de Gooderham e Nordhaug (2010) baseada nos resultados de pesquisas
do CRANET1 revela que as evidências de convergência na Europa são em regra negativas,
1

Cranfield Network on International Human Resource Management

RELAÇÃO ENTRE A GESTÃO RECURSOS HUMANOS E DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

57

mesmo que existam alguns sinais de “americanização” da GRH as diferenças nacionais
são significativas.

Resultados da pesquisa empírica
As práticas de elevado desempenho, no sentido de práticas que induziriam melhor
desempenho organizacional, são um dos conceitos fundamentais nas abordagens
empíricas da relação entre práticas de GRH e desempenho, mas igualmente um dos mais
problemáticos, já que estas práticas variam conforme os autores e os estudos. Uma análise
de pesquisas empíricas conduzida por Boselie et al. (2005) identificou a utilização de
vinte e seis práticas distintas, no entanto as predominantes são a formação e
desenvolvimento, o pagamento variável e esquemas de recompensa, a avaliação de
desempenho, e o recrutamento e seleção. A razão para a sua escolha poderá estar numa
relação mais direta com uma gestão estratégica de RH.
Ao longo dos últimos 20 anos têm sido encontradas evidências de associações
positivas entre as PGRH e o desempenho. Entre as primeiras pesquisas está o trabalho de
Huselid (1995) onde foi encontrado um impacto estatisticamente significativo das práticas
de GRH nos resultados intermédios ao nível dos empregados, diminuindo o turnover e
aumentando a produtividade, e positivo nas medidas de desempenho financeiro a curto e
longo prazo; tal como as associações positivas entre índices de seleção, formação e
compensação por incentivos e medidas perceptivas de desempenho relatadas em Delaney
e Huselid (1996). Têm sido ainda realizados trabalhos de meta-análise como Combs et al.
(2006) que encontraram uma correlação global positiva entre as PGRH e o desempenho
das organizações; também Crook et al. (2011) encontraram suporte para a existência de
relações positivas entre o capital humano das organizações e o seu desempenho.
Pesquisas realizadas na Europa continental evidenciam igualmente resultados
positivos, como a existência de uma cadeia de associações positivas entre PGRH e
diferentes dimensões do capital humano e com o capital social, destas com o desempenho
em inovação, e deste último com os resultados financeiros das organizações (CabelloMedina et al., 2011). Com o recurso a uma amostra europeia de larga dimensão, Campos
Cunha et al. (2002) testaram variáveis contingenciais (gestão estratégica, atratividade e
competitividade da indústria) e a sua relação com PGRH como a formação, e conjuntos de
práticas relativas à gestão do desempenho e à flexibilidade dos recursos humanos, e destas
com o desempenho organizacional. Os resultados demonstraram as relações positivas da
gestão estratégica com a formação, gestão do desempenho e flexibilidade dos RH; a
gestão do desempenho e a flexibilidade dos recursos humanos mostraram uma relação
positiva com o desempenho organizacional, mas tal não ocorreu como a formação. A
atratividade da indústria mostrou igualmente uma relação positiva com o desempenho
organizacional. Noutra amostra europeia, Campos Cunha e Pina Cunha (2004)
encontraram resultados que mostraram um efeito positivo e significativo do sistema de
GRH sobre a perceção do desempenho organizacional e do desempenho em inovação;
uma estratégia de inovação e uma orientação estratégica por parte da gestão eram fatores
que afetavam igualmente de forma positiva a força do sistema de GRH. Os conjuntos de
práticas GRH estudados (flexibilidade funcional e gestão do desempenho) mostraram ter
um impacto positivo no desempenho organizacional. Os resultados da pesquisa de
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Beltrán-Martín et al. (2008) confirmaram a hipótese de que as práticas de GRH de elevado
desempenho influenciam os resultados organizacionais através da flexibilidade dos
recursos humanos das empresas.
A pesquisa de Gooderham, Parry e Ringdal (2008) utilizou quinze grupos (bundles)
de práticas de GRH, classificados como calculistas, colaborativos e intermédios e as suas
relações com o desempenho financeiro. Os resultados mostraram a existência de relações
positivas entre grupos de práticas calculistas (ex. bónus, partilha de lucros) e intermédias
(ex. desenvolvimento de carreira) e desempenho. Embora a hipótese de que os efeitos
destes grupos de práticas fossem variáveis de acordo com a estratégia e o tipo de mercado
não tivesse obtido suporte, os autores não descartaram por completo os efeitos de
variáveis contingenciais; os resultados apontaram ainda para o país ser uma importante
fonte de variância no desempenho das empresas, graças às condições económicas
nacionais diferenciadas.
Os resultados de Rizov e Croucher (2008) contrariam em parte os de Gooderham e
tal. (2008), já que as práticas colaborativas (ex. politica de comunicação com empregados)
mostraram uma maior associação com o desempenho do que as calculistas (ex. avaliação
de desempenho), mas reforçam a importância do contexto, já que as associações são
maiores quando as configurações normativas nacionais e institucionais suportam as
práticas.
Uma revisão dos resultados de pesquisas neste domínio realizada por Gooderham e
Nordhaug (2010) sugere que os efeitos das práticas de GRH no desempenho variam de
acordo com múltiplos fatores e são influenciados pelo contexto nacional.
As ligações que se podem estabelecer entre elementos do ambiente de trabalho e os
resultados organizacionais, como a satisfação do cliente e o desempenho financeiro, são
analisadas por Pugh, Dietz, Wiley, Brooks (2002), fazendo uma referência explícita às
PGRH, tais como o recrutamento, a formação e o sistema de recompensas. Uma pesquisa
de Rogg, Schmidt, Schull, Schmidt (2001) mostrou que a relação entre PGRH e a
satisfação dos clientes era totalmente mediada pelo clima organizacional, suportando um
modelo de contexto social do impacto das PGRH nos resultados organizacionais. As
relações entre a GRH, clima de trabalho e desempenho organizacional foram analisadas
por Gelade e Ivery (2003), a pesquisa incidiu sobre como o clima e as práticas de GRH
funcionavam como antecedentes conjuntos dos resultados das unidades de negócio, tendo
sido encontradas correlações positivas entre o clima de trabalho, as PGRH e os resultados
(vendas e satisfação do cliente).
Considerando as relações pressupostas e os resultados apresentados na literatura, as nossas
hipóteses são as seguintes:
Hipótese 1: Existe uma relação positiva entre as PGRH e o clima de trabalho
Hipótese 2: Existe uma relação positiva entre as PGRH e os resultados financeiros
Hipótese 3: Existe uma associação positiva entre o clima de trabalho e os resultados
financeiros

Estas hipóteses resultam no modelo de pesquisa patente na figura 1
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Figura 1 - Modelo de pesquisa

Método
O modelo teórico desta pesquisa, e as hipóteses enunciadas, foi testado através das
respostas de gestores europeus ao inquérito European Company Survey (ECS 2013),
promovido pelo Eurofund, num total de 27019 organizações/estabelecimentos, cuja
distribuição da amostra por país, setor e dimensão se encontra nas tabelas 1 e 2
respectivamente.
Tabela 1 – Distribuição da amostra por país
País

N

%

País

N

%

País

Bélgica

971 3,6 Espanha

1474

5,5 Hungria

Bulgária

504 1,9 França

1462

5,4 Malta

Rep. Checa

987 3,7 Croácia

450

1,7 Holanda

Dinamarca

981 3,6 Itália

1528

5,7 Áustria

Alemanha

1470 5,4 Chipre

451

1,7 Polónia

N

%

País

N

%

496

1,8

992

3,7

997

3,7

1501

5,6

1436 5,3 Islândia

451

1,7

1016 3,8 Eslováquia
280

1 Finlândia

1010 3,7 Suécia
972 3,6 Reino Unido

Estónia

497 1,8 Letónia

505

1,9 Portugal

1002 3,7 Montenegro

282

1

Irlanda

488 1,8 Lituânia

494

1,8 Roménia

503 1,9 Macedónia

448

1,7

505

1,9 Eslovénia

498 1,8 Turquia

1367

5,1

Grécia

1001 3,7 Luxemburgo
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Tabela 2 – Distribuição da amostra por setor e dimensão
Setor
Indústria

%

Dimensão
34,1 Púlico

Construção
Comércio e turismo
Transportes e comunicações
Finanças e imobiliário
Outros serviços

%
1

7,7 10-49 trab.

45

24,3 50-249 trab.

30

8 250+ trab.

23

5,5
20,4

Instrumentos de medida
As perceções de práticas de gestão de recursos humanos, clima de trabalho e resultados
financeiros foram descritas por gestores inquiridos telefonicamente, através de repostas a
perguntas cujas escalas variaram entre dicotómicas (sim/não) e de cinco pontos; para a
presente análise foi necessário em alguns casos realizar a recodificação dos itens para que
a um maior valor numérico correspondesse uma maior concordância com as afirmações
propostas.
Uma vez que o inquirido sobre as variáveis independentes e dependentes foi o
mesmo, tornou-se necessário avaliar os riscos da existência de erros de medida
significativos nos dados provocados pela variância do método comum. Foi utilizado o
teste do fator único de Harman (1967), ao emergirem dez fatores com valores próprios
superiores a um, com o primeiro fator explicando apenas 23% de variância total, podemos
considerar que a variância do método comum não deverá pôr em causa a validade do
estudo.
As variáveis utilizadas na pesquisa são apresentadas na tabela 3.
Tabela 3 - Variáveis
Práticas de gestão de recursos humanos
Recrutamento
Trabalhadores com contrato temporário obtiveram um novo contrato (TEMP)
Trabalhadores são contratados com intenção de os empregar por muito tempo (LONG)
No recrutamento é dada prioridade aos candidatos internos (INTERN)
Formação
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Dar as competências necessárias para ocupar outro posto de trabalho (FDIF)
Permitir a rotação de tarefas com os colegas (FROT)
Remuneração
Pagamento por resultados (PRES)
Pagamento variável associado ao desempenho individual (PAD)
Pagamento variável associado ao despenho da equipa, grupo ou departamento (PCOL)
Pagamento variável associado aos resultados da companhia ou estabelecimento (PFSHR))
Resultados
Clima de trabalho deste estabelecimento (CLIMA)
Resultados financeiros deste estabelecimento (FINAN)

Para a construção da escala de PGRH recorremos a uma análise fatorial
confirmatória, com nove itens, referentes a três dimensões: recrutamento, remuneração e
formação. Esta análise resultou num modelo com níveis de ajustamento muito bons (X 2
(24)=425,5, p<0,001, X2/gl=17,7, CFI=0,98, RMSEA=0,025; TLI=0,97).
Tabela 4 – Análise fatorial confirmatória da escala práticas de gestão de recursos humanos com três
fatores, fatoriais não estandartizados (Ustd) e estandartizados (Std) (n = 27019)
Recrutamento

Remuneração

Itens

Ustd (SE)

Std

INTERN

0,93 (0,02)

0,51

LONG

0,97 (0,02)

0,66

TEMP

1 (--)

0,53

Formação

Ustd (SE)

Std

PFSHR

1,08 (0,02)

0,54

PCOL

1,22 (0,02)

0,63

PAD

1,29 (0,02)

0,62

Ustd (SE)

Std
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1 (--)

0,49

FROT

0,81 (0,04)

0,57

FDIF

1 (--)

0,71

sig. p < .001.

Resultados
Modelo de medida
Numa primeira fase construímos um modelo de medida (Tabela 5), que corresponde a
uma análise fatorial confirmatória, com as variáveis independentes e dependentes em
estudo e que permite igualmente analisar as suas correlações. Este modelo de medida
obteve bons índices de ajustamento de X2(36)=565,68; p<0,001; X2df=157,71; CFI=0,98;
RMSEA=0,025; TLI=0,96;
Em termos globais, atendendo à amplitude das escalas utilizadas, observamos que a
maioria das variáveis apresenta médias positivas, à excepção de “pagamento por
resultados”, “pagamento variável associado ao despenho da equipa, grupo ou
departamento” e “pagamento variável associado aos resultados da companhia ou
estabelecimento”, pouco utilizados nas organizações desta amostra.
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Tabela 5 – Modelo de medida: correlações e estatística descritiva (N = 27019)
Variáveis

1

1. Rem

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2. Form

0,26

1

3. Rec

0,17

0,10

1

4. CLIMA

0,05

0,05

0,08

1

5. FINAN

0,14

0,08

0,10

0,38

1

6. INTERN

0,09

0,05

0,51

0,04

0,05

1

7. LONG

0,12

0,07

0,67

0,05

0,07

0,34

1

8. TEMP

0,09

0,05

0,53

0,04

0,05

0,27

0,35

1

9. PFSHR

0,54

0,14

0,09

0,03

0,08

0,05

0,06

0,05

1

10. PCOL

0,63

0,16

0,11

0,03

0,09

0,05

0,07

0,06

0,34

1

11. PAD

0,62

0,16

0,11

0,03

0,09

0,05

0,07

0,06

0,34

0,39

1

12. PRES

0,49

0,13

0,08

0,02

0,07

0,04

0,06

0,04

0,27

0,31

0,31

1

13. FROT

0,15

0,57

0,06

0,03

0,04

0,03

0,04

0,03

0,08

0,09

0,09

0,07

14. FDIF

0,18

1

0,72

0,07

0,04

0,06

0,04

0,05

0,04

0,10

0,12

0,11

0,09

0,41

1

Média

-

-

-

4,03

3,68

3,28

3,47

3,13

0,38

0,33

0,51

0,41

0,56

0,56

DP

-

-

-

0,66

0,83

0,70

0,57

0,74

0,48

0,47

0,50

0,49

0,49

0,49

Escala

-

-

-

1-5

1-5

1-4

1-4

1-4

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1= não/sim; sig. p<0,001
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Foram encontradas correlações positivas e estatisticamente significativas, embora de baixa
intensidade, entre cada uma das práticas (formação, remuneração e recrutamento) e as
variáveis de desempenho; verificou-se assim que existem correlações positivas entre a
formação e o clima de trabalho (r=0,05; p<0,001) e os resultados financeiros (r=0,08;
p<0,001), entre a remuneração e o clima de trabalho (r=0,05; p<0,001) e os resultados
financeiros (r=0,14; p<0,001), e entre o recrutamento e o clima de trabalho (r=0,08;
p<0,001) e os resultados financeiros (r=0,10; p<0,001). Encontrámos igualmente uma
correlação positiva, estatisticamente significativa, entre o clima de trabalho e os resultados
financeiros, de média dimensão (r=0,38; p<0,001).

