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RESUMO 

 
Esta investigação debruça-se sobre o trabalho e os/as trabalhadores/as dos centros 

comerciais localizados na Área Metropolitana do Porto e analisa em concreto a actividade 

laboral nas lojas de restauração e de comércio a retalho de vestuário. Procura documentar 

retrospectivamente a natureza destas actividades e dos seus grupos profissionais, de modo 

a situá-los no actual contexto sócio-económico em que se enquadram. Procede-se ao 

exame detalhado dos perfis destes/as trabalhadores/as e das estruturas comerciais onde 

laboram, com um especial enfoque para a estrutura do centro comercial considerada o 

baluarte das transformações comerciais das últimas duas décadas em Portugal. Defende-se 

que este contexto comercial contribui para alterar o perfil dos grupos profissionais 

analisados.  

O trabalho analisado corresponde à actividade realizada pelos/as vendedores/as do 

comércio de vestuário e pelos/as empregados/as de restauração que se encontram em 

contacto directo com a figura do/a cliente. Este trabalho pressupõe a existência de uma 

relação de serviço com especificidades próprias tributárias da natureza concreta das tarefas 

realizadas por estes/as trabalhadores/as. Sugere-se que a actividade de trabalho na 

restauração e no vestuário é atravessado pela existência de uma relação de serviço 

construída subjectivamente no espaço social de trabalho, sendo marcada por uma 

componente relacional, constituída por dimensões intersubjectivas, institucionais, espaciais 

e temporais, por uma componente de material e por uma componente mista. Nestes 

contextos o trabalho comporta uma dimensão material não negligenciável, o que de algum 

modo permite contrariar posições defensoras da progressiva generalização da 

imaterialidade do trabalho nas sociedades terciarizadas contemporâneas.  

Esta investigação examina ainda os quotidianos laborais dos/as trabalhadores/as em 

conexão com as lógicas de relacionamento subjectivo que estabelecem com a esfera do 

trabalho e com as esferas familiares, escolares e pessoais.  

A estratégia metodológica accionada na pesquisa assenta na combinação de 

técnicas como a análise de fontes estatísticas, a análise documental, a realização de 

entrevistas individuais e de grupos focalizados (focus groups), a observação directa dos 

espaços sociais de trabalho e a construção de um diário de campo. 



 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 Cette recherche analyse le travail et les travailleurs des centres commerciaux situés 

dans la zone métropolitaine de Porto, en étudiant l’activité de travail aux magasins de 

restauration et de commerce de vêtement. Elle fait un rétrospective historique sur la nature 

de ces activités et de leurs groupes professionnels, de façon à les situer à l’intérieur de 

l’actuel contexte socio-économique. On procède à l’examen détaillé des profils de ces 

travailleurs et des structures commerciales où ils travaillent, en analysant plus profondément 

le centre commercial qui est la plus profonde transformation du commerce portugais, depuis 

une vingtaine d’années. À notre avis, ce contexte commercial contribue à modifier le profil 

des groupes professionnels analysés.  

Le travail étudié correspond à celui réalisé par les vendeurs du commerce de détail et 

les employés de restauration qui sont en contact direct avec le client. Ce travail requiert 

l’existence d’une relation de service avec des spécificités qui découlent de la nature concrète 

des tâches accomplies par ces travailleurs. L’activité de travail aux magasins de restauration 

et de commerce de vêtement est caractérisée par l’existence d’une relation de service 

construite subjectivement chez l’espace social de travail, en étant marquée par une 

composante relationnelle, constituée par des dimensions intersubjectives, institutionnelles, 

spatiales et temporelles, et par une composante matérielle et une composante mixte. Ces 

activités de travail ont une composante matérielle qu’on ne peut pas négliger. Cela nous 

permet de mettre en question des positions qui font l’apologie de la progressive 

généralisation de l’immatérialité du travail aux sociétés contemporaines.  

Nous analysons aussi les quotidiens de travail des travailleurs en connexion avec les 

logiques relationnelles subjectives des univers familiaux, scolaires et personnels.  

La stratégie méthodologique de cette recherche comprend l’articulation de techniques 

telles que l’analyse de sources statistiques, l’analyse des documents, la réalisation 

d’entretiens individuelles et de groupes focalisés (focus group), l’observation directe et la 

construction d’un carnet empirique.  



 

 

ABSTRACT 

 
This research explores the nature of work and the workers of the shopping centers 

located metropolitan of Porto, in particular for clothing retail and food industry. The thesis 

provides an historical perspective among these two activities and also among related 

professional groups. A broader examination of the workers and of the retail structure is done, 

bearing in mind the shopping center as the main symbol of retail’s transformations in 

Portugal. We think that the shopping center context comes in the way of an understanding of 

the changing work patterns in retail.  

We analyse the work done by the sellers of retail and employees of food industry that 

have a direct contact with the customer. This work is largely a customer-service work. 

However, there are particular attributes related to the nature of the work done in clothing 

retail and food industry. Those jobs involve a particular relation with customers and we can 

highlight the particularities of such kind of work. Our perspective is that service relation 

among those working places has three main components: relational (intersubjectivity, 

institutional, space and time variables), material and mixed ones. In this service relation, we 

should consider the material dimension of the work. This fact allows us to put in a more 

complex way some literature that focus the main importance of the non-material work in 

service societies. 

This thesis analyse also the professional in relation to family life, school and personal 

lives. 

The research approach draws on individual interviews, focus groups, direct 

observation among the several places of work and empirical notebook. 
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Introdução geral 

A reflexão sobre as sociedades contemporâneas compreende o estudo das 

transformações que atravessam os processos de trabalho e os seus contextos sociais. As 

mutações tecnológicas e administrativas do trabalho, assim como as relações produtivas no 

interior e no exterior das organizações, acarretam profundas consequências. As referidas 

dinâmicas têm sido examinadas no âmbito de análises centradas na emergência de novas 

lógicas organizativas e das suas (re)configurações, bem como nos efeitos destas no 

quotidiano dos indivíduos, no universo das organizações e na sociedade em geral. 