Modelo estrutural
Após a análise dos dados, o modelo conceptual foi submetido à verificação das hipóteses
através da análise de equações estruturais. O ajustamento do modelo de medida foi
avaliado adicionando as trajetórias preditas ao modelo de medida, construindo-se assim o
modelo estrutural. Adicionámos uma trajetória direta entre as PGRH o clima de trabalho e
uma segunda trajetória entre as PGRH e os resultados financeiros, assim como uma
relação de correlação entre clima de trabalho e resultados financeiros. O modelo proposto
(figura 2) apresentou um bom ajustamento para estes dados (X2(40)=634,18; p<0,001;
X2df=15,8; CFI=0,98; RMSEA=0,023, TLI=0,96).
A análise das trajetórias permitiu encontrar suporte para a hipótese H1 que previa
uma associação positiva entre as perceções das PGRH e o clima de trabalho (Beta=0,11,
p<0,001; R2=0,01), uma relação de baixa intensidade, mas que sugere que as perceções
positivas das PGRH predizem as perceções de clima de trabalho; a hipótese H2, referente
à associação positiva entre as PGRH e os resultados financeiros foi igualmente suportada
(Beta=0,24, p<0,001; R2=0,06), indicando que as perceções das PGRH predizem
igualmente as perceções dos resultados financeiros. Devemos no entanto notar o baixo
poder explicativo deste modelo.
A hipótese H3 que previa a existência de uma relação entre o clima de trabalho e os
resultados financeiros foi verificada através da correlação positiva entre as duas variáveis
(r=0,36, p<=0,001).
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Figura 2 - Modelo final

Sig. p<0,001 para todas as relações

Conclusão
As relações positivas encontradas sugerem que as PGRH têm um efeito positivo e
estatisticamente significativo nas perceções do clima de trabalho, mas sobretudo nas
percepções dos resultados financeiros. Estas relações entre PGRH (formação,
recrutamento, remuneração) e resultados financeiros são coerentes com os resultados de
outras pesquisas semelhantes (Russel et al., 1985; Delaney, Huselid, 1996; Paul, A. K., &
Anantharaman, R. N., 2003; Combs et al., 2006).
As organizações que investem na qualificação dos trabalhadores através da formação,
tendem a manter relações contratuais de longa duração, a promover dentro das fileiras
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internas e utilizam sistemas de remuneração associados aos resultados podem criar e
manter um conjunto de competências que permite aumentar a sua competitividade, assim
como manter os trabalhadores motivados para o desempenho, aumentar a produtividade, e
desta forma conseguir melhores resultados financeiros. A relação positiva entre as PGRH
e o clima de trabalho vem suportar o pressuposto de que estas práticas melhoram o clima
nas organizações, no entanto a baixa intensidade da relação encontrada levam-nos a
considerar que podem existir outras variáveis não estudadas (ex. o nível de sindicalização,
Cafferkey, Dudon, 2015) a interferir nesta relação. Os resultados desta pesquisa
contribuem para realçar a importância das PGRH nos resultados organizacionais, em
particular nos resultados financeiros.
Conseguimos ainda estabelecer empiricamente um modelo “base” de relações entre
PGRH e resultados que se estende a um conjunto alargado de países europeus. Apesar
desta evidência, não pretendemos ter confirmado a existência de um modelo convergente
de PGRH nos países europeus, mas sim a presença de denominadores comuns.
Esta pesquisa tem igualmente limitações; em primeiro lugar os dados foram obtidos
através da mesma fonte, o que pode originar um enviesamento das respostas; em segundo
lugar trata-se de um estudo não longitudinal, o que impede o estabelecer de relações da
causalidade entre variáveis. A pesquisa futura além de responder a estas limitações de
ordem metodológica deverá analisar de forma mais aprofundada as semelhanças e
diferenças ao nível nacional.
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PROFISSIONAIS DE RECURSOS HUMANOS: O QUE PROCURA O MERCADO?

Margarida Piteira

Resumo Qual o perfil para os profissionais da função de Recursos Humanos que as empresas
Portuguesas estão a procurar? O presente trabalho tem como objetivo identificar as
competências que o mercado procura para os profissionais que operam na designada função de
Gestão de Recursos Humanos. O campo empírico contempla a análise de 190 anúncios de
emprego para a função de Recursos Humanos (RH). Analisaram-se 4 sites de anúncios online,
durante 3 meses; seguindo-se, metodologicamente, a abordagem qualitativa. Os resultados
mostram que o mercado português procura um profissional de RH com experiência na função e
com um perfil orientado para as competências técnicas. Finaliza-se, refletindo sobre os
decorrentes dilemas, discutindo-se as tendências para esta área organizacional; bem como as
implicações práticas, metodológicas e teóricas, e sugestões para futuras investigações.
Palavras chave Função RH, perfil de profissionais em RH, competências, mercado de
emprego.

Introdução
A Gestão de Recursos Humanos é uma área prolixa, nada fácil de circunscrever, dada a
sua abrangência. No conjunto dos seus três termos, os Humanos encontram-se numa
enclave: entre os recursos e a gestão! Diferentes autores têm tentado encontrar explicações
para as mudanças da designação desta área funcional, normalmente associada às inerentes
dinâmicas e mudanças organizacionais. Storey (1995), por exemplo, argumenta, que os
Recursos Humanos (RH), na perspetiva da vantagem competitiva, devem ser uma mais
valia, constituindo-se como únicos e raros; logo, não substituíveis e difíceis de imitar pela
concorrência. Consequentemente, esta pressão para a diferenciação, colocada pela
galopante competitividade às organizações, faz com que a função RH exerça um papel
crítico. Contudo, tem vindo a assumir-se, cada vez mais, como forma de controlar os
efeitos das práticas de GRH, que são determinantes para a sobrevivência da organização e
dos seus negócios estratégicos. Tyson (1995), por sua vez, sistematiza o papel funcional
de RH em três dimensões: i) social, a GRH na área da gestão do emprego, como área
estruturante de qualquer sociedade; ii) política, a GRH nas relações de poder (sindicatos,
trabalhadores, patronato); e, iii) cultural, a GRH como forma de assegurar uma ordem
simbólica na organização (comunicando a autoridade, os sistemas de papeis, fazendo
cumprir a missão...). Como nos mostra a literatura a evolução desta função tem sido
contingente às evoluções sócio-económicas. Já lá vão os tempos da revolução industrial e
do Taylorismo, do Fayolismo e da burocracia Weberiana. A história da GRH tem
demonstrado que os gestores de pessoas têm, também, assumido formações muito
diversas: desde engenheiros, a advogados, a economistas, a sociólogos e a psicólogos.
Desta constatação histórica, afeta à evolução da função RH, parece, então, pertinente
conhecer qual o perfil que os profissionais de RH devem desenvolver, e quais as
respetivas competências associadas. Foi neste enquadramento que o presente trabalho
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decorreu. Visou-se compreender qual perfil requerido, atualmente, para os profissionais
da GRH, entre as empresas a operar em Portugal. Assim sendo, fez-se uma análise a
anúncios de emprego para a função de Recursos Humanos (RH), em 4 sites da
especialidade, para tentar definir o perfil solicitado a estes profissionais, tentando
discorrer-se sobre as possíveis tendências do mercado, neste setor de emprego. Esta
análise está organizada em quatro pontos. Primeiramente, descreve-se o modelo que
orientou a recolha e análise dos dados. Em seguida, apresenta-se o método e os
procedimentos acionados; seguindo-se, no terceiro ponto, o estudo empírico. Por fim,
discutem-se os resultados; e, apresentam-se as suas conclusões e implicações.

Modelo de Análise e Corpo Proposicional
Partiu-se da indagação sobre qual o perfil para os profissionais da Gestão de Recursos
Humanos que, atualmente, as empresas Portuguesas estão a procurar, tendo em conta os
requisitos para o exercício desta função? Este problema, remonta aos primórdios desta
área funcional nas organizações. Veja-se a clássica separação dos modelos Hard
(Michigan), focado nos recursos e Soft (Harvard) canalizado para os humanos, a partir dos
quais se têm vindo a construir argumentos que posicionem as práticas de RH numa destas
esferas. Brewster (1994) e Legge (1995), avaliaram, criticaram e sintetizaram este
modelo. Não obstante as diferenças apontadas, ao longo dos tempos, e como nota Legge
(1995), são por vezes mais as semelhanças do que as diferenças. Ambas tentam integrar a
função RH na estratégia das organizações, salientando o papel do gestor de linha nas
práticas de GRH, bem como a importância do desenvolvimento do potencial e adequação
da pessoa à tarefa. Não obstante da dificuldade (e impossibilidade) para encontrar um
único portefólio de competências, que melhor caraterize o cluster da função RH; são,
seguidamente, apresentadas as proposições que orientarem o presente estudo.
Proposição 1. As empresas Portuguesas estão, atualmente, a procurar profissionais de
RH, com um perfil valorizado pelas soft competencies (pelas competências individuais
diferenciais), em detrimento das hard competencies (dos conhecimentos e habilidades
para o exercício da função). Partiu-se do pressuposto que, atualmente, as organizações
buscam profissionais de RH para enfrentar o atual cenário competitivo, procurando
integrar a função de RH na estratégia global da organização. Por outro lado, seguindo o
proposto por Schuler e Jackson (1987), a GRH tem vindo a assumir um papel crítico na
estratégia global das organizações, desenvolvendo práticas de gestão de pessoas
orientadas para áreas como a inovação, a qualidade e a redução de custos. Assim, mais do
que o desempenho de tarefas administrativas, um papel mais ativo na organização é
requerido à função de RH. Logo, mais do que os conhecimentos técnicos, adquiridos por
via da formação, outras caraterísticas diferenciais requeridas a estes profissionais são
obrigatórias. Adapta-se, aqui, a terminologia de Woodruff (1991), onde são distinguidas
as competências essenciais (ou hard) das competências diferenciais (ou soft). As hard
encerram os conhecimentos e habilidades necessários para se ser eficaz no trabalho, sendo
adquiridas pela formação. As soft (Spencer e outros, 1990; Spencer & Spencer, 1993), são
as outras competências (c.f. McClelland, 1973), como os valores, as motivações, ou as
caraterísticas de personalidade.
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Proposição 2. No cluster das soft competencies (competências individuais diferenciais), as
mais procuradas, pelas organizações portuguesas, para os profissionais de RH, são as
relacionadas com a orientação social relacional. Tubbs e Schulz (2006) elencaram
clusters de meta-competências e competências de liderança global, tendo em conta a
progressiva internacionalização dos negócios. Das entrevistas a líderes da América do
Norte, América do sul, Europa e Ásia, feitas ao longo dos anos pelos autores anteriores, e
associadas a este tipo de competências, são evidenciadas as seguintes categorias: a
compreensão do contexto global, as atitudes individuais; a liderança como força motriz; a
comunicação; a orientação para a inovação e criatividade; a condução da mudança e o
trabalho de equipa. Por sua vez, Le Boterf (1999), na sua tipologia dos diferentes tipos de
conhecimentos relacionados com as capacidades nas competências, afirma que o saberfazer sociais e relacionais estão associados a atitudes e qualidades pessoais, bem como à
disposição de agir e interagir com os outros, cooperando. Na literatura mais clássica da
gestão, Mintzberg (1973), por exemplo, ao identificar os papéis do gestor, associa as
categorias interpessoais (representação, liderança e ligação); informacionais
(monitorização, disseminador e porta-voz); e, decisionais (empreendedor, controlador de
turbulências, afetador de recursos e negociador).
Proposição 3. Como forma de equilibrar as competências soft com as hard, as empresas
portuguesas procuram as capacidades cognitivas, em conjunto com outras capacidades
individuais mais diferenciadoras, como requisito à função RH. Rego e Cunha (2003),
identificaram as competências conceptuais como um grupo importante para a função dos
gestores. Esta remetem para a capacidade analítica, pensamento lógico, conceptualização
de relações complexas e ambíguas, pensamento divergente, raciocínios indutivo e
dedutivo. Adicionalmente, Le Boterf (1999) no seu modelo designa este tipo de
competências de cognitivas, as quais estão tanto relacionadas com as questões mais
operacionais (como enumerar, comparar, definir, descrever); como com operações mais
complexas (entre estas a generalização indutiva, ou os raciocínios analógicos ou
abstratos). Nestas últimas, combinam-se saberes diversos, coordenando ações para
encontrar soluções e resolver problemas complexos. Também Boyatzis (1982), na sua
terminologia, fala de gestão da ação e gestão dos objetivos, as quais contemplam a
orientação para a eficiência, fazendo as coisas acontecerem, de forma consistente com um
plano. Enumeradas as proposições deste trabalho, a figura 1 ilustra a relação deste corpo
proposicional.
Figura 1: Corpus de Proposições
Perfil RH
Procurado

P1. Soft
Competencies

P2. Orientação
Social Relacional

P3. Capacidades
Cognitivas

Hard
Competencies
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Resumindo, o perfil para os profissionais da função de RH, procurado pelo mercado
português, assenta em requisitos que encerram, maioritariamente, as competências soft.
Isto é, as não exclusivamente relacionadas com: i) os saberes-fazer, na acepção de Le
Boterf (1999), que são as associadas às capacidades de executar, realizar operações e usar
métodos e procedimentos; ii) nem com os conhecimentos mais teóricos afetos à função
(conceitos, conhecimentos técnicos de contexto, processos, métodos e procedimentos).
Por conseguinte, no grupo das soft, as mais predominantes serão as de orientação social
relacional, dada a natureza estratégica da função. Porém, como forma de equilibrar a
predominância do grupo das soft, as organizações portuguesas buscam profissionais que
apresentem outras capacidades cognitivas e diferenciadoras.

Método e Procedimentos
Não tendo como intenção a generalização, mas a compreensão em profundidade,
seguiram-se os pressupostos das metodologias qualitativas (e.g. Miles & Huberman, 1994;
Shaw, 1999). Assim, com o objetivo em circunscrever a relevância dos significados,
particularizando os dados em situações concretas de estudo, com a finalidade última para
construir um novo conhecimento e desenvolver novas teorias. Considerando o objetivo da
investigação, o campo empírico foi circunscrito a quatro sites de emprego, considerados
mais emblemáticos no mercado português, a saber: Expresso Emprego, Indeed Portugal,
Net Empregos e Sapo Emprego. A observação ocorreu durante 3 meses, selecionando-se
os anúncios disponíveis online. Entre estes ficaram para análise 190 anúncios válidos.
Como critérios de validade para estes elementos, usou-se a exclusão dos anúncios que não
contemplassem toda a informação pré-definida pelas categorias de análise; e, comparando
os quatro sites, foram também excluídos os anúncios repetidos. A análise dos dados
seguiu a lógica dedutiva ou inferencial, recomendada por (Bardin, 2007). A codificação
remeteu para o processo pelo qual os dados brutos das fontes de evidência, - i.e. os
anúncios -, foram transformados sistematicamente, e agregados em unidades; permitindo
uma descrição rigorosa das caraterísticas mais pertinentes do conteúdo (Holsti, 1969;
Bardin, 2007:1997). Assim, foram, de acordo com o modelo de análise pré-concebido,
identificadas as unidades de contexto (os sites) e de registo (a forma de contagem das
categorias). A regra de enumeração usada foi o critério da presença e ausência da
categoria na unidade de contexto; sendo, posteriormente, efetuada uma análise de
frequências relativas, para evidenciar o peso que as categorias assumiram no conjunto da
sua dimensão analítica. Os outputs da análise de conteúdo, gerados, foram matrizes
frequenciais e gráficos de frequências relativas; os quais permitiram uma interpretação,
mais sistematizada, das categorias. Recorreu-se também ao software MAXQDA (versão
12.1.0), na ajuda à categorização e redução dos dados.
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As evidências empíricas: Perfil Procurado pelo Mercado Português para a
Função de RH
Procura-se neste tópico descrever os dados referentes ao perfil dos profissionais da Gestão
de Recursos Humanos que, atualmente, as empresas Portuguesas mais estão a procurar,
tendo em conta os requisitos para o exercício desta função. Os dados incidiram numa
análise aos requisitos para a função de gestor de recursos humanos, descritos nos anúncios
de emprego. Começou-se por identificar as categorias associadas às diferentes
competências, presentes nos requisitos dos anúncios, que encerraram a amostra do
trabalho.
Gestor de RH: Hard skills ou soft skills?
Neste campo partiu-se de análise genérica aos dados, no sentido de perceber quais as
competências mais solicitadas aos profissionais de RH: se mais no domínio das
competências técnicas ou no das sociais. Os dados revelam que as empresas portuguesas
valorizam um perfil de profissionais assente nas competências técnicas: existe uma
diferença de 12,82, em que as competências técnicas apresentam um valor de frequência
relativa (FR) de 57,64 e as sociais de 44,82. O gráfico 1 ilustra estes valores.
Gráfico 1: Competências hard e soft requeridas nos anúncios para a função de RH

As competências técnicas têm um peso significativo no perfil procurado; assim,
tentou-se compreender quais, neste cluster, assumem maior relevância. Como se pode
evidenciar através dos dados (ver gráfico 2), a categoria mais evidenciada foi a
experiência na função (FR de 10,36). O mercado da função de RH está a procurar
profissionais experientes.
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Gráfico 2: Competências hard requeridas nos anúncios para a função de RH

Quanto ao que as empresas consideram experientes, os anúncios variam em número
de anos no exercício da função: entre 2 a 5 anos. Também nesta dimensão surgiram, com
menos expressão, as categorias de experiência em trabalho temporário, consultoria e/ou
outsourcing (FR de 1,86); e, a experiência da função em contexto multinacional (FR 1).
Na dimensão dos conhecimentos teóricos, via o grau de formação obtido formalmente no
ensino superior, é a que apresenta um maior peso. A categoria licenciatura em outras áreas
(como a Psicologia, Sociologia, Direito, Gestão ou áreas tecnológicas), é a que assume
maior relevância (FR de 10,21), a par da licenciatura em RH (FR de 8,79). Os anúncios
pedem licenciados em RH ou áreas afins. Nesta matéria, também vão aparecendo pedidos
de profissionais com Mestrado em RH (1,07), embora não muito significativamente. Esta
tendência pode estar associada ao facto das licenciaturas terem sido reduzidas para 3 anos,
por via do processo de Bolonha, e o mercado estar a dar sinais desta mudança. A par deste
grau, o Certificado de Competências Profissionais (CCP/CAP), resultando de uma
formação com vista ao exercício da formação profissional (particularmente na financiada
pela UE) também aparece, embora ligeiramente (FR de 0,64), como requisito. Este
requisito está associado à área da RH em formação. Note-se que em virtude dos
financiamentos da UE para a formação terem descido galopantemente, esta área também
desacelerou; não se procurando, ultimamente, muitos formadores. O valor pode ser um
indicativo deste fenómeno, ligado ao facto das próprias organizações não estarem a
apostar na formação interna. Na dimensão outros conhecimentos requeridos para a função
aparecem, em primeiro lugar, o inglês (FR 8,14) e os conhecimentos informáticos (FR
7,64). Embora com menos expressão também são solicitados conhecimentos de legislação
laboral (3,79) e de programas informáticos /softwares ligados à gestão de RH (como o
PHC, SAP de RG, Primavera...), com uma FR de 2,43. O domínio de várias línguas
também são uma tendência, para além do inglês apareceram o castelhano/espanhol (FR
1,0), o francês (0,43), e o alemão (0,29).
A função de RH nas Soft Skills: Gerindo Relações sociais
Ao executar-se uma análise mais fina nas dimensões da competências sociais e individuais
diferenciais, o gráfico 3, descreve as várias categorias encontradas.
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Gráfico 3: Competências soft (sociais e individuais diferenciais) requeridas nos anúncios para a
função de RH

No conjunto deste cluster, a categoria mais evidenciada situa-se na dimensão das
outras capacidades individuais diferenciais, nomeadamente as relacionadas com a
iniciativa, a autonomia, o dinamismo, a motivação, o ser empreendedor, a capacidade de
adaptação e a resiliência (FR 8,36). Ainda nesta dimensão, outra categoria que é mais
valorizada relaciona-se com a capacidade de gestão, organização, rigor, detalhe,
capacidade multitasking (FR 6,73). As também evocadas, nesta dimensão, são a
orientação para os resultados/cliente/negócio (FR 4,55); a capacidade para trabalhar sob
pressão, ter resistência ao stress, fazer gestão eficaz do tempo (FR 3,73; e, por fim, o
sentido de responsabilidade e de ética (FR 3,55). Na dimensão da orientação social
relacional, o trabalho em equipa e o desenvolvimento de boas as relações interpessoais é a
categoria com mais relevância (FR 7,55), seguindo-se, em segundo lugar, a comunicação,
expressão e assertividade (FR 7,09). Curiosamente, as menos evocadas nestes dados
foram liderança (FR 1) e gestão do talento (FR 0,18).
Outras competências: Estar disponível e saber conduzir
Para além das competências descritas, as quais emergiram do modelo de análise,
previamente definido, outras competências emergentes, foram sublinhadas. Deste grupo
destacam-se a disponibilidade dos candidatos (FR 27). Esta é descrita em termos de
disponibilidade imediata, i.e, o candidato tem de começar a trabalhar assim que seja
selecionado; logo, não deverá ter outra ocupação que o impeça de assumir a função.
Também alguns anúncios referem a disponibilidade em termos de tempo (na flexibilidade
dos horários de trabalho); e, também em termos de mobilidade geográfica, garantindo a
liberdade de deslocação para vários pontos (inter)nacionais, - estando livre de
impedimentos familiares e/ou pessoais. A par desta última, aparece, em segundo lugar, a
categoria possuir carta de condução (FR 7,5), como requisito a facilitar esta mobilidade
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geográfica. O gráfico 4 ilustra esta dimensão. Apresentado o cenário empírico, procede-se
à discussão dos resultados evidenciados, à luz do anterior modelo de análise.
Gráfico 4: Outras competências requeridas para a função de RH

Discussão dos Resultados
Remontando ao objetivo do presente trabalho, procura-se, agora, discutir à luz das
evidências empíricas. No que concerne à Proposição 1, que supôs que o perfil procurado
para a função de RH valoriza mais as competências soft, esta assunção não foi confirmada
pelos dados. Como se observou (gráfico 1), as empresas portuguesas ainda valorizam
muito o saber teórico, adquirido pela formação académica; e, em particular a experiência
anterior na função (gráfico 2). A par disso, os outros conhecimentos, como de legislação
laboral, de informática/informática de gestão e de línguas, são requisitos que as
organizações estão, na generalidade, a requerer. Partindo da premissa da raridade,
unicidade, inimitabilidade e insubstituibilidade, para os Recursos Humanos, enquanto
vantagem competitiva das organizações (c.f. Storey, 1995), partiu-se da ideia que as
organizações portuguesas pretenderiam também que esta função se transformasse num
instrumento de vantagem competitiva. Logo, assumindo-se o preconizado por alguns
autores (e.g. Schuler & Jackson, 1987), que a função RH tendencialmente exerceria,
também aqui, um papel crítico na estratégia global das organizações. Estando as
competências sociais e diferenciais mais próximas das práticas de gestão de pessoas,
orientadas para áreas como a inovação, a qualidade e a redução de custos, seria natural
que estas se sobrepusessem em relação às outras competências mais tradicionais, tais
como o conhecimento teórico/formal e experiências anteriores. O mercado português está
ainda muito centrado no conhecimento formal adquirido pelos candidatos à função; e, nas
práticas instituídas por outras empresas, - não valorizando muito os mais motivados para
desenvolver novos projetos. Veja-se que a experiência em ambientes inovadores e
criativos não foi referida, e a experiência em ambientes internacionais/multinacionais,
embora apareça já como requisito, tem uma menor expressividade. A par disto, a
emergência da categoria experiência em trabalho temporário, consultoria e/ou
/outsourcing, pode significar que as organizações portuguesas estão a delegar
responsabilidade da função RH para o exterior, através deste tipo de empresas. Assim, o
que deveria ser um alinhamento estratégico entre a função RH e as outras áreas
funcionais, perde força. Neste ponto de vista, e tendencialmente, a função RH, no
mercado português, não está a ser entendida como vantagem competitiva, nem como
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parceiro estratégico. Em suma, o perfil da função RH, procurado, pelas organizações
portuguesas, orientam-se, maioritariamente, para o cluster das competências hard, em
particular para conhecimentos teóricos e profissionais, bem como para uma significativa
experiência anterior nesta função.
Analisando a Proposição 2, que afirmou que entre as competências soft, as mais
procuradas pelas organizações portuguesas para os profissionais de RH seriam as
relacionadas com a orientação social relacional, ficou condicionada pela decorrente
rejeição da P1. Assim, também, não se pode, veementemente, confirmar este pressuposto,
uma vez que as competências técnicas se sobrepuseram a todas as outras. Não obstante
este fenómeno empírico, pode afirmar-se que existe uma tendência das organizações
portuguesas para valorizarem as competências relacionadas com orientação social
relacional. No entanto, contraria a literatura que, maioritariamente, neste tópico refere a
liderança como uma competência central: desde os estudos de Mintzberg (1973) a outros
autores mais recentes como Tubbs e Schulz (2006). Os dados do presente estudo não a
consideram como tal. Aliás, a liderança aparece como uma das categorias menos
referenciadas. Um conclusão a extrair deste fenómeno, é que as empresas portuguesas não
estão interessadas em ter líderes na função de RH, mas sim profissionais com um perfil
mais operacional e gestionário. Por conseguinte, o trabalho em equipa e a orientação para
as relações interpessoais, bem como as questões ligadas à capacidade de comunicação,
expressão e assertividade são relevadas. A função de RH é, assim, entendida como um
importante elo de ligação entre as outras funções.
Por fim, aferindo a Proposição 3, a qual pressupôs que as organizações portuguesas
procuram profissionais de RH, que no seu perfil revelem capacidades cognitivas, em
conjunto com outras capacidades individuais diferenciadoras, como forma de equilibrar os
clusters soft e hard, esta assunção, foi parcialmente comprovada; condicionada, também,
pelos resultados da P1, na qual se evidenciaram mais as competência técnicas, o
conhecimento e a experiência, em detrimento das outras. Na dimensão das capacidades
cognitivas e outras capacidades individuais diferenciadoras, as organizações procuram, na
sua maioria, um perfil de profissional que apresente características como a iniciativa, a
autonomia, o dinamismo, a motivação, a capacidade empreendedora e de adaptação, e a
resiliência. A par destas, também as capacidades mais gestionárias são procuradas como a
organização, o rigor, a orientação para o detalhe e o conseguir exercer multi-tarefas em
simultâneo. Adicionalmente, a orientação para os resultados, e a capacidade para trabalhar
sob pressão e resistência ao stress também são mencionados.
A vasta literatura que refere as competências dos gestores foi, de acordo com os
dados, comprovada. No que se refere às competências da função RH, pode afirmar-se que
existe uma sintonia entre evidências teóricas e empíricas. As terminologias de autores
como Le Boterf (1999) e Boyatzis (1982) ajustam-se aqui, sendo exemplificada as
competências cognitivas, tanto relacionadas com as questões operacionais (enumerar,
comparar, definir, descrever), como com mais complexas (a generalização indutiva ou os
raciocínios analógicos); referindo-se também a gestão dos objetivos e a orientação para a
eficiência. Porém, apesar deste cluster de competências ter sido apontado nos dados, não
se pode afirmar que surja como um elemento equilibrante entre a ação hard e soft da
função RH. Aliás, pode, talvez questionar se o seu papel não será, antes, de reforço a uma
ação mais hard; uma vez que as competências de gestão, são transversais em quase todas
as capacidades cognitivas, e evidenciadas nas dimensões capacidades cognitivas e outras
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capacidades diferenciadoras. Logo, o enfoque, também aqui são as competências mais
hard, relacionadas com os conhecimentos e experiências de gestão, em detrimento das
caraterísticas individuais mais soft. Em forma de resumo à discussão das proposições, que
conduziram o presente estudo, o quadro 1 compara as evidências teóricas com os
resultados do trabalho, apontando o estado das proposições.
Quadro 1: Estado das proposições, evidências teóricas e empíricas
Proposição / Estado

Evidências Teóricas

Evidências empíricas

P1. As empresas Portuguesas
estão, atualmente, a procurar
profissionais de RH, valorizando
um perfil de soft competencies
(competências
individuais
diferenciais), em detrimento das
hard
competencies
(dos
conhecimentos e habilidades
para o exercício da função).