No seio destas transformações, elegemos como alvo analítico o trabalho e os/as 

trabalhadores/as dos centros comerciais, debruçando-nos sobre o caso concreto da 

actividade em lojas de (comércio de) vestuário1 e restauração. Parece-nos crucial referir que 

estas actividades económicas, e a especificidade das formas de trabalho que lhes estão 

associadas, conheceram profundas reestruturações que se enquadram num contexto sócio-

económico mais vasto, também ele em mudança. Podemos procurar uma explicação para 

as alterações ocorridas em factores como o alargamento do mercado, a intensificação das 

trocas comerciais, a multiplicação de ligações e de fluxos entre mercados, possível em 

virtude das inovações tecnológicas que revolucionaram transportes e comunicações, ou 

ainda as mutações organizativas na sociedade, das quais se destaca o acréscimo 

considerável das unidades de tipo capitalista em detrimento das unidades de tipo artesanal 

(Valério, Nunes, 1995). Assistiu-se também à separação entre actividade comercial e 

actividade produtiva, por um lado, e à diferenciação entre comércio grossista e comércio 

retalhista2, por outro. Contudo, na actualidade, estas distinções evidenciam fronteiras mais 

ténues e esbatidas, fruto de mudanças demográficas, sociais e económicas várias 

(Salgueiro, 1992; Fernandes, Cachinho, 2000). 

Os novos formatos comerciais, em particular os centros comerciais3, espaço 

privilegiado de análise nesta pesquisa, enquanto produto de algumas mudanças acima 

referidas, marcam desde os anos oitenta do século XX a paisagem urbana e comercial 

portuguesa. No contexto das jornadas sobre centros comerciais que se realizaram em 

                                                 
1
 Na pesquisa empírica recorremos para simplificar à designação vestuário e não comércio de vestuário. 

2
 O comércio grossista respeita às unidades comerciais intermediárias entre as unidades produtivas e as 

unidades comerciais retalhistas. O comércio retalhista consiste nas unidades comerciais que se encontram entre 
as unidades comerciais grossistas e as unidades consumidoras.  
3
 A Portaria nº424/85 de 5 de Julho define o centro comercial como o “empreendimento comercial que reúna 

cumulativamente os seguintes requisitos: 1) possua uma área bruta mínima de 500m2 e um número mínimo de 
doze lojas, de venda a retalho e prestação de serviços, devendo estas, na sua maior parte, prosseguir 
diversificadas e especializadas; 2) todas as lojas deverão ser instaladas com continuidade num único edifício ou 
em edifícios ou pisos contíguos e interligados, de modo a que todas usufruam de zonas comuns privativas do 
centro pelas quais prioritariamente o público tenha acesso às lojas implantadas; 3) o conjunto do 
empreendimento terá de possuir unidade de gestão, entendendo-se por esta a implementação, direcção e 
coordenação dos serviços comuns, bem como a fiscalização do cumprimento de toda a regulação interna; 4) o 
período de funcionamento (abertura e encerramento) das diversas lojas deverá ser comum, com excepção das 
que pela especificidade da sua actividade se afastem do funcionamento usual das outras actividade actividades 
instaladas”. 
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Lisboa, no ano de 1989, defendeu-se que estes espaços comerciais eram centros de vida, já 

que, para além do uso comercial, também estava em causa, um uso cultural, desportivo e 

social. Volvidos dezanove anos sobre esse encontro, destacaríamos uma outra utilização 

absolutamente incontornável e que carece de investigação - a laboral -, que remete para a 

outra dimensão da sociedade do consumo e do lazer, composta por indivíduos para quem 

estes centros comerciais correspondem aos seus locais de trabalho.  

Com efeito, muito embora contemplados sob o olhar da arquitectura, da engenharia 

e da geografia, os centros comerciais raramente têm sido eleitos como objecto de reflexão 

pela sociologia, exceptuando alguns estudos sobre a sociologia do consumo, que os 

consideram como a expressão máxima de uma cultura de consumo e local mágico de troca 

e de fruição de mercadorias (Padilha, 2007). Esta constatação, as conclusões decorrentes 

de um trajecto de investigação anterior4 e a circulação por estes espaços suscitaram 

interrogações sobre os/as trabalhadores/as que neles laboram, em muito contribuíram para 

investigarmos este objecto de estudo.  

Parece-nos que, num contexto de mudanças profundas em que o trabalho industrial 

deixa de ocupar um lugar de destaque (Freire, 2003) - embora a indústria continue a deter 

um papel estratégico para as economias europeias (Lopes, Suleman (coord.), 2000) -, cabe 

à sociologia fazer luz sobre as novas realidades laborais emergentes. O trabalho que tem 

lugar em lojas de vestuário e de restauração nos centros comerciais exige, em nosso 

entender, uma análise sociológica atenta que o enquadre no contexto de uma tendência 

mais vasta de terciarização das actividades económicas, das novas lógicas produtivas 

subjacentes, e perspective as evoluções que perpassam os grupos profissionais nele 

envolvidos. 

Em traços largos esta investigação propõe-se estudar o universo laboral constituído 

pelos/as trabalhadores/as de lojas de vestuário e de restauração localizadas em centros 

comerciais, e analisar a natureza particular da sua actividade de trabalho, em conexão com 

a posição social e os percursos sócio-profissionais desta população. 

Neste ponto introdutório de carácter geral julgamos oportuno dar a conhecer a 

estrutura geral da pesquisa. Sublinhamos, desde já, que as diferentes partes da pesquisa e 

os capítulos que as integram não se revelam sempre equilibrados do ponto de vista da sua 

dimensão, o que se justifica pelas singularidades e necessidades analíticas sentidas ao 

longo da pesquisa.  

No capítulo 1 da primeira parte, procede-se à apresentação da investigação a nível 

teórico e metodológico. Apresenta-se o objecto de estudo, os objectivos da investigação e o 

                                                 
4
 No âmbito da nossa tese de mestrado desenvolvemos uma reflexão sobre a especificidade do trabalho da linha 

de caixa num hipermercado (Cruz, 2003a). 
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itinerário metodológico percorrido, procurando documentar as técnicas de investigação 

utilizadas, bem como o contexto social da sua aplicação. 