A GRH, tendencialmente, tem
vindo a assumir um papel crítico na
estratégia global das organizações,
desenvolvendo práticas de gestão
de pessoas orientadas para áreas
como a inovação, a qualidade e a
redução de custos (Schuler &
Jackson, 1987). As competências
soft, enquanto competências mais
diferenciadoras, tais como os
valores, as motivações, ou as
caraterísticas de personalidade, são
as mais determinantes para que a
função RH se constitua em
vantagem competitiva (Spencer e
outros, 1990, 1993; McClelland,
1973).

As empresas portuguesas ainda valorizam
muito o saber teórico, adquirido pela
formação académica; e, em particular, a
experiência anterior na função de RH. A
par disso, os outros conhecimentos, como
de
legislação
laboral,
de
informática/informática de gestão e de
línguas,
são
requisitos
que
as
organizações estão, na generalidade, a
requerer. Logo, neste cenário empírico,
pode afirmar-se que o mercado de
emprego para a função de RH procura
profissionais com um perfil centrado nas
competências mais hard.

Têm sido desenvolvidos modelos
de clusters de meta-competências e
de competências de liderança
global,
sendo
identificadas
caraterísticas como a compreensão
do contexto global; as atitudes
individuais; a liderança como força
motriz;
a
comunicação;
a
orientação para a inovação e
criatividade; a gestão da mudança;
Estado: Proposição parcialmente e, o trabalho de equipa (Tubbs &
Schulz, 2006). Assim, o saberesconfirmada
fazer sociais e relacionais estão
associados a atitudes e qualidades
pessoais, bem como à disposição
de agir e interagir com os outros,
através da cooperação (Le Boterf,
1999).

Sendo um perfil mais focado nas
competências hard, que as organizações
portuguesas mais procuram, para função
RH, as competências ligadas à orientação
social relacional não é o requisito mais
relevante neste grupo profissional. No
entanto, isolando-se a análise ao cluster
das competências soft, verifica-se que o
trabalho em equipa e a orientação para as
relações interpessoais, bem como as
questões ligadas à capacidade de
comunicação, expressão e assertividade
são evidenciadas Porém, contrariando a
literatura, a liderança não é um requisito
essencial para o perfil do profissional de
RH, não sendo valorizada pela amostra do
estudo.

P3. Como forma de equilibrar as
competências soft com as hard,
as
empresas
portuguesas
procuram
as
capacidades

O cluster de competências capacidades
cognitivas, em conjunto com outras
capacidades
individuais
mais
diferenciadoras, foi também mencionado

Estado: Proposição rejeitada

P2. No cluster das soft
competencies
(competências
individuais diferenciais), as mais
procuradas pelas organizações
portuguesas,
para
os
profissionais de RH, são as
relacionadas com a orientação
social relacional.

A função dos gestores está
associada a competências mais
operacionais,
tais
como
as
designadas de conceptuais (Rego &
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cognitivas, em conjunto com
outras capacidades individuais
mais diferenciadoras, como
requisito à função RH.

Cunha, 2003), estando estas
descritas como a capacidade
analítica, o pensamento lógico, a
conceptualização
de
relações
complexas
e
ambíguas,
o
pensamento
divergente,
os
Estado: Proposição parcialmente raciocínios indutivo e dedutivo.
São também denominadas de
confirmada
competências cognitivas, tanto
relacionadas com as questões mais
operacionais quanto com as mais
complexas (Le Boterf, 1999).
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como requisito à função de RH. Contudo,
não se pode afirmar que seja uma forma
de equilibrar as dimensões hard e soft
para o exercício desta função. Aliás, as
tendências individuais diferenciadoras
mais predominantes vão no sentido das
competências
mais
hard:
mais
relacionadas com as práticas gestionárias,
que implicam conhecimentos específicos
e experiências concretas desta área. Neste
sentido, pode mesmo afirma-se que, este
grupo de competências não faz o
equilíbrio destas duas áreas, mas o seu
papel será, antes, o de reforço para uma
ação mais hard.

Finaliza-se esta secção, construindo-se uma resposta à questão que orientou este
trabalho: Qual o perfil para os profissionais da Gestão de Recursos Humanos que,
atualmente, as empresas Portuguesas estão a procurar, tendo em conta os requisitos para
o exercício desta função? São, atualmente, procurados profissionais para a função de RH
que apresentem um perfil orientado para as competências mais técnicas da função, aliadas
à experiência comprovada no seu exercício. Assim, o perfil para a função de RH, em
Portugal, contempla a área de formação; i.e., preferencialmente uma licenciatura em
Recursos Humanos e/ou áreas afins (tais como a Psicologia, a Sociologia, o Direito),
sendo requerida, em alguns casos, uma área de formação mais tecnológica. Ainda na
formação, também, não é despiciente, a área da formação profissional (ter um certificado
CPP). A experiência profissional é uma requisito muito valorizado. As empresas
portuguesas querem contratar para a função de RH profissionais que tragam na sua
bagagem uma experiência da função entre 2 a 5 anos, de outras organizações. Saber inglês
é mandatório, bem como o conseguir aplicar conhecimentos informáticos. Ao nível das
competências individuais mais diferenciadoras, o perfil requerido dá ênfase às
capacidades mais individualistas, subestimando as sociais-relacionais; entre estas
apontam-se a iniciativa, a autonomia, o dinamismo, a motivação, o empreendedorismo, a
adaptação e a resiliência. Em paralelo, o trabalhar em equipa e o gosto por estabelecer
relações interpessoais também devem constatar no cardápio. Ainda são valorizadas as
áreas comunicacionais e a assertividade. Finalizando, o perfil da função de RH deve,
ainda, contemplar as áreas mais cognitivas, como a gestão, a organização, o rigor, o
detalhe, e a orientação para os resultados. Por último, o profissional deve estar ciente que
esta função requer elevada disponibilidade, quer em termos de tempo quer em termos de
mobilidade geográfica, devendo os candidatos desenvolverem rápidas formas de se
movimentar, sendo a carta de condução um pedido recorrente. Em suma, o perfil
requerido em Portugal, pelas organizações Portuguesas, encerra predominantemente as
áreas mais conceptuais e operacionais da função. Para exercer a função de RH, em
Portugal, não é preciso ser líder, é necessário ter mais competências hard, e com poucas
soft à mistura (como a comunicação e o trabalho em equipa).
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Conclusão
O trabalho que aqui finda salienta mais um dos paradoxos que assolam as organizações.
Este paradoxo desemboca no conflito existente entre o que a literatura, muitas vezes,
advoga sobre o que é melhor para as organizações e as práticas reais que estas
efetivamente abraçam. O estudo que se apresentou reforça este paradoxo, evidenciando
alguns dilemas. O facto da P1 não ser comprovada, pelas evidências empíricas, reitera o
conflito que existe entre os happy endings, muitas vezes apregoados pelos modismos
gestionários e a própria realidade. A encruzilhada em que a própria função de RH se
encontra é exemplo deste cenário. As empresas portuguesas não contemplam, para os
profissionais de RH, um perfil com competências marcadamente soft, por exemplo onde a
liderança e/ou da criatividade sejam predominantes. Isto evidencia uma tendência para
manter a forma tradicional de gerir as pessoas, mais próxima do que alguns autores (c.f.
Brewster, 1994; Legge, 1995) designaram da perspetiva da gestão de pessoal (hard),
concebendo a própria função de RH como um custo, e ligada questões da eficiência dos
recursos, na perspetiva do negócio. Assim, como principal conclusão, pode afirmar-se
que, as empresas valorizam mais as competências técnicas e experiências dos que se
candidatam à função de RH, não se importando que esses conhecimentos e experiências
não sejam as mais ajustadas às reais necessidades da empresa. Ao apostar-se neste tipo de
perfil, as organizações não têm consciência que as pessoas que vêm de outras realidades
organizacionais transportam consigo o bom e o mau. Ou seja, também transportam os
vícios e as más rotinas dos outros. Decorrentes destes argumentos, valorizar
maioritariamente, as competências mais hard, pode ser uma estratégia demasiado
arriscada.
Algumas implicações deste estudo podem ser extraídas. A primeira remete para o
próprio desenvolvimento teórico dos modelos de competências para esta área funcional.
Nos contributos teóricos, é apresentada mais uma sistematização de competências,
ajustadas ao contexto da GRH em Portugal. Em paralelo, para além de se conseguir extrair
uma nova sistematização dos clusters de competências para a área funcional de GRH, a
literatura também sai aqui reforçada. Em termos metodológicos, apresenta-se um novo
foco de campo empírico, que nem sempre é levado em conta: os sites de emprego, como
fonte de recrutamento; e, em particular para a própria função que tem esta
responsabilidade acrescida. Ou seja, normalmente, é a função RH que define o perfil para
as outras funções; o que no presente caso, ocorre em causa própria. Para finalizar, as
maiores implicações, são do foro prático: para a gestão e organizações em geral; e, para os
profissionais de RH, para quem está à procura de emprego na área de RH e para os
consultores/auditores da área. Ao informar-se todos estes agentes, sobre o que atualmente
as organizações procuram, para o perfil da função de RH, estão-se a adiantar pistas para
ações estratégicas futuras. Assim, também se podem questionar quais serão, então, as
tendências do mercado nesta área particular. Os resultados apresentados pelo presente
estudo poderão constituir-se como um elemento de avaliação crítica sobre o melhor modus
operandi, acerca do perfil para o profissional de RH, tendo em conta o tipo de agente que
se for (estudante, desempregado, gestor, consultor, empreendedor ou empresário). Na
continuidade destas implicações, mais estudos são requeridos para consolidar estes
dilemas e avançar propostas e soluções que possam minimizar o paradoxo apresentado.
Para além dos requisitos, poderão integrar-se outras variáveis, avaliando outros itens dos
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anúncios, tais como o setor de atividade, área geográfica, e uma análise entre o que as
organizações procuram e as vantagens que oferecem. A amostra poderá, também, ser
alargada, permitindo um maior número de comparações e de informações ao nível do
conteúdo. Para além dos sites, seria interessante confrontar e comparar com outras fontes
de recrutamento, como as bolsas de emprego, as empresas de recrutamento e seleção, e/ou
as universidades. Muito há ainda a fazer nesta tão volátil e complexa área. Os estudos que
se fizerem serão sempre importantes, acrescentando novas dimensões à sua discussão.
Dado não existirem verdades universais, nem para as pessoas, nem para as práticas que as
conduzem, tudo o que se fizer, em termos de acrescentar conhecimento, será, sempre
pouco. Está-se, no domínio de uma área funcional em que a aprendizagem será sempre
contínua e sempre escassa; pois, a cada minuto que passa, novos problemas e dilemas
estão a emergir.
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O INIMIGO IMEDIATO: ESTUDO DE CASO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE
TRABALHADORES E CLIENTES DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL

João Gomes
Resumo Este artigo debruça-se sobre uma equipa de trabalho de uma livraria/papelaria situada
num centro comercial no concelho de Sintra. Este artigo foca-se no papel do cliente e na sua
relação com o trabalhador. Mais especificamente, procura compreender a prática
comportamental e discursiva dos trabalhadores desta livraria/papelaria na sua relação de
antagonismo com os clientes em detrimento da oposição mais clássica com os seus
empregadores. Através da aplicação das técnicas da observação directa e das entrevistas semiestruturadas, constata-se que a oposição entre trabalhador e cliente deriva do desenvolvimento
específico das corporações capitalistas que, através de uma crescente complexidade e
opacidade das suas estruturas hierárquicas, destotalizam a percepção que os trabalhadores têm
da sua própria condição. Desta forma, o trabalhador antagoniza-se com o inimigo imediato: o
cliente que lhe surge como lógico agente opressor.
Palavras-Chave Trabalho Emocional/Estético; Cliente; Empregador; Opacidade
organizacional

Introdução
Desde os finais da década de 1970 que o trabalho sofreu profundas transformações e
metamorfoses. O sociólogo Ricardo Antunes (2013: 15) refere que
A crise experimentada pelo capital, das quais o neoliberalismo e a
restruturação produtiva da era da acumulação flexível são expressão, tem
acarretado, entre tantas consequências, profundas mutações no interior do
mundo do trabalho. Dentre elas podemos inicialmente mencionar o enorme
desemprego estrutural, um crescente contingente de trabalhadores em
condições precarizadas, além de uma degradação que se amplia, na relação
metabólica entre homem e natureza, conduzida pela lógica societal voltada
prioritariamente para a produção de mercadorias e para a valorização do
capital.
Antunes (2013) prossegue ao afirmar que, logo no início dos anos 70, a economia
capitalista começa a manifestar sintomas de crise estrutural como a queda da taxa de
lucro, o esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista, a separação da esfera
financeira dos capitais produtivos que estavam na sua génese, a concentração de capitais
através da fusão de diversas empresas, a contratação individual, a crise do Estado Social e
o incremento das privatizações.
Os governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher dão início a um processo de
reorganização produtiva do capital internacional e, consequentemente, do trabalho com o
propósito de recuperar o ciclo reprodutivo anterior. A mudança no padrão de acumulação
(e não no modo de produção) foi gradualmente substituindo o paradigma
taylorista/fordista pela denominada acumulação flexível (Antunes, 2013). De uma
ORGANIZAÇÕES E TRABALHO, nº 45-46, 2018, pp. 83-98

84

João Gomes

produção que se estruturava numa lógica de empresa mais homogeneizada (na base da
pirâmide organizacional) e verticalizada, e num tipo de trabalho industrial parcelar e
fragmentado, transitou para um modelo de redução de custos, substituindo os
trabalhadores ligados à empresa por colaboradores subcontratados, recibos-verdes e parttime, ou como refere Beynon (1995), trabalhadores hifenizados. Castillo (1996) sublinha
que a liofilização organizacional ou a empresa enxuta (Antunes, 2013), procura, cada vez
mais, terceirizar os vínculos contratuais dos trabalhadores, reduzindo em toda a extensão a
sua massa salarial directa. Ao mesmo tempo, reforçando o poder das novas técnicas de
gestão da força de trabalho, procura-se incentivar o trabalho em equipa, o trabalho
qualificado, polivalente e multifuncional enquadrando, simultaneamente, uma estrutura
empresarial mais horizontal (Antunes, 2013). No entanto, é facilmente perceptível que
estas novas medidas, quando aplicadas, têm como finalidade a intensificação do ritmo de
trabalho e a redução de custos através da eliminação do trabalho improdutivo, agora
maioritariamente entregue aos trabalhadores produtivos (Antunes, 2013).
Antunes e Braga (2009: 183) apontam pertinentemente para as consequências de um
mercado laboral marcado pela precarização das condições do trabalho:
Diante de uma situação de trabalho caracterizada por forte pressão, ritmo
intenso, alto controlo individual, ganhos individuais de produtividade,
ausência de espaço público, sem autonomia nem reconhecimentos seja pela
hierarquia seja pelos pares e anda inscrita num contexto social de desemprego
e precariedade, o que se observa é o enfraquecimento da relação do
trabalhador com o seu trabalho e o fortalecimento da relação com a empresa.
Embora se reconheça hoje a predominância de uma economia de serviços ou, como
referem Johnson, Manyika e Yee (2005), de uma economia das interacções, não podemos
pressupor que o modelo taylorista/fordista tenha, finalmente, desaparecido. Existem,
como é natural, elementos de continuidade com o padrão produtivo anterior, bem como
descontinuidades que podem ser sempre ressalvadas.
A crise económica internacional iniciada em 2008 acelerou o processo de
restruturação produtiva assente na redução de direitos laborais, flexibilidade e
precariedade dos vínculos contratuais, aumento da jornada e da intensidade de trabalho,
perda de influência sindical, privatizações, redução do Estado-Social, redução de salários
(directos e indirectos) e aumento das contribuições. Trouxe também um novo ímpeto à
legitimidade ideológica das medidas de austeridade. Louçã (2013: 21) assinala que:
A crise transforma, ao mesmo tempo que justifica as relações sociais e
modalidades contratuais, flexibiliza as regras comuns para que a imposição de
todas as regras possa ser possível e dependa apenas da relação de forças entre
empregador e trabalho. Transforma ainda, profundamente, a construção
identitária de trabalhadores por conta de outrem, em permanente competição
entre si para conseguir/manter/renovar um contrato de trabalho. O discurso da
crise procura ainda e continuamente justificar e aprofundar a diminuição do
valor do trabalho.
A diminuição do seu valor não significa a perda de centralidade social. A classe-quevive-do-trabalho, segundo a expressão de Antunes (2013), experiencia aquilo a que A
Mota (2013), seguindo Marini (1976), designa por super-exploração da classe
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trabalhadora. Isto é, o aumento combinado da mais-valia absoluta (aumento da jornada de
trabalho) e da mais-valia relativa (intensificação do trabalho).
O trabalho pós-moderno, fortemente associado aos denominados serviços
interpessoais1, apresenta diferenças substanciais com o típico trabalho industrial. Neste
sector emergente ganham importância competências antes menosprezadas pelas entidades
empregadoras. A maior parte dos postos de trabalho exigem capacidades de interacção
com as pessoas (competências interpessoais) em detrimento de capacidades técnicas.
Empatia, comunicação e apresentação cuidada são apenas algumas características
fortemente visadas pelas entidades empregadoras.
A par do trabalho emocional, desenvolve-se também de forma autónoma o designado
trabalho estético que, na esteira de trabalhos desenvolvidos por Warhurst, Witz e Cullen
(2000), compreende a mobilização, o desenvolvimento (modelação estética) e a
mercantilização das disposições corpóreas dos trabalhadores por parte das entidades
empregadoras (Casaca, 2012).
Mas estas transformações não podem ser compreendidas na sua plenitude se não
tivermos em atenção o papel do cliente/consumidor. Foi o poder do cliente/consumidor
que exigiu estas transformações e adaptações à força de trabalho. A componente
emocional e estética do trabalho contemporâneo e as características exigidas aos
trabalhadores pelas empresas que os empregam, têm como pano de fundo o cliente final.
Efectivamente, o surgimento de uma figura histórica como a do cliente só poderia
emergir, pelo menos de forma massificada, nas condições específicas da pósmodernidade. O cliente é um sujeito histórico. A sua ascensão é historicamente correlata
da ascensão da pequena-burguesia ou, como se prefere hoje, da classe média. É, aliás, a
sua consequência necessária. É assim que a massa dispersa nos seus interesses privados se
junta num agregado de consumidores.
Este artigo debruça-se sobre um fenómeno observado durante o trabalho de campo
realizado com os operadores de loja de uma livraria/papelaria2. Esta livraria/papelaria,
pertencente a um grupo multinacional, situa-se num centro comercial no concelho de
Sintra. O fenómeno verificado diz respeito ao antagonismo que os membros da
comunidade de trabalho possuem em relação aos seus próprios clientes. Este antagonismo,
combinado com a ausência de uma crítica explicíta à estrutura corporativa e aos
superiores hierárquicos, levantava questões acerca da relação entre trabalhadores, clientes
e empregador naquele contexto em particular. Explicar a oposição entre trabalhador e
cliente em detrimento do conflito mais lógico entre trabalhador e empregador exige
perceber de que forma é que esta tríade dinamiza as relações de poder historicamente
constituídas. Ou seja, a forma como trabalhadores, patrões e clientes se combinam e
conjugam, entretendo-se em redes de poder sempre mutantes. Exige, igualmente, perceber
de que forma essas relações são perpetuadas ou contestadas.
Este artigo procura, através da aplicação das técnicas da observação directa e das
entrevistas semi-estruturadas, compreender o porquê da oposição entre trabalhadores e
clientes em detrimento da oposição clássica e mais documentada entre trabalhadores e
respectivas chefias.

1

Ver a este respeito Casaca (2012).
Este artigo em específico resulta de um estudo de caso realizado no âmbito da minha tese final de mestrado
concluída em Dezembro de 2015.
2
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Metodologia e Objectivos
Como referido anteriormente, este artigo baseia-se na aplicação das técnicas da
observação directa e das entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas foram realizadas a
3 membros da comunidade de trabalho num universo de 6 indivíduos situados na base da
hierarquia empresarial, isto é, directamente implicados nas tarefas de atendimento ao
público e relacionamento com o cliente, para além de outras tarefas de limpeza,
arrumação e organização do espaço. O guião de entrevista procurou explorar os conflitos
inerentes às práticas laborais dos trabalhadores dado que os dados empíricos provenientes
da observação apontavam para um ambiente laboral caracterizado por fortes
antagonismos e hostilidades interpessoais.
Dada a sensibilidade das informações recolhidas, a identidade dos participantes deste
estudo de caso está protegida pelo anonimato. Esta garantia de anonimato estende-se
também à entidade empregadora que não autorizou a realização formal deste estudo.
Neste sentido, apenas a equipa de trabalho conhecia o propósito da investigação
colaborando conscientemente para a sua execução. Por essa mesma razão, este artigo
resulta de uma pesquisa encoberta, no que diz respeito à estrutura corporativa e não em
relação aos actores sociais envolvidos.
Optei por esta loja em específico dado o conhecimento pessoal de um membro da
equipa de trabalho, solucionando desta forma o problema do acesso, sempre presente
quando a investigação procura debruçar-se sobre uma organização privada.
Neste artigo, procurei compreender a forma como trabalhadores, clientes e entidade
empregadora dinamizam as relações de poder que lhes são historicamente imputadas.
Importa realçar que nesta investigação procurou-se focar o ponto de vista do trabalhador
sobre essas relações de poder. O antagonismo que os trabalhadores sentem em relação aos
seus próprios clientes, as posições extremadas que se inferem dos seus discursos e
comportamentos são conjugados com a ausência de uma crítica à entidade empregadora
que os precariza e explora. Perceber por que tal sucede não se dissocia do aprofundamento
sobre a forma como essas relações de poder são perpetuadas e/ou contestadas pelos
trabalhadores.

A Comunidade de Trabalho
A livraria/papelaria envolvida nesta investigação situa-se num centro comercial no
concelho de Sintra e está integrada numa multinacional privada que detém um poder
económico assinalável. Tanto em relação ao seu volume global de capital quanto à sua
estrutura corporativa, onde detém inúmeras insígnias dos mais variados segmentos do
mercado de retalho.
Esta multinacional encontra-se já plenamente integrada na nova morfologia do
trabalho (Antunes, 2013), ou seja, já assimilou perfeitamente as formas contemporâneas
de organização e regulação do trabalho, de que são exemplo a precariedade e a
flexibilidade.
Formada ainda durante o período salazarista é, ainda em certa medida, uma empresa
familiar (pelo menos no que à administração diz respeito), facto que é explicado pela
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história muito particular da burguesia portuguesa3. Com uma história longa de sucessões e
alianças familiares e matrimoniais que remontam ao tempo da ditadura, esta empresa
consolidou-se na área da distribuição comercial e do retalho, a partir do qual estabeleceu a
sua hegemonia como marca de referência. Antes do 25 de Abril de 1974, a empresa
incidia a sua actividade na área da indústria. Durante o PREC (Processo Revolucionário
em Curso) a empresa passou por um período conturbado, como aconteceu com tantas
empresas protegidas pelo precedente proteccionismo fascista que garantia um monopólio
e uma renda em determinadas áreas de negócio.
Só na década de 1980 é que a empresa se conseguiu assumir definitivamente como
multinacional de peso na economia portuguesa. Expandiu a sua actividade a nível
nacional e internacional e diversificou as áreas de actuação nos mercados onde desenvolve
actividade. Esta empresa é, desta forma, proprietária de inúmeras marcas e empresas suas
subsidiárias que actuam no mercado português e internacional em diversas áreas da
distribuição comercial.
A livraria/papelaria é uma das insígnias mais recentes da multinacional e tem,
também ela, uma diversa gama de produtos que comercializa: livros, revistas, jornais,
artigos de pintura, material escolar, jogos infantis, tabaco e pastilhas. Oferece ainda um
conjunto de serviços de reprografia como impressões, digitalizações, fotocópias,
encadernações e plastificações. Reflectindo um rápido crescimento, esta insígnia já conta
com inúmeras lojas em Portugal, principalmente, a norte do território nacional.
A comunidade de trabalho estudada encontra-se na base da estrutura hierárquica da
empresa que, como é perceptível pela sua dimensão, é bastante complexa e burocratizada.
Segregada por diferentes áreas de negócio, departamentos e insígnias, a opacidade da sua
hierarquia não permite traçar um organograma claro e inteligível. Para os trabalhadores
situados na base da pirâmide organizacional, a partir do director de operações a estrutura
hierárquica da loja torna-se difusa e ininteligível. Na loja estão empregadas sete pessoas:
seis operadores de loja e o gerente. O director de operações, a quem o gerente reporta, é
responsável por várias lojas da zona de Lisboa e, como tal, não está presente com
frequência.
Foram realizadas entrevistas a 3 trabalhadores e não ao universo total das pessoas
empregadas na loja (6 indivíduos), dado que esta é a unidade de trabalho padrão. Só em
casos excepcionais estão na loja mais do que 3 pessoas em simultâneo.
Não existe uma divisão do trabalho rígida e cristalizada nesta equipa de trabalho.
Todos devem estar aptos para arrumar, limpar e organizar a loja. Não obstante a
importância destas tarefas, o foco central do trabalho é o atendimento ao cliente. Todas as
outras actividades dependem e relevam dessa figura central.
Importa realçar ainda que das 3 pessoas entrevistadas, apenas uma era do sexo
masculino (existe apenas um homem no universo total considerado, 6 indivíduos), dadas
as disposições corpóreas e emocionais tradicionalmente atribuídas ao sexo feminino e que
ganham importância no sector terciário. Para além deste factor, a juventude ocupa também
um papel importante, o que se explica também pelos padrões de beleza associados a esta
faixa etária. Todos os membros constituintes desta equipa de trabalho possuíam formação
superior e afirmaram ter um vínculo contratual por tempo determinado, renovado de 6 em
Sobre este assunto ver o trabalho de Louçã, Lopes e Costa com o título Os Burgueses – Quem São, Como
Vivem, Como Mandam (2014).
3
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6 meses com um máximo de 4 contratos. Por fim, a loja está aberta das 10:00 às 23:00,
embora a jornada laboral inicie às 9:00 para arrumar e preparar o espaço para a abertura.
“Lá de Cima…”
Historicamente, a relação entre trabalho e capital estabelecia-se entre duas figuras
identificadas. Por um lado, o indivíduo contratado, detentor da sua força de trabalho, e,
por outro, o empregador, detentor dos meios de produção. Por muito desigual que esta
relação fosse, trabalhador e patrão tinham face, rosto, voz e nome. As peças da luta
estavam em movimento e o antagonismo era diário e permanentemente renovado pela
constante diferenciação de posições, atitudes, comportamentos, discursos, opiniões e
condições objectivas relevadas da esfera produtiva.
As transformações económicas operadas a partir da restruturação produtiva do capital
resultaram numa maior concentração dos capitais produtivos e, com o consequente
crescimento exponencial de muitas empresas – com inúmeras divisões e subdivisões,
áreas de negócio, áreas de produção, marcas, holdings, filiação a grandes grupos
económicos, subcontratações, etc. –, numa maior distância entre estruturas no interior das
organizações. A generalização das Sociedades Anónimas (SA), a deslocalização dos
capitais produtivos, a autonomização da esfera financeira na economia capitalista – que
fez nascer um sem número de investidores e especuladores protegidos pelo anonimato –
tornam impossível delinear, a partir do chão da loja4, uma estrutura minimamente
coerente da organização.
É no contexto de uma hierarquia organizacional difusa e complexa que os
empregados desta livraria/papelaria se encontram. O conhecimento da hierarquia
empresarial chega somente ao director de operações (a quem o gerente de loja reporta). A
partir daí, uma complexa teia de relações e posições obscurece a pirâmide organizacional.
Louçã (2013: 35) cunha, desta forma, o conceito de patrões invisíveis
[…] no intuito de poder ilustrar, mesmo que parcialmente, a percepção destas
pessoas sobre as entidades patronais. Muito para além das hierarquias e das
estruturas de poder imediatas dentro da empresa, os trabalhadores encontramse numa complexa teia de relações de contratação e subcontratação em que os
papéis não são nunca claros. Na economia global em que nos encontramos, a
face dos responsáveis últimos pelas escolhas de cada empresa e quem
beneficia directamente com os lucros gerados pelo trabalho, está geralmente
submersa na opacidade do anonimato accionista, na internacionalização dos
negócios e dos investimentos – jogos de sombras em que o cliente do call
center é frequentemente olhado como patrão.
Esta despersonalização contribui também para diluir a responsabilização,
transformando as decisões empresariais em obrigatoriedades delineadas pela autoridade
abstracta da entidade patronal. A impessoalização do poder é o sonho ideológico de
qualquer estrutura despótica. Sem uma figura (o patrão) a quem se antagonizar, a quem se
opor – movimento central na construção e formação de identidades colectivas (incluindo a
4