Após a apresentação das directrizes teóricas e metodológicas da nossa pesquisa, a 

segunda parte compreende, ao longo do capítulo 2, uma retrospectiva histórica do comércio 

e da restauração com um enfoque particular na Área Metropolitana do Porto. O capítulo 3 

enquadra o espaço das profissões no comércio e na restauração, desde 1980 até 2001, e 

mostrar em que modalidades os centros comerciais podem ser pensados como mercados 

de trabalho.  

Na terceira parte analisa-se, no capítulo 4, o perfil dos/as trabalhadores/as e das 

estruturas comerciais em Portugal. Procura-se estudar os/as trabalhadores/as na actividade 

económica do comércio e do alojamento e restauração, procedendo a comparações com a 

globalidade das actividades económicas a nível nacional. Por último, caracterizam-se as 

estruturas comerciais portuguesas a partir do inquérito aos estabelecimentos comerciais de 

2004 e do inventário dos centros, condomínios e galerias comerciais realizado em 2001. No 

capítulo 5 discutimos algumas das tendências recentes no mundo laboral que nos parecem 

pertinentes para enquadrar o contexto laboral em análise. 

A quarta parte da pesquisa contempla os capítulos 6, 7, 8. O capítulo 6 apresenta 

uma reflexão sobre os contributos da sociologia das profissões e do trabalho para a análise 

do trabalho em lojas de vestuário e de restauração. Nele, abordam-se também as 

particularidades da relação de serviço que atravessa o trabalho realizado nestes contextos. 

No capítulo 7 analisam-se as configurações organizacionais e laborais das lojas de vestuário 

e de restauração, e elabora-se a génese histórica de algumas das marcas de vestuário e de 

restauração contempladas na investigação. A caracterização dos contextos sociais de 

trabalho, dos discursos e representações da população entrevistada ocupa o capítulo 8.  

Por fim, retomamos nas conclusões os grandes eixos condutores da pesquisa e 

sistematizamos as ilações que a partir deles se foram desenhando. 
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PRIMEIRA PARTE 

ENQUADRAMENTO GERAL DA INVESTIGAÇÃO 

 
Capítulo 1 – Itinerário teórico e metodológico  

O presente capítulo visa situar a investigação que desenvolvemos, proporcionando 

informação sobre os seus suportes a nível teórico, metodológico, bem como sobre os 

contextos empíricos abordados. Em primeiro lugar, identificámos as linhas de orientação 

teórica da pesquisa, reflectindo sobre o interesse em analisar o trabalho em centros 

comerciais e a perspectiva de investigação assumida. Em segundo lugar, analisámos as 

técnicas de investigação a que recorremos no processo de pesquisa. Debruçámo-nos sobre 

as suas etapas, reflectindo tanto sobre as técnicas de investigação seleccionadas, como 

sobre os contextos sociais específicos em que foram aplicadas, pois em nosso entender 

estas moldam decisivamente o trabalho interpretativo do material empírico recolhido. 

Julgámos importante num ponto desta natureza dar a conhecer também as primeiras 

incursões no campo empírico. Marcadas por hesitações, avanços, e recuos, parecem-nos 

todavia decisivas para se poder compreender tanto a complexidade processual de que se 

reveste uma investigação sociológica, conferindo visibilidade a momentos que, por vezes, 

permanecem desconhecidos para quem não participa na investigação empírica, como para 

enquadrar a estratégia metodológica delineada. Por último, integrámos no presente capítulo 

uma nota reflexiva sobre as modalidades da nossa implicação no decurso das diferentes 

fases do trabalho empírico da pesquisa. Como veremos, estas relacionam-se directamente 

com as especificidades do objecto analisado. 

 

1.1 Linhas de orientação teórica  

O universo dos centros comerciais constitui uma realidade pouco conhecida, embora 

seja aparentemente muito familiar para quem a frequenta na qualidade de consumidor/a ou 

de mero/a visitante. O consumo está fortemente associado a estes espaços, sendo variado 

o leque de serviços oferecidos no seu interior. Apesar de existirem estudos que se 

debruçam sobre este universo na óptica das práticas consumidoras dos/as seus/suas 

frequentadores/as, tem havido falta de investigação sobre a sua dimensão laboral, e, em 

particular, sobre quem trabalha nas suas lojas. Todavia, em nosso entender, os/as 

trabalhadores/as das lojas são figuras centrais destes espaços comerciais. 

Na verdade, o centro comercial mobiliza uma proporção significativa de mão-de-obra, 

que se distribui quer pela estrutura do centro comercial propriamente dito, quer pelas lojas 

nele existentes. No âmbito do nosso estudo, centrámo-nos na abordagem das lojas de 

vestuário e de restauração. Estes ramos de actividade económica são privilegiados na 

presente pesquisa, por dois tipos razões. Por um lado, porque absorvem em termos globais 
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as maiores áreas em metros quadrados locáveis nos centros comerciais, como o atestam os 

três últimos anuários produzidos pela Associação Portuguesa de Centros Comerciais 

(APCC, 2004, 2005, 2006). Por outro, porque congregam os maiores contingentes de 

trabalhadores/as. A nossa investigação debruça-se sobre estes/as últimos/as e os seus 

universos sociais de trabalho. 

 

1.1.1 O enquadramento histórico do comércio e da restauração 

Para situar de modo mais adequado esta análise no seu contexto histórico, fizemos 

uma viagem retrospectiva que possibilitou caracterizar em grandes linhas o comércio e a 

restauração, em particular os portuenses, entre finais do século XIX e o início do século XXI, 

focando o trabalho realizado e as condições do seu exercício, designadamente as questões 

do horário de trabalho e de funcionamento dos estabelecimentos comerciais que assumem 

uma importância decisiva no interior das reivindicações destes/as trabalhadores/as. Aliás, foi 

particularmente interessante constatar que os horários de abertura e fecho do comércio 

assim como a sua regulamentação (Pereira, Teixeira, coord., 2002) continuam a ser 

questões de grande actualidade social. Tal sucede porquanto se trata de uma realidade 

susceptível de gerar discriminação entre os vários formatos comerciais, afectando em 

particular os universos comerciais mais tradicionais, e também por interferir com as práticas 

de consumo da população em geral. 