Adaptando a expressão chão da fábrica que Ricardo Antunes (2013) cunhou para se referir aos trabalhadores
na base da pirâmide organizacional.
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identidade de classe) –, a luta organizada perde centralidade e é substituída por actos
subversivos subtis e, as mais das vezes, individuais. Como se verá adiante, a ausência
desta figura antagónica a quem atribuir um nome, uma voz e uma face, que permite
também fazer sentido da sua condição social e económica, desloca a oposição entre
trabalhador e patrão para a menos óbvia antinomia entre trabalhador e cliente.
Sabe-se que o poder – como disse um entrevistado da livraria/papelaria, reportando-se
à forma como as ordens chegavam aos operadores de loja – “vem lá de cima…”. Algures
por aí, qual Blade Runner5, onde os pobres vivem nas cidades em terra, enquanto os ricos
se deslocam lá em cima, numa cidade flutuante, segregados por quilómetros de distância.
“O Sorriso Faz Parte da Farda”
No romance de David Mitchell, denominado, O Atlas das Nuvens, entretanto adaptado ao
cinema, um dos cânones de uma corporação futurista ordena: “honra o teu cliente”. Os
trabalhadores devem subordinar as suas necessidades fisiológicas e a sua própria
dignidade ao cliente. Não obstante o relato hiperbólico de uma sociedade distópica, David
Mitchell não foge tanto à realidade quanto noutros aspectos do enredo.
É necessário recordar que o cliente estabelece uma relação de poder com o
trabalhador, onde o segundo se deve subordinar ao primeiro. Relação de poder
assimétrica, cliente e trabalhador partilham a mesma premissa (ou jargão) que condiciona,
posteriormente, as suas acções: o cliente tem sempre razão. E se o cliente nunca se engana
nunca poderá ser culpado seja do que for (Hochschild, 2003).
O trabalhador deve agradar ao cliente com a sua simpatia, boa disposição e
disponibilidade. Deve igualmente moldar a sua imagem para que esta se encontre
coadunante com os princípios e imagem da organização, isto é, para que seja apelativo ao
cliente. O poder do cliente é tal que pode levar ao despedimento de trabalhadores que lhes
prestem um serviço por eles considerado ineficaz. Devemos ter em mente que esta figura
histórica não é eleita e é movida por interesses particulares, detendo um poder
significativo sobre o destino de terceiros.
Na livraria/papelaria onde decorreu esta investigação as injunções (por parte da
organização) à imagem e à postura são constantes. O sorriso é o protagonista principal de
um conjunto de prescrições que os trabalhadores devem respeitar. Como me referiu um
dos interlocutores em entrevista: “Dizem-nos constantemente que o «sorriso faz parte da
farda», como se, ao mesmo tempo que vestimos o uniforme, devêssemos colocar um
sorriso nos lábios e só o tirar depois do horário de trabalho, quando nos desfardamos”.
O sorriso é assim entendido como uma extensão da maquilhagem, do uniforme e da
decoração do espaço (Hochschild, 2003).
De facto, a dimensão relacional e interpessoal tem vindo a ganhar cada vez maior
relevância no panorama do trabalho. Também as qualidades exigidas aos trabalhadores
têm vindo a assumir uma componente menos técnica e mais comportamental, aquilo a que
a gestão de recursos humanos gosta de apelidar de soft skills. Como refere Casaca (2012:
2-3):
[…] o sorriso, a simpatia, a agradabilidade, a expressão corporal e a
apresentação de uma aparência física agradável – ou mesmo erotizada e
5

Filme distópico de ficção científica realizado em 1982 e dirigido por Ridley Scott.
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sexualmente atraente – são atributos cada vez mais considerados no quadro da
“economia das interacções”. Esta inclui a ampla gama de serviços de
interacção directa (face a face e/ou voz a voz) entre a pessoa trabalhadora e o/a
interlocutor/a (cliente) constitui parte integrante do processo de trabalho. No
âmbito de uma orientação empresarial centrada na prestação de um “serviço de
excelência”, a qualidade das interacções confere relevância à dimensão mais
performativa do trabalhador e da trabalhadora. São então requeridos à força de
trabalho certos atributos físicos, traços de personalidade e “qualidades
humanas” que indiciem amabilidade, simpatia, deferência, disponibilidade e
cortesia, capacidade de expressão verbal e de sociabilidade. À semelhança de
todos os artefactos que integram a estética organizacional, as emoções e a
aparência física funcionam como parte integrante, material, da imagem
corporativa (corporate image) que as empresas pretendem projectar junto de
clientes e do público em geral.
Neste estudo de caso, os entrevistados mencionam frases motivacionais coladas nas
paredes do armazém que se reportam a prescrições do mesmo género. Durante a minha
pesquisa de campo, observei que em cada caixa existia um smile com as palavras “sorrir
sempre”. Já aqui se excluem as constantes chamadas de atenção por parte das chefias
directas (tal como fui informado em contexto de entrevista).
É óbvio também, como salienta Cruz (2010), que as relações de serviço não podem
ser totalmente homogeneizadas e tratadas com previsibilidade matemática. No entanto, a
tentativa de redução destes espaços de informalidade e imprevisibilidade é operada pela
entidade empregadora de forma sistemática.
Este esforço do empregado ultrapassa as noções dicotómicas do trabalho físico ou do
trabalho intelectual. É neste sentido que Hochschild (2003) cunha o conceito de trabalho
emocional, que se reporta à gestão dos sentimentos e das emoções por parte dos
trabalhadores no sentido de criar uma disposição corporal e facial observável pelo
público. Ao trabalho emocional podemos acrescentar o trabalho estético que se refere à
aparência física, estilo pessoal, altura, peso, pronúncia, cor da pele, penteado, vestuário,
expressão facial, entre outras (Casaca, 2012). Alguns referem-se a esta parcela crescente
da população como proletariado emocional (Macdonald e Merril, 2009). Escusado será
dizer que esta disposição corporal não é voluntária, mas cumpre requisitos que
correspondem aos valores da organização.
Destas exigências resultam mecanismos de controlo e disciplina bastante apertados a
que os trabalhadores estão sujeitos. As câmaras de vigilância da loja onde decorreu este
estudo são um autêntico instrumento de trabalho para as chefias que assim atribuem todo
um novo sentido à expressão: Sorria, está a ser Filmado!
Utilizadas para garantir que os comportamentos e as atitudes dos trabalhadores estão
de acordo com as regras estabelecidas pela entidade empregadora, as câmaras de
vigilância permitem observar a apresentação do trabalhador, o atendimento ao cliente, a
sua rapidez, a sua eficácia, o seu empenho e a sua dedicação.
Estes sistemas de vigilância, vulgarizados nos locais de trabalho, só fazem sentido se
a eles corresponderem um conjunto de consequências, a que Foucault (1999) deu o nome
de infra-penalidade ou de sanção normalizadora. Desta forma, tipificam-se e reprimemse determinados comportamentos e atitudes considerados inadequados àquela cultura
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organizacional. A “barba por fazer”, os “ténis gastos”, a “falta de tacto no atendimento
ao público”, entre outras advertências mencionadas em contexto de entrevista, são apenas
parte de todo um aparelho vigilante e punitivo.
Os entrevistados têm noção de que as câmaras de vigilância podem não estar a ser
observadas, mas a possibilidade sempre presente actua de forma coerciva em relação aos
seus comportamentos. De facto, os contributos de Foucault (1999) sobre este tema
permanecem decisivos. Segundo o autor (Foucault, 1999: 224, 229), o panóptico introduz
[…] no detento um estado consciente e permanente de visibilidade que
assegura o funcionamento automático do poder. Fazer com que a vigilância
seja permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua acção; que a
perfeição do poder tenda a tornar inútil a actualidade de seu exercício; que
esse aparelho arquitectural seja uma máquina de criar e sustentar uma relação
de poder independente daquele que o exerce; enfim, que os detentos se
encontrem presos numa situação de poder de que eles mesmos são os
portadores […] Porque permite intervir a cada momento e a pressão constante
age antes mesmo que as faltas, os erros, os crimes sejam cometidos. Porque,
nessas condições, sua força é nunca intervir, é se exercer espontaneamente e
sem ruído, é constituir um mecanismo de efeitos em cadeia. Porque sem outro
instrumento físico que uma arquitectura e uma geometria, ele age directamente
sobre os indivíduos; “dá ao espírito poder sobre o espírito”. O esquema
panóptico é um intensificador para qualquer aparelho de poder: assegura sua
economia (em material, em pessoal, em tempo); assegura sua eficácia por seu
carácter preventivo, seu funcionamento contínuo e seus mecanismos
automáticos.
Na livraria/papelaria, onde se situa este artigo, e no sector dos serviços em geral, este
poder da vigilância assume uma outra face. A vigilância ou o poder disciplinador não se
remetem unicamente aos superiores hierárquicos no interior da organização. Estende-se
também aos clientes. Atentemos nas seguintes palavras de Foucault (1999: 230):
Na realidade, qualquer instituição panóptica, mesmo que seja tão
cuidadosamente fechada quanto uma penitenciária, poderá sem dificuldade ser
submetida a essas inspecções ao mesmo tempo aleatórias e incessantes: e isso
não só por parte dos controladores designados, mas por parte do público;
qualquer membro da sociedade terá direito de vir constatar com seus olhos
como funcionam as escolas, os hospitais, as fábricas, as prisões. Não há,
consequentemente, risco de que o crescimento de poder devido à máquina
panóptica possa degenerar em tirania; o dispositivo disciplinar será
democraticamente controlado, pois será sem cessar acessível ao grande comité
do tribunal do mundo. Esse panóptico, sutilmente arranjado para que um vigia
possa observar, com uma olhadela, tantos indivíduos diferentes, permite
também a qualquer pessoa vigiar o vigia. A máquina de ver é uma espécie de
câmara escura em que se espionam os indivíduos; ela torna-se um edifício
transparente onde o exercício do poder é controlável pela sociedade inteira.
Os clientes funcionam como uma estratégia de vigilância permanente, sempre
dispostos a pedir a presença do responsável de loja, a solicitar o livro de reclamações, a
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insultar ou a humilhar. O atendimento ao público dispensa uma vigilância demasiado
cingida, dado que o cliente integra os mecanismos de controlo da organização sobre os
seus próprios trabalhadores. Mais do que as câmaras de vigilância, os clientes agem de
forma coerciva, constrangindo os comportamentos, atitudes e discursos dos trabalhadores.
Os últimos estudos sobre a organização e regulamentação contemporânea do trabalho
demonstram uma importância crescente da figura do cliente (Louçã, 2013; Casaca, 2012 e
Cruz, 2010). Referem, normalmente, que os trabalhadores têm da relação interpessoal
uma perspectiva optimista e positiva. Os empregados costumam, inclusive, mencionar a
relação com o cliente como a tarefa mais satisfatória e recompensadora do conjunto da sua
actividade laboral. No entanto e contraditoriamente, esta relação é igualmente mencionada
como produtora de insatisfação (Cruz, 2010). No caso concreto deste artigo, constata-se a
mesma ambiguidade registada noutras abordagens. Observa-se a veracidade da satisfação
com as relações interpessoais, mas, em simultâneo, verifica-se uma larga insatisfação,
stress e antagonismo, expresso nos comportamentos e discursos dos actores sociais
envolvidos. Observei que a maioria das histórias que se narravam em momentos
informais, fosse no armazém, nas horas de refeição ou na loja em momentos mais calmos,
tinham como figura central o cliente e eram, recorrentemente, comentários depreciativos e
em tons desdenhosos. Contavam-se histórias sobre clientes mais peculiares e situações
embaraçosas. Relatavam-se confrontos e diálogos mais acesos com alguns consumidores
mais insensíveis. Expressava-se frequentemente desagrado nas horas de entrada por “ter
que ir aturar aqueles animais”, como afirmou um dos entrevistados.
Cruz (2010), no seu estudo sobre trabalhadores de centros comerciais, sublinha
acertadamente que os clientes são figuras potencialmente ameaçadoras pela sua
indelicadeza e insensibilidade para com trabalhadores que se encontram em situação de
enorme precariedade e que têm a obrigação de não perder a compostura. O trabalhador
tem a obrigação de sorrir e de ser cordial, o cliente pode abster-se de o fazer6. O esforço
emocional de ter que lidar com clientes em fúria mantendo uma postura condizente com
as políticas da empresa, insere-se no fenómeno do trabalho emocional que, entretanto,
ganhou valor de troca, para além do valor de uso que já possuía.
O papel do cliente, a sua soberania, enquanto construção fetichizada de uma ideologia
de funcionamento da empresa que tudo justifica, implica a disciplina rigorosa dos
trabalhadores (Matos, 2010). A sobre-exposição e sobre-subordinação dos trabalhadores
(primeiro à empresa e depois aos clientes) requerem uma elevada estilização e
teatralização do acto de compra (Fortuna e Ferreira, 2002) coadunante com os valores e
imagem da empresa. Porém, como veremos no próximo capítulo, esta teatralização pode
servir não para a reprodução das prescrições corporativas, mas para o exercício do
contraditório, isto é, pode servir de espaço para a subversão.
“A Guerra dos Sorrisos”
O desrespeito dos clientes pelos trabalhadores é largamente relatado por esta equipa de
trabalho. A desconsideração dos clientes perante a condição dos trabalhadores parece
6

O que não significa que o cliente não seja igualmente induzido a determinados tipos de comportamentos (Cruz,
2010), através da interiorização de procedimentos que se executam pelo tipo de loja, pelo tipo de produtos que
vende, pela arquitectura e imagem da marca, pelo seu posicionamento no mercado e pelos procedimentos
visíveis de atendimento.
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aumentar na mesma proporção em que aumenta a intensidade de trabalho e o stress a ele
associado. Se, numa dada circunstância (por exemplo, o Natal) o ritmo e a intensidade do
trabalho aumentam, as filas tornam-se mais longas e a loja mais desarrumada. Os
trabalhadores estão já a operar em circunstâncias extremamente desgastantes e de elevado
stress físico e psicológico. Não obstante, devem apresentar um sorriso natural e uma
postura afável. É, nestes momentos, que os trabalhadores sofrem maior pressão por parte
da entidade empregadora (para serem mais rápidos e actuarem com maior intensidade e
dedicação) e do cliente (que pretende um serviço eficaz e, ao mesmo tempo, atencioso e
personalizado).
As relações sociais que se estabelecem nestes contextos de trabalho, são,
evidentemente, relações de poder assimétricas. Trabalhador, cliente e entidade
empregadora movem-se num terreno dinâmico e multifacetado que exige uma permanente
renovação. No entanto, o trabalhador – que se encontra, normalmente, destituído de poder
em relação ao cliente ou ao seu empregador – não se limita a uma posição de
conformidade em relação à sua posição social.
O sorriso é um caso paradigmático. Ele exprime, segundo Casaca (2012) uma relação
humana funcionalizada ou, como diria Baudrillard (1991), uma simulação funcional. A
relação de serviço interpessoal “[…] assente na solicitude é perpassada por um modelo de
simulação de reciprocidade ausente” (Casaca, 2012: 35). O cliente e o trabalhador
simulam, com um sorriso retribuído, uma homologia entre posições desiguais. No entanto,
este paternalismo padronizado e sistémico é, muitas vezes, alvo de sedição.
O trabalho clássico de Hochschild (2003) dá-nos conta, precisamente, da importância
do sorriso. Uma das participantes do seu estudo revelou que o sorriso, naquele tipo de
trabalho, era o seu maior activo (Hochschild, 2003). Embora confirmem as incitações, por
parte da estrutura corporativa, à simpatia, à disponibilidade e, muito concretamente, ao
sorriso, os trabalhadores envolvidos nesta investigação negligenciam muitas vezes estas
prescrições. Algo que foi mais evidente durante a observação directa do que nas próprias
entrevistas. Contra esta fábrica de sorrisos (Casaca, 2012), os trabalhadores utilizam de
forma bastante selectiva esta expressão facial. Se o sorriso funciona como garantia de
qualidade dos produtos (como que numa transferência de propriedades entre pessoas e
coisas), os trabalhadores podem aconselhar algo sem qualidade a um cliente mais
intransigente mantendo um sorriso seguro e confiante. Como refere Casaca (2012),
verifica-se uma inseparabilidade entre disposição emocional e estética dos trabalhadores
com o produto/serviço a comercializar. Também podem, como observado em inúmeras
situações em que o cliente se encontrava bastante exasperado, não evidenciar o sorriso
durante todo o acto de compra. A manifestação de outras emoções, tais como, a
indiferença, a apatia, o aborrecimento e o desinteresse podem também ser mobilizadas em
desfavor do cliente que, contrariado, esperava a amabilidade e a simpatia sem que fosse
necessário retribuí-las. É a luta de classes expressa numa guerra de sorrisos (Hochschild,
2003).
Mas não é meramente na relação directa com o cliente que se esgotam estas formas
de resistência. O armazém da loja, espaço inacessível aos clientes, é um autêntico refúgio,
uma espécie de quartel-general do campo de batalha que é a loja. Como já referido, o
armazém é, normalmente, um espaço de contestação, onde se relatam histórias peculiares
e se contam anedotas trocistas e depreciativas em relação aos clientes.
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Algumas histórias que partilham entre eles e que, no fundo, fazem parte da sua
memória colectiva de trabalho, foram relatadas durante as entrevistas. Por exemplo, um
dos entrevistados confessou ter indicado a porta a um cliente exaltado com a demora no
atendimento: “disse-lhe que se não estava satisfeito sabia onde era a porta… e ele voltou
para a fila contrariado”. Este episódio é contado entre risos e vaidade, como se de uma
vitória se tratasse. Outro interlocutor mencionou um incidente mais anedótico:
Um cliente dirigiu-se ao balcão e pediu um maço de tabaco. Ora nós temos
muitos maços de tabaco [risos]. Eu perguntei: “qual deles?” e o cliente
respondeu-me “aquele lá do fundo”. Eu dirigi-me ao fundo do expositor e
perguntei “este?” apontando para um deles. Ele respondeu-me “não, o
vermelho”. Eu peguei no vermelho mais próximo e quando me aproximei da
caixa o cliente disse “esse não, o Marlboro vermelho, não estou a falar
português?”.
Mesmo que sejam exemplos individuais, rodeados por subterfúgios vários, estes
comportamentos representam uma consciência de classe subterrânea (Louçã, 2013). Essa
resistência passiva, esses pequenos boicotes, essas armas dos fracos (Scott, 1985) são
formas mais individuais do que colectivas, caracterizadas pela ausência de organização
mas não de expressão simbólica, representando uma luta de classes de baixa intensidade
(Louçã, 2013). A distinção entre registo público e registo escondido de Scott (1985) é
extremamente apropriada para nos reportarmos a esta guerra de sorrisos. Normalmente
discretas, estas formas de resistência públicas (na loja) ou escondidas (no armazém)
mobilizam os trabalhadores da loja em volta do mesmo inimigo: o cliente.

O Inimigo Imediato
Como observámos atrás, a figura do cliente, massificada na pós-modernidade, permite
personificar um inimigo. O nascimento de estruturas corporativas gigantescas, altamente
burocratizadas e fragmentadas, permitiu obscurecer as estruturas de poder dentro das
empresas contemporâneas ao garantir o anonimato accionista. Esta opacidade que
destotaliza o sentido (Zizek, 2011), ou seja, que torna ininteligíveis as razões da
reprodução de uma certa ordem das coisas, obriga a uma reinterpretação dos conflitos
tradicionais por parte dos trabalhadores.
A figura do cliente oferece um rosto, um corpo, uma voz e uma relação concreta.
Mais do que isso, permite localizar (fisicamente) as partes de um conflito. O cliente torna,
assim, a condição de sujeição destes trabalhadores – a precarização, os baixos salários, a
desclassificação social e a subordinação organizacional – em realidade tangível. O
conflito dissimulado, que resulta de uma exploração e dominação cada vez mais indirecta
e impessoal (sem rosto ou sem nome), desloca o antagonismo do patrão tradicional para o
cliente.
A relação que se estabelece entre trabalhador e cliente é uma relação de poder,
claramente instituída em desfavor do primeiro. Simmel (2011) apreende a relação
impessoal como uma sociação ideologicamente neutra, potenciadora de liberdade e de
independência, finalmente desembaraçada dos constrangimentos sociais arcaicos. Para o
autor (Simmel, 2011) as relações sociais características da urbanidade seriam funcionais,
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mecânicas e padronizadas. Ora, a relação entre trabalhador e cliente é uma relação de
poder padronizada marcada, precisamente, pela impessoalidade e pela interdependência
dos actores sociais envolvidos. Ora a impessoalidade não exclui o poder. Como notou
Foucault (1999), a impessoalidade potencia-o e expande-o para lá dos seus limites
modernos. De uma dominação directa e pessoal passamos para uma dominação indirecta e
sistémica. A instrumentalização da identidade (que permite que a distinção entre
trabalhador e cliente não signifique necessariamente a distinção entre duas pessoas
diferentes) significa que em determinados momentos o subordinado (o trabalhador) pode
participar da subordinação de outrem (tornando-se cliente). Daí que a noção marxista de
totalidade (in Zizek, 2011) seja fulcral para este tema. Através dela percebemos de que
forma o subordinado que, num determinado instante, participa da subordinação de outrem,
não faz mais do que participar e perpetuar a sua própria subordinação. Como refere Miller
(2005: 52): “[…] as acções que eles tomam enquanto consumidores raramente
reconhecem as consequências para a sua situação enquanto trabalhadores”7.
É neste âmbito que devemos considerar a afirmação de Walter Benjamin (in
Cavalletti, 2010) quando referiu que é na sociedade democrática que o poder não conhece
limites. Todos podemos participar nesta lógica de dominação. Já dizia Foucault (1999:
225), “[…] pouco importa, consequentemente, quem exerce o poder”.
Ora esta relação – que é a relação de serviço entre trabalhador e cliente – torna
perceptível a subjugação diária do trabalhador que, de outra forma, só recorrendo ao mito
e à fantasia poderia atestar a sua fiabilidade e coerência. O cliente permite totalizar uma
totalidade destotalizada, tornando inteligível as razões da perene condição dos
trabalhadores através de uma confrontação diária, que se inscreve na práxis, no
imediatismo do quotidiano. O cliente possibilita um antagonismo que se inscreve na
prática comportamental e discursiva, que não se limita ao domínio do simbólico e da
representação, mas que se interioriza com a actividade laboral diária. Algo que a
abstracção da entidade empregadora inviabiliza em termos práticos.
Foucault (em Narotzky e Smith, 2006) introduziu o conceito de Lutas Imediatas
(Immediate Struggles) para definir os conflitos quotidianos entre os indivíduos e as
instâncias de poder que lhes são mais imediatas. Nas suas palavras:
Lutas imediatas são aquelas em que as pessoas criticam as instâncias de poder
que lhes são mais próximas, aquelas que exercem a sua acção sobre os
indivíduos. Eles não procuram o “inimigo chefe” mas o inimigo imediato.
Nem esperam encontrar uma solução imediata para o seu problema (isto é,
liberdade, revolução, fim da luta de classes) (Foucault em Narotzky e Smith,
2006: vii).8
Narotzky e Smith (2006) partiram desta reflexão para realizarem o seu trabalho
etnográfico na zona de Alicante, Espanha. A esta expressão, bem como às contendas
diárias analisadas pelos autores acima mencionados, subjaz a ideia de que por detrás
destes fenómenos estão antagonismos e conflitos mais estruturais e sistémicos. Uma luta
mediada por essas lutas imediatas.

7
8

Tradução do autor.
Tradução do autor.
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Capital e trabalho permanecem os elementos fundamentais do antagonismo de classe
nas sociedades contemporâneas. A função do cliente é a mediação do conflito estrutural
entre capital e trabalho. Voltando ao caso desta investigação para situar esta ideia: é a
opacidade da estrutura hierárquica organizacional – que obstrui a figura do patrão – que
deslocaliza a antinomia para a figura visível do cliente. O poder do cliente sobre o
trabalhador funciona como extensão do poder do capital sobre o trabalho. Isto é, permite a
sua constante vigilância e disciplina. Como foi referido, esta luta imediata, medeia uma
luta mais estrutural. Mas esta mediação tem dois sentidos. Assim, se o patrão
instrumentaliza a figura do cliente em seu benefício, o trabalhador negligencia as regras
de atendimento ao cliente atingindo, indirectamente, o patrão. Sem recursos para um
combate directo com a empresa (que os sindicatos e uma mobilização política mais
efectiva e institucional poderiam proporcionar), o cliente surge como o conflito imediato,
que, ao mesmo tempo, medeia a relação de forças entre trabalhador e patrão.
Não que os trabalhadores desconheçam a verdadeira causa da sua condição. Como
um dos entrevistados referiu numa passagem citada anteriormente: “as ordens vêm lá de
cima”. No entanto, esse antagonismo deve não só ser representado como também posto
em evidência, numa prática diária de contradição. É a luta pragmática contra a luta
abstracta. O custo da ausência dessa prática seria o agente passivo desprovido de acção. O
inimigo imediato possibilita a colocação no domínio físico do antagonismo de classe
obscurecido pelo capital. É a solução imediata que responde a uma certa ideia de justiça e
que dá vazão a um certo ressentimento. A contenda com o cliente proporciona a satisfação
das pequenas vitórias e, em simultâneo, a perpetuação da luta estrutural que decorre em
pano de fundo entre capital e trabalho.