Procedeu-se igualmente a uma breve sinopse da génese dos centros comerciais, 

fenómeno relativamente recente em Portugal, e do seu desenvolvimento na Área 

Metropolitana do Porto. Este formato comercial reflecte uma estratégia de organização 

funcional e espacial das actividades, que visa, por um lado, concentrar a oferta comercial e, 

por outro, ir ao encontro das necessidades do público consumidor. Se, em Portugal, o centro 

comercial é relativamente recente, tal não sucede noutros países que foram o local do seu 

aparecimento. A este respeito, importa ter presente o facto de não haver consenso quanto 

ao local exacto do surgimento desta realidade comercial. Há quem o localize nos EUA, 

enquanto outros o localizam na Europa. A forma de ultrapassar estas divergências que, 

frequentemente, pouco contribuem para a análise histórica deste objecto, passa por 

contemplar a diversidade de realidades que esta designação alberga (Cachinho, 1999), 

reconstituindo, assim, a variedade e a riqueza de experiências associadas a este formato 

comercial. No caso português, examinámos o processo de implantação dos centros 

comerciais e as diversas fases desta realidade que, embora recente, em comparação com 

outros países, evidencia diferenciações várias no decurso do tempo, ao nível, por exemplo, 
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da localização, dimensão, arquitectura e design, dos promotores, e finalmente do mix 

comercial5.  

 

1.1.2 Os grupos profissionais e os mercados de trabalho 

Ao longo da investigação pesquisámos os contextos laborais existentes nas lojas de 

vestuário e de restauração, intrinsecamente associados às condições técnicas e materiais 

do trabalho consideradas decisivas para as vivências subjectivas dos/as trabalhadores/as. O 

trabalho analisado corresponde à actividade realizada pelos grupos profissionais dos/as 

vendedores/as do comércio e dos/as empregados/as de restauração (mesa e balcão), em 

contacto directo com o/a cliente. Estes grupos profissionais foram seleccionados, tendo em 

linha de consideração a nossa intenção de nos debruçarmos sobre os/as trabalhadores/as 

que interagem com clientes na sua prática laboral. Nessa medida, seleccionámos o grupo 

profissional do “Pessoal dos Serviços e Vendedores” (CNP, 1994), onde se encontram 

classificados os subgrupos profissionais dos “Vendedores e demonstradores” e dos 

“Ecónomos e o pessoal de serviço de restauração”. Importa referir que encetámos uma 

análise diacrónica sobre estes grupos profissionais desde os anos oitenta do século XX até 

2001.  

No que respeita ao subgrupo profissional dos “Vendedores e demonstradores” a 

análise permitiu dar conta do seu acréscimo visível e da sua progressiva feminização. Esta é 

acompanhada pela crescente terciarização do trabalho, em particular no comércio. Trata-se 

de actividades preponderantemente femininas (Cruz, 2003a; Ferreira, 1999b) com baixos 

recursos qualificacionais, fracas remunerações e com reduzidas oportunidades de 

progressão profissional.  

No caso do subgrupo profissional “Ecónomos e o pessoal de serviço de restauração” 

confirmam-se também as duas tendências apontadas para o subgrupo profissional anterior. 

Porém, neste grupo, as clivagens entre o contingente feminino e masculino não se revelam 

tão expressivas como no seio do subgrupo profissional dos “vendedores e demonstradores”. 

Esta análise permitiu-nos apontar alguns indícios explicativos para os processos de 

reestruturação interna destes grupos socioprofissionais, o que dá corpo a um dos enredos 

de uma trama mais vasta como a dos dispositivos institucionais de classificação profissional 

que espelha apenas parcialmente os cenários de mudança sócio-económica. Na verdade, 

ao dedicarmos especial atenção às lógicas de classificação institucional das profissões no 

contexto específico do comércio e da distribuição, foi possível perceber, e segundo Freidson 

                                                 
5
 Corresponde à selecção e organização no interior do centro comercial dos diferentes tipos de estabelecimentos 

comerciais, que visa maximizar os fluxos pedonais e consequentemente possibilitar o acréscimo da rendibilidade 
das lojas. Na estruturação do mix comercial intervêm factores como a diversidade, a especialização e qualidade 

da oferta, a notoriedade das insígnias e a proporção da relação comercio/lazer (confrontar glossário dos centros 
comerciais, em anexo) 
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(1994), que essas lógicas reflectem por certo mais a forma como a sociedade classifica as 

actividades e os perfis profissionais a ela associados do que a natureza concreta da 

actividade de trabalho e dos seus protagonistas. Efectivamente, a classificação proposta 

pelos Instituto para a Inovação na Formação (INOFOR) sobre os Perfis Profissionais 

Específicos do Sector do Comércio e da Distribuição é paradigmática da construção de 

ideias de profissionais, de mercados de trabalho, de modalidades de formação e recursos 

qualificacionais, ideais esses que se distanciam das práticas da grande maioria das 

entidades empregadoras.  

Convém ainda referir que analisámos em concreto as especificidades dos mercados 

de trabalho existentes nos centros comerciais, de modo a enquadrar as características da 

mão-de-obra que fomos apontando ao longo da pesquisa. Para isso, partimos de 

perspectivas sociológicas que consideram o mercado de trabalho como uma construção 

social orientada pelas estratégias dos diferentes actores nele envolvidos. Os contributos de 

Reynaud (1987, 1989) sobre as negociações existentes no seio do mercado de trabalho 

permitem compreender, por exemplo, a existência de “regras de jogo” que estabelecem as 

classificações profissionais, as modalidades de acesso ao emprego, e que por conseguinte 

acabam por definir a hierarquia e o estatuto dos empregos.  

A análise de Paradeise (1984) sobre a existência de mercados de trabalho fechados 

e mercados de trabalho abertos revelou-se igualmente útil para a nossa reflexão. Os 

primeiros possuem uma regulação mais centrada na própria organização, que protege a 

mão-de-obra da concorrência externa e da concorrência interna entre pares. Os percursos 

profissionais são orientados por regras que configuram o acesso e a progressão 

profissional. Nos segundos, a regulação processa-se pelo encontro da procura e da oferta 

individual de mão-de-obra. Impera a inexistência de regras acerca do acesso e da 

progressão profissional, o que faz com que os sujeitos trabalhadores estejam muito 

vulneráveis aos disfuncionamentos do mercado (Paradeise, 1998). Esta tipificação 

contempla igualmente um pressuposto que nos parece extremamente importante: o 

mercado de trabalho aberto nunca o é totalmente, assim como o mercado de trabalho de 

fechado nunca se revela totalmente encerrado sobre si mesmo. Interessa encarar o 

mercado de trabalho como um sistema de interacção, onde os actores nele intervenientes 

estabelecem relações de forças que o configuram (Le Corre, 1998). No caso concreto dos 

centros comerciais e das lojas que analisámos, é possível registar que uma vez que se trata 

de realidades franchisadas - consubstanciadas num acordo contratual estabelecido entre a 

empresa franchisadora e a franchisada, em que a primeira cede à segunda o direito de 

comercialização de certos produtos e serviços dentro de uma âmbito geográfico 

determinado e sob certas condições em troca de uma compensação económica directa ou 

indirecta - há toda uma panóplia de regras rígidas e uma preocupação constante com as 
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vendas, que aliás é sentida de forma expressiva pelos trabalhadores/as entrevistados/as. 

Simultaneamente, a administração do condomínio comercial impõe lógicas rígidas de 

funcionamento que surtem efeitos na actividade laboral dos/as trabalhadores/as. Apontámos 

para a existência de uma “regulação de controlo” (Reynaud, 1979, 1987) nos mercados de 

trabalho dos centros comerciais, que é claramente orientada pelo contexto de forte 

competitividade económica e comercial.  

Procurámos, pois, perceber como se estruturam estes mercados de trabalho, 

examinando, em concreto, as práticas de recrutamento, os requisitos de acesso à 

actividade, a gestão da formação, os mecanismos de avaliação de desempenho e os 

dispositivos de mobilização e controlo dos/as trabalhadores/as.  

 

1.1.3 As características da mão-de-obra e as dinâmicas laborais 

As lojas de restauração e de vestuário analisadas correspondem a estruturas 

organizacionais com modos de funcionamento particular. Os centros comerciais constituem 

uma realidade singular no contexto do sector do imobiliário de retalho (Carvalho, 2006) que 

envolve, para além dos promotores e lojistas, o público consumidor encarado como 

fundamental para a viabilidade comercial e financeira dos negócios aí existentes. É de 

registar a presença de outras duas figuras, as instituições promotoras e as entidades 

gestoras dos centros comerciais. Este formato comercial consubstancia um fenómeno que, 

em nosso entender, tem contribuído para alterar o perfil dos grupos profissionais em análise 

na presente investigação. A este propósito, considera-se a título de hipótese6, que o 

surgimento e a expansão dos centros comerciais contribuem para alterar o perfil dos grupos 

profissionais dos/as vendedores/as e dos/as empregados/as de restauração (mesa e 

balcão). A partir da caracterização comparativa entre a mão-de-obra no comércio a retalho, 

no alojamento e restauração, e a globalidade das actividades económicas, é possível lançar 

pistas para as singularidades encontradas na população entrevistada e nos seus contextos 

sociais de trabalho.  

Efectivamente, ao examinarmos variáveis como o sexo, a idade, a habilitação 

escolar, a qualificação profissional, a antiguidade na empresa, o tipo de contrato de trabalho 

e o regime de duração do trabalho, identificam-se diferenciações significativas entre a 

generalidade dos/as trabalhadores/as e aqueles/as que laboram nas actividades 

económicas em escrutínio. Pudemos sinalizar oito características principais: o maior 

desequilíbrio entre a mão-de-obra por conta de outrem no comércio a retalho e no 

alojamento e restauração; o peso da mão-de-obra jovem no comércio a retalho e no 

                                                 
6
 As hipóteses funcionam como motor orientador da pesquisa. Não se trata de proceder ao mero exercício de 

corroborar ou infirmar as hipóteses, mas sobretudo produzir conhecimento, relativamente às mesmas e, nessa 
medida, contribuir para o aprofundamento analítico da realidade em estudo. 
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alojamento e restauração; a escolarização mais reduzida entre os/as trabalhadores/as do 

alojamento e restauração e relativamente aproximada entre o/as trabalhadores/as a nível 

global e no comércio a retalho; o maior peso dos baixos níveis de qualificação no comércio a 

retalho e no alojamento e restauração, a predominância do trabalho a tempo parcial no 

comércio a retalho; a existência de menos mão-de-obra por conta de outrem e de mais 

patrões no comércio a retalho e no alojamento e restauração; os escalões menos elevados 

de antiguidade nos/as trabalhadores/as do comércio a retalho e do alojamento e 

restauração; a maior precariedade do vínculo contratual, expressa na existência de 

contratos a termo, no seio do comércio a retalho e do alojamento e restauração. 

Estas características da mão-de-obra mereceram ser enquadradas no conjunto de 

algumas tendências do mundo laboral que procurámos examinar - a terciarização, a 

flexibilidade, a precariedade - e as suas implicações para a dignidade no trabalho. O 

movimento de terciarização das actividades económicas reporta-se ao acréscimo do sector 

dos serviços e da população nele empregue. Aponta também para a intensificação de 

interacções sociais no interior dos processos produtivos e para o aumento do peso das 

componentes informacionais e relacionais (Lopes et al, 2000) na maioria das actividades 

económicas. A reflexão sobre esta tendência permite apontar para a permeabilidade de 

divisões entre as actividades terciárias e secundárias e, consequentemente, conduz-nos à 

necessidade de ponderar exaustivamente a natureza concreta das actividades, em 

detrimento de classificações que, por vezes, obscurecem a compreensão das 

especificidades do trabalho. Esta abordagem revela-se extremamente importante porquanto 

a realidade laboral em estudo nesta pesquisa - enquadrada em termos globais nos serviços 

- acaba por abarcar dimensões características das realidades industriais. Efectivamente, é 

possível apontarmos uma certa industrialização das actividades terciárias, em serviços mais 

desqualificados, de que é paradigmático o trabalho na linha de caixas dos hipermercados 

(Cruz, 2003a). No entanto, também há actividades industriais que incorporam características 

dos serviços (Veltz, 2000). Deste modo, vale a pena discutir o valor heurístico da teoria dos 

três sectores - primário, secundário e terciário (Clark, (1980 [1940]) - ou de perspectivas que 

ancoram a transição para uma sociedade pós-industrial (Bell, 1973) no peso da população a 

laborar nos serviços. A esfera das actividades de contacto, a esfera das actividades de 

desenvolvimento, manutenção e optimização dos suportes técnicos e a esfera das 

actividades de concepção dos produtos e serviços (Veltz, 2000), constituem exemplos - 

desenvolvidos ao longo desta pesquisa - que evidenciam a porosidade das divisões entre 

actividades industriais e terciárias. 

 Relativamente às outras duas tendências - flexibilidade, precariedade – 

perspectivámos  a existência de lógicas que as aproximam. Relativamente à flexibilidade do 

trabalho e do emprego (Benner, 2002) discutem-se, no primeiro caso, as mudanças rápidas 
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na quantidade de trabalho necessário, as alterações das qualificações para desenvolver o 

trabalho e a capacidade reflexiva no exercício do mesmo. No segundo caso, dimensiona-se 

a flexibilidade do emprego, em função do acréscimo da externalização do emprego, do 

enfraquecimento dos contratos a termo incerto e das práticas de gestão mediadas, que, no 

caso de empresas ou organizações, condicionam a gestão diária da sua mão-de-obra. A 

precariedade no trabalho e a precariedade no emprego (Paugam, 2000) remetem-nos, 

respectivamente, para a insatisfação no trabalho e para a natureza instável do vínculo 

contratual. No âmbito desta análise examinam-se diferentes tipos-ideais de integração 

profissional, que constituem o produto de combinações distintas entre a dimensão da 

(in)satisfação no trabalho e a da (ins)estabilidade no emprego. Apesar de as discutirmos 

separadamente, na realidade acabam por se mostrar muito próximas, porquanto a 

flexibilidade sintoniza bastante com condições de trabalho e de emprego precárias. Estas 

tendências têm efeitos muito significativos no processo de construção identitária e 

consequências dramáticas para o que for designado como dignidade humana.  

A problemática da dignidade no trabalho tem sido, em nosso entender, pouco 

explorada nas análises sociológicas em Portugal. O mesmo não se passa na sociologia 

inglesa e americana, onde existe um conjunto interessante de reflexões a este respeito. 

Para autores como Hodson (2001), a dignidade humana é entendida como “a capacidade de 

estabelecer um sentido de auto-valorização e auto-respeito e de cultivar o respeito pelos 

outros” (p.3), sendo concretizada na esfera política mediante a luta pela democracia e pela 

justiça, e na esfera económica através da posse de um salário que possibilita satisfazer 

todas as necessidades e da igualdade de oportunidades. No espaço laboral em concreto, a 

dignidade é perspectivada em termos da sua manutenção ou defesa, por um lado, e em 

termos de ameaça ao seu conteúdo ou da sua perda, por outro. No primeiro caso, 

englobam-se as situações de resistência protagonizadas pelos/as trabalhadores/as, o 

exercício da cidadania organizacional, a busca de sentido no quotidiano laboral e o tipo de 

relações sociais mantidas no espaço social de trabalho. No segundo caso - ameaças ao seu 

conteúdo ou perda da dignidade - , englobam-se as situações de má gestão e abuso, o 

excesso de trabalho, a limitação à autonomia, e por fim, as contradições do envolvimento no 

trabalho relacionados com o facto da mobilização da mão-de-obra tanto poder acarretar 

oportunidades como ameaças, em termos de acréscimo do sentido de responsabilidade e 

dignidade no trabalho. 

Globalmente, podemos discutir até que ponto estas tendências no mundo laboral 

espelham mudanças sociais e económicas mais vastas e se revelam contraditórias e com 

consequências significativas no espaço social de trabalho, nas vivências subjectivas em 

esferas fora do trabalho e nos processos de construção de identidades sócio-profissionais.  
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1.1.4 A natureza do trabalho em lojas de vestuário, de restauração e a relação de 

serviço 

 O trabalho em lojas de vestuário e de restauração pressupõe a existência de uma 

relação de serviço que possui especificidades próprias, tributárias da natureza específica 

das tarefas realizadas pelos/as trabalhadores/as. É importante sublinhar que nos 

demarcamos de perspectivas que consideram, no âmbito da discussão da terciarização das 

sociedades que “tudo é um serviço” (Rifkin, 2000, pp. 107-136), ou que todo o trabalho pode 

ser encarado como uma relação de serviço (Dubar, 2000, pp.113-115). Na verdade, apesar 

de no contexto da terciarização verificarmos que a porosidade de fronteiras entre, por 

exemplo, as actividades industriais e terciárias é forte, não se pode resvalar para 

generalizações simplistas, sem levar em consideração a natureza concreta da actividade de 

trabalho a que nos reportamos. Procurámos justamente examinar a relação de serviço 

presente nestes trabalhos, tendo subjacente a relação entre trabalhador/a e cliente - 

centrando-nos mais sobre o/a primeiro/a sem negligenciar o/a cliente - e o relacionamento 

entre a entidade empregadora e o trabalhador/a que acaba por marcar presença na referida 

relação.  

 A relação de serviço que se estabelece entre trabalhadores/as e clientes não é 

atributo exclusivo do tipo de trabalho dos grupos profissionais que nos propomos estudar. 

Porém, nesta pesquisa ela assume contornos particulares que decorrem da composição 

singular das actividades em análise. Neste contexto da restauração e do vestuário, o 

trabalho comporta uma dimensão material não negligenciável (Askenazy, 2004), o que de 

algum modo permite contrariar posições defensoras da progressiva generalização da 

imaterialidade do trabalho nas sociedades terciarizadas contemporâneas (Rifkin, 2000). 

Distanciamo-nos, pois, de abordagens que analisam a relação de serviço de modo 

excessivamente circunscrito à co-presença directa dos indivíduos que a protagonizam, 

descurando a maior abrangência dessa relação (Borzeix 2000; Jeantet 2003). Também nos 

afastamos de perspectivas que destacam o peso da co-produção na relação de serviço, ou 

seja, que evidenciam o facto de trabalhadores/as e clientes produzirem em conjunto um 

resultado final. Ora, como refere Jeantet (2003), para além da racionalidade instrumental 

que o encontro destes actores despoleta, há toda uma implicação social e subjectiva que 

origina acções de cooperação como de conflito. Para além disso, a própria expressão co-

produção (Gadrey, 1994) pode obscurecer as várias modalidades de investimento dos 

diferentes actores envolvidos na relação de serviço, uns que trabalham e nessa condição 

pode ser apelidados de “produtores”, e os que protagonizam o papel de clientes, e descurar 

a dimensão de poder que a atravessa. Na realidade, no interior da relação de serviço a 

problemática do poder parece-nos de extrema importância, já que ela envolve indivíduos 
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que possuem percursos e capitais diferenciados e desiguais, que são mobilizados 

diferentemente no seu interior. 

 Apesar de concordarmos com a questão relativa à dimensão do poder – analisámos 

precisamente os contributos de Friedberg (1993) sobre a articulação do poder e da 

cooperação e de Wolf (1990) sobre a diversidade de modalidades de poder, que oscilam 

entre dimensões mais individuais ou estruturais - parece-nos que a sua excessiva 

valorização pode traduzir uma visão da relação de serviço excessivamente focalizada na 

dimensão relacional, que descura as componentes material e mista que a compõem. Assim 

sendo, pretendemos antes discutir como a relação de serviço é constituída por uma 

componente relacional, material e mista. No interior da componente relacional é possível 

apontarmos uma dimensão intersubjectiva, institucional e espácio-temporal.  

 Esclareçamos o que se pretende analisar exactamente. A dimensão intersubjectiva 

implica que os sujeitos sociais envolvidos na relação de serviço atribuam significados ao 

desenrolar da interacção e aos objectos nela presentes (Weber, 1964; Gadrey, 2004), 

significados esses que não são necessariamente partilhados e por conseguinte tanto podem 

originar situações de consenso como de conflito. A referida componente leva-nos a ponderar 

a existência do que se designou como trabalho emocional (Hochschild, 2003 [1983]). Trata-

se de um trabalho de gestão de sentimentos da mão-de-obra para que esta actue da melhor 

forma possível junto do público com que trabalha. A investigadora norte-americana 

Hochschild considera que os empregos onde se observa este trabalho emocional envolvem 

um contado directo ou indirecto com clientes e exigem que os/as trabalhadores/as suscitem 

neles determinados estados de espírito. Finalmente, refere que se trata de actividades 

profissionais cujas entidades empregadoras têm oportunidade de exercer algum controlo 

sobre as expressões emocionais dos/as trabalhadores/as. Esta perspectiva pioneira sobre o 

trabalho emocional foi objecto de várias críticas, em particular, pelo peso negativo que lhe 

foi atribuído. Perspectivas como a de Leidner (1993) e Bolton (2006) consideram justamente 

que é necessário construir uma visão mais moderada sobre o trabalho emocional, 

defendendo que mesmo nos empregos em que o trabalho emocional é uma realidade, os/as 

trabalhadores/as podem fruir tanto de sentimentos de satisfação e de realização como de 

sentimentos de insatisfação ou de opressão. Trata-se de uma realidade ambivalente que 

necessita de ser compreendida à luz dos diferentes contextos laborais e do tipo de 

condições em que emerge o trabalho emocional. 

 Simultaneamente ao trabalho emocional relacionado com as atitudes que os/as 

trabalhadores/as devem assumir, é possível apontar para a existência de trabalho estético 

(Leidner, 1993) associado a padrões de referência em termos de imagem física que deve 

estar em consonância com o trabalho emocional. O trabalho estético proporciona, em nosso 

entender, uma interessante reflexão sobre o corpo a partir das perspectivas, por exemplo, 
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de Breton (1992) que evidencia o peso das técnicas corporais no seio dos saberes-fazer 

profissionais, destacando o facto de o corpo nunca ser simplesmente um objecto técnico, 

comportando também uma dimensão simbólica. O corpo comunica, é um depositário de um 

conjunto de investimentos, reflecte uma interiorização activa pelos sujeitos de um conjunto 

de princípios de organização e disciplina no espaço social do trabalho. Quer o trabalho 

emocional, quer o trabalho estético enquadram-se em dispositivos organizacionais que 

mobilizam a subjectividade dos/as trabalhadores/as para alcançar os seus objectivos 

comerciais. Deste modo, a compreensão do trabalho em lojas de vestuário e de restauração 

implica ter presente um conjunto de competências sociais designadas como “competências-

soft”, relacionadas com saberes-ser e saberes-estar, que são constituídas por dimensões 

emocionais (atitudes) e estéticas (aparências). Estas competências sociais ou relacionais 

dizem respeito à linguagem e à atitude comportamental que se integram num jogo de 

características existentes nas relações interpessoais. Ao serem apelidadas de qualificações 

sociais (Perret, Roustang, 1996), implicam a ponderação de duas situações. Em primeiro 

lugar, o risco de se alimentar o ciclo vicioso da exclusão social e da exclusão económica, na 

medida em que estas qualificações sociais se adquirem pela participação activa na 

sociedade, “pelo acesso à cultura, pela família, mais ainda que pela formação”. Elas tendem 

a opor-se “à qualificação profissional no sentido estrito do termo, que exige uma 

aprendizagem no local do trabalho” (Perret, Roustang, 1996, p.79). Em segundo, a maior 

opacidade do mercado de trabalho. Isto porque a importância atribuída pelas entidades 

empregadores à qualificação social da mão-de-obra faz com que seja “mais difícil a ambos 

os protagonistas chegaram desde logo a um acordo sobre os termos da troca: o empregador 

não sabe que prestação pode realmente esperar da pessoa que pretende admitir, e o 

trabalhador tem muitas vezes dificuldades em perceber o que dele se espera” (Perret, 

Roustang, 1996, p.80). 

A dimensão institucional implica ter presente outros elementos que contribuem de 

forma indirecta para a configuração da relação de serviço (Borzeix, 2000, Jeantet, 2003), por 

exemplo, as regras da administração do centro comercial que as lojas devem 

escrupulosamente cumprir - como analisaremos mais adiante na pesquisa - ou o próprio 

manual de funcionamento das lojas que os/as trabalhadores/as devem cumprir. Ou seja, é 

possível identificar na relação de serviço a presença indirecta de certas normas e entidades 

que a estruturam.  

Por último, surge a dimensão espácio-temporal, já enunciada. Interessa destacar que 

no seio da relação de serviço se estabelecem interacções que não são efémeras, podem ser 

reactivadas no tempo e nem sempre se sustentam em interesses puramente comerciais. Na 

presente pesquisa propomos grelhas de leitura da interacção comercial entre 

trabalhadores/as e clientes - tendo por base o momento de aproximação do/a cliente, o 
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enquadramento temporal e espacial, os recursos mobilizáveis no decurso da interacção 

pelo/a trabalhador/a, os suportes informacionais e as competências mobilizadas pelo/a 

trabalhador/a - que pode assumir contornos bastante diferenciados. 

Como referimos, a relação de serviço engloba, para além de uma componente 

relacional, uma componente material e uma componente mista (relacional e material). A 

componente material da relação de serviço corresponde à realização de tarefas 

relacionadas com as rotinas destes espaços comerciais, que envolvem, entre outras, a 

reposição e organização dos stocks, o colocar em ordem os produtos e a limpeza das lojas 

e dos seus equipamentos. Procurámos documentar esta materialidade, observando a forma 

como os/as trabalhadores/as contribuem para construção activa de um cenário de consumo 

no seu quotidiano laboral, através da forma de apresentação dos produtos, da estruturação 

das montras, ou da organização da loja (Nickson et al, 2001; Pettinger, 2004), previamente 

transmitidas aos/às trabalhadores/as. Para essa construção é decisiva a importância 

atribuída à gestão do corpo e da imagem dos/as trabalhadores/as, como se vê no vestuário 

ou na forma como estes/as se movimentam no espaço da loja e comunicam com os/as 

clientes. A análise da componente material da relação de serviço e em concreto o tipo de 

tarefas materiais que ocupam os/as trabalhadores/as permitem, por exemplo, observar a 

transferência de trabalho para o/a cliente - que outrora era desempenhado pelo/a 

trabalhador/a - sobretudo em lojas de self-service. Efectivamente, nestas lojas a clientela 

movimenta-se livremente e retira das prateleiras os artigos que pretende experimentar, algo 

que era uma incumbência do/a trabalhador/a no passado. Finalmente, a componente mista 

da relação de serviço articula as tarefas de natureza relacional e de natureza material. 

Assim sendo, sugerimos, a título de hipótese, que a actividade de trabalho no vestuário e na 

restauração é atravessada pela existência de uma relação de serviço construída 

subjectivamente no espaço social de trabalho, marcada por uma componente de natureza 

relacional - constituída por dimensões intersubjectivas, institucionais e espácio-temporais -, 

e por uma componente material e uma componente mista (relacional e material). 

 

1.1.5 Da análise dos espaços físicos e sociais das lojas  

Procedemos nesta pesquisa à caracterização do espaço físico das lojas de vestuário 

e de restauração, mediante uma análise detalhada dos postos de trabalho ou das áreas 

funcionais que contempla elementos distintos: o posto de trabalho propriamente dito, a 

dimensão dos equipamentos existentes e utilizados pelo/a trabalhador/a, assim como a 

dimensão das tarefas de natureza relacional, material e mista a eles associadas. Este 

registo permitiu ter presente as condições técnicas e materiais do trabalho (Pinto, 2006) e 

examinar com maior profundidade o contexto de trabalho dos/as entrevistados/as. No seio 

destas análises procedemos à tipificação das lojas de restauração e de vestuário, 
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sinalizando as suas características principais, com o intuito de sublinhar que se trata de 

universos heterogéneos, embora obviamente com algumas semelhanças.  

A análise do espaço físico de trabalho foi articulada com uma discussão sobre o 

espaço social do trabalho, que se debruça em particular sobre a configuração das 

interacções comerciais que se estabelecem entre trabalhadores/as e clientes. Em nosso 

entender, os dispositivos de organização e de gestão das lojas e dos centros comerciais 

permitem-nos enquadrar processos de atribuição, produção e circulação de sentido (Pinto, 

2006) no espaço social de trabalho. Sublinhámos justamente configurações diferentes da 

interacção comercial com o/a cliente que emergem no contexto dos diferentes tipos de lojas 

de restauração e de vestuário contempladas.  

 

1.1.6 A (in)satisfação laboral, os quotidianos de trabalho e a articulação das esferas 

laboral, escolar, familiar, e pessoal 

Um das preocupações desta pesquisa residiu na análise da satisfação e da 

insatisfação laboral dos/as trabalhadores/as das lojas de vestuário e de restauração. 

Procurámos fazê-lo, tendo em linha de consideração as actividades de trabalho em estudo 

(restauração e vestuário) e a condição perante a actividade económica da população 

entrevistada (trabalhador/a ou trabalhador/a-estudante). Discutiram-se os factores de 

satisfação laboral