Notas Finais
Este artigo apresenta limitações em relação à generalização dos seus argumentos dado que
decorreu num curto período de tempo e com um número reduzido de trabalhadores.
Embora o estudo sobre este tema deva, por essa mesma razão, ser aprofundado no futuro,
este artigo demonstra a sua pertinência nos dados empíricos recolhidos ao reforçar que a
relação entre trabalhadores e clientes é também ela sujeita a relações de poder que,
normalmente, a produção científica sobre esta temática restringe à relação entre
trabalhadores e chefias.
As figuras históricas do trabalhador, do patrão e do cliente representam uma trilogia
profícua em termos epistemológicos se analisada na sua eminente dinâmica. Nos tempos
que correm mais indispensável se torna uma análise aprofundada sobre as relações de
poder envolvidas nos contextos de trabalho contemporâneos. Foi o que se pretendeu fazer
neste artigo, ou seja, tentar compreender a forma como estes elementos se movimentam e
se estabelecem num lugar determinado das relações de poder que os envolvem. E também
a forma como produzem, reproduzem e contestam a lógica de dominação e subordinação
subjacente aos lugares que ocupam. Por fim, como se conjugam estes elementos, ou
melhor, qual a dinâmica de oposições e antagonismos envolvida neste contexto de
trabalho.
Longe de procurar estabelecer uma tendência macro-social das relações entre
trabalhadores e clientes, este estudo foca-se nas condições que levaram a esse
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antagonismo. A ausência de uma estrutura corporativa explícita e translúcida resulta na
inexistência de um rosto, de um corpo e de um nome que permita tornar inteligível a
situação de subordinação dos trabalhadores empregados na base da pirâmide da
organização. O estado de sujeição e de vulnerabilidade social em que se encontram estes
trabalhadores precários aparenta, assim, não possuir responsáveis. A ausência de
informação acerca da hierarquia empresarial afigura um relaxamento dos antagonismos
sociais tradicionais.
Mas o sentimento de justiça e de dignidade de cada trabalhador, a sua necessidade de
antagonismo (que é a necessidade de uma sociedade de classes) resulta não no
desaparecimento dos conflitos sociais mas na deslocação da oposição com o patrão que os
explora, para com o cliente que os domina. É neste sentido que este artigo propõe a noção
de lutas imediatas de Foucault (em Narotzky e Smith, 2006) para se referir a esta oposição
entre trabalhador e cliente. Encarado como inimigo imediato, o cliente permite tornar
inteligível uma ordem de subordinação e de desigualdade que a entidade empregadora
procura obscurecer. Além disso, o cliente é o inimigo quotidiano, com o qual se
confrontam diariamente, exigindo, por isso, respostas e soluções igualmente diárias e
quotidianas. Se os trabalhadores não têm dúvidas sobre o verdadeiro agente explorador e
opressor, responsável pela sua situação contratual precária e pelos seus baixos salários, a
ausência de uma voz e de uma cara resulta na atenuação dos antagonismos. Esta protecção
que o anonimato garante aos responsáveis mais directos pela situação dos trabalhadores
tem implicações na sua vida prática. Porque mesmo percebendo quem é o agente opressor
só conseguem nomear esse agente através da abstracção da entidade empregadora. Este
antagonismo não é possível pôr em prática no dia-a-dia, na imediaticidade do quotidiano.
É pois o cliente quem oferece uma saída. Oferece uma forma corpórea, uma voz e,
eventualmente, um nome. Encarna o agente opressor de uma relação desigual onde não só
detém o poder como o exerce. Assume também, com bastante frequência, uma disposição
conflituosa e ofensiva.
Constata-se que o inimigo imediato, que exige ser confrontado diariamente, não
substitui definitivamente o patrão mas desloca as atenções e reformula, mesmo que
temporariamente, as relações de poder tradicionais em contexto laboral. É assim que se
compreende a existência de todo um arsenal de dispositivos de defesa e resistência dos
trabalhadores. Dispositivos não tão subtis que passem despercebidos ao cliente, mas não
tão manifestos que possam ser arma de sanção e disciplina organizacional. Linha ténue e
de complexa gestão, os trabalhadores não deixam, por isso, de exercer o seu necessário
contraponto.
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Abstracts

The precarization of the academic career in
the spanish university
Juan José Castillo y Paloma Moré
This article presents a first advance of results of
a case study, which explores, in depth, the
precariousness of work and life, as well as its
effects on the social life of workers, in higher
education in Spain, which is in a process of
constant transformation, having a negative
effect on the teaching and research staff, in their
work and in their lives. With a qualitative
approach, our purpose has been to deepen the
social problems experienced by researchers and
teachers, identifying and analyzing the factors
that determine and explain their strategies to
face the academic career.
Keywords work and life, precarization,
academic career, career
"Girls Moving Forward!": Gender
Differences in Students’ Trajectories and
Transition to Work of Higher Education
Graduates.
Mariana Gaio Alves
Recognizing the relevance of gender in the
analysis of students’ trajectories and their
transition to work, this paper aims at
contributing to characterize and understand how
this variable is associated with differentiations
in the trajectories of higher education students
and graduates nowadays. Being so, the paper
draws on research results, national and
international statistical data and empirical
information obtained from OBIPNova
(Observatory of Graduates’ Transitions into
Work at NOVA) throughout annual surveys that
have been carried out since 2010. The overall
goal is to reveal the effects of the feminization
of higher education in the respective
professional insertion, identifying possible

specificities of the Portuguese case in the
European context, as well as possible
differences between the paths of first degree
graduates, masters and PhDs.
Keywords Gender; Higher Education;
Transition to Work
Trainers of low schooling adults in action:
A look from the Sociology of Individuation
João Eduardo Martins
This article seeks to reflect on the main ordeals
faced by adult educators in their daily work
with adults with low levels of education.
Departing from empirical research on the
policies and practices of adult education in
Portugal, which privileged the logic of
discovery and in-depth study of the work of
educators, and framed within a sociology of
individuation and the concept of épreuve, the
results point out: the fact of having to work
with and on a public perceived as "difficult";
the challenge of changing the formation
beneficiaries’ behaviour; the managing of a
potentially conflicting social order; the
managing of difference associated with a
public perceived as heterogeneous and marked
by a low level of literacy; as well as the trials
of uncertainty and unpredictability - striking
and structuring characteristics of their
profession - as the main ordeals of these social
workers.
Keywords Adult educators; Test; Sociology of
Individuation; Educational Work
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The relationship between human resources
management and organizational
performance in Europe - an empirical model
Maria Leonor Pires

organizational area, as well as the practical,
methodological and theoretical implications;
and suggestions for future investigations are
advanced.

Empirical research on the relationship between
Human Resource Management (HRM) and
organizational performance suggests the
existence of positive associations between these
variables, namely through meta-analysis studies
(Combs, Liu, Ketchen, 2006), (Campos-Cunha,
Pina and Cunha, Morgado, and Brewster,
2002). In the present study, the results of the
present study are shown in Fig. This research
analyzes the relationships between HRM
practices as a system and organizational
performance, operationalized through
perceptive measures. The analysis of a sample
of 27019 companies / establishments in 32
European countries allowed us to find positive
and statistically significant relationships
between the set of defined HRM practices and
several measures of performance, reinforcing
the empirical literature in this area.

Keywords HR function, HR professionals
profile, Skills, Job market

Keywords Human resources management,
organizational performance
Professionals of Human Resources: What is
the job market looking for?
Margarida Piteira
What is the profile for the Human Resources
professionals that Portuguese companies are
looking for? This study aims to identify the
skills that the job market demand for
professionals operating in the designated
function of Human Resources Management.
The empirical field includes the analysis of 190
job advertisements for the Human Resources
(HR) function. Four online ad sites were
analyzed for 3 months, following the qualitative
methodological approach. The results show that
the Portuguese market is looking for a HR
professional with experience in the job and with
a profile oriented towards technical skills. It
concludes with a reflection on the resulting
dilemmas, discussing trends for this

The Immediate Enemy: a case study on the
relationship between workers and customers
of a commercial establishment
João Gomes
This article looks over a work team from a
bookstore located in a shopping center in
Sintra. This article focuses on the role of the
client and his relation with the worker. More
specifically, it seeks to understand the
behavioral and discursive practice of these
workers in their relation of antagonism with the
clients. Through the application of techniques
of direct observation and semi-structured
interviews, it is observed that the opposition
between worker and client derives from the
specific development of capitalist corporations
that, through an increasing complexity and
opacity of their hierarchical structures,
decontextualize the perception that workers
have of their own condition. In this way, the
worker antagonizes himself with the immediate
enemy: the client who appears to him as a
logical agent of oppression.
Keywords Emotional/Aesthetic Work; Client;
Employer; Organizational Opacity
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Résumés

La précarisation de la carrière académique
dans l’université espagnole
Juan José Castillo y PalomaMoré
Cet article présente une première avancée des
résultats d’une étude de cas, qui explore en
profondeur la précarité du travail et de la vie,
ainsi que ses effets sur la vie sociale des
travailleurs et travailleuses, dans l'enseignement
supérieur en Espagne, lequel se trouve en
constante transformation, ce qui a un effet
négatif sur le personnel enseignant et de
recherche, dans son travail et dans sa vie. A
travers une approche qualitative, notre objectif
a été d'approfondir dans les problèmes sociaux
vécus par les chercheurs et les enseignants, tout
en identifiant et analysant les facteurs qui
déterminent et expliquent leurs stratégies pour
faire face à la carrière universitaire.
Mots-clés travail et vie, précarisation, carrière
académique, trajectoire de travail.
"Allez les filles!": Différences de genre dans
les parcours étudiants et l’insertion
professionnel des diplômés de l'enseignement
supérieur
Mariana Gaio Alves
Reconnaissant la pertinence de la variable genre
dans l'analyse des trajectoires des étudiants et
de l'insertion professionnelle, cet article vise à
contribuer à caractériser et comprendre
comment cette variable est associée aux
différenciations dans les trajectoires des
étudiants et des diplômés de l'enseignement
supérieur à l'heure actuelle. Pour ce faire, sont
considérées des résultats de recherche, des
données statistiques nationales et
internationales et des informations empiriques
obtenues de l'OBIPNova (Observatoire pour
l'Insertion Professionnelle des Diplômés de la
Nouvelle Université de Lisbonne) dans des
questionnaires annuels réalisés depuis 2010.
L'objectif est de exposer les effets de la
féminisation de la population dans l'insertion

professionnelle respective, identifier les
éventuelles spécificités du cas portugais dans le
contexte européen, ainsi que les éventuelles
différences entre les trajectoires des diplômes
de premier cycle, de maîtrise et de doctorat..
Mots-clés Sexe; Enseignement Supérieur;
Insertion Professionnelle
Les formateurs d'adultes sous-scolarisés en
action: un regard de la sociologie de
l'individuation
João Eduardo Martins
Cet article cherche à réfléchir sur les
principales épreuves rencontrées par les
formateurs d'adultes dans leur travail quotidien
avec les adultes peu scolarisés. Partant d'une
recherche empirique sur les politiques et les
pratiques de l'éducation et de la formation des
adultes au Portugal, qui a privilégié la logique
de la découverte et de l’étude approfondi du
travail des éducateurs, et encadrée dans une
sociologie de l'individuation et le concept
d'épreuve, les résultats pointent: le falloir
travailler avec et sur un public perçu comme
«difficile»; les défis de falloir changer les
comportements des bénéficiaires de la
formation; la gestion d'un ordre social
potentiellement conflictuel; la gestion de la
différence associée à un public perçu comme
hétérogène, et marqué par un faible niveau
d'illettrisme; ainsi que les épreuves de
l'incertitude et de l'imprévisibilité caractéristiques frappantes et structurantes de
son metier - comme étant les principales
épreuves de ces travailleurs du social.
Mots-clés Éducateurs d'Adultes; Épreuve;
Sociologie de l'Individuation; Travail Formatif
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La relation entre la gestion des ressources
humaines et la performance
organisationnelle en Europe - un modèle
empirique
Maria Leonor Pires
La recherche empirique sur la relation entre la
gestion des ressources humaines (GRH) et la
performance organisationnelle suggère
l'existence d'associations positives entre ces
variables, notamment par le biais d'études de
méta-analyse (Combs, Liu, Ketchen, 2006),
(Campos-Cunha, Pina et Cunha, Morgado et
Brewster, 2002) Dans la présente étude, les
résultats de la présente étude sont présentés à la
Fig. Cette recherche analyse les relations entre
les pratiques de GRH en tant que système et la
performance organisationnelle,
opérationnalisées à travers des mesures
perceptives. L'analyse d'un échantillon de
27019 entreprises / établissements dans 32 pays
européens a permis de trouver des relations
positives et statistiquement significatives entre
l'ensemble des pratiques de GRH définies et
plusieurs mesures de performance, renforçant la
littérature empirique dans ce domaine.
Mots-clés Gestion des ressources humaines,
performance organisationnelle
Ressources humaines professionnelles: Ce
que le marché du travail recherche?
Margarida Piteira
Quel est le profil pour les professionnels de la
fonction des ressources humaines que les
entreprises portugaises cherchent? Cette étude
vise à identifier les compétences que le marché
recherche pour les professionnels qui opèrent
dans la fonction désignée de la gestion des
ressources humaines. Le domaine empirique
comprend l'analyse de 190 offres d'emploi pour
Ressources Humaines (RH). Quatre sites
d'annonces en ligne ont été analysés pendant
trois mois; suivi, méthodologiquement, par
l'approche qualitative. Les résultats montrent
que le marché portugais recherche un
professionnel des ressources humaines ayant de
l’expérience dans le métier et avec un profil
orienté vers les compétences techniques.
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Pour conclure en réfléchissant sur les dilemmes
actuels, en discutant des tendances pour ce
domaine organisationnel; ainsi que les
implications pratiques, méthodologiques et
théoriques, et des suggestions pour de futures
investigations.
Mots-clé Fonction RH, Profil professionnel
RH, Compétences, Marché du travail
L'ennemi immédiat: Étude de cas sur la
relation entre travailleurs et clients d'un
établissement commercial
João Gomes
Cet article se concentre sur une équipe librairie
/ papeterie située dans un centre commercial de
la municipalité de Sintra (Portugal). On met
l'accent sur le rôle du client et de sa relation
avec l'employé. Plus particulièrement, il
cherche à comprendre la pratique
comportementale et discursive des employés de
cette librairie / papeterie dans la relation
d’antagonisme avec les clients, au détriment de
l’opposition plus classique avec leurs
employeurs. À travers l’application des
techniques d’observation directe et d’entretiens
semi-structurés, il est vérifié que l’opposition
entre employé et client découle du
développement spécifique des sociétés
capitalistes qui, par la complexité et l’opacité
croissantes de ses structures hiérarchiques,
détotalisent la perception que les travailleurs
ont leur propre condition. De cette manière, le
travailleur s'oppose à l'ennemi immédiat: le
client, qui devient un agent oppresseur logique.
Mots-clés Travail émotionnel / esthétique;
Client; Employeur; Opacité organisationnelle
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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.
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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 (traduzidos) 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.
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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.

10. Aquando da utilização de aspas,
deve usar-se"…" e nunca «…» ou '…'.
(o apóstrofe apenas é usado para indicar
aspas dentro de aspas "…'…'…").

18. Os artigos não publicados só serão
devolvidos aos seus autores quando tal
for expressamente solicitado.

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).

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.

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).

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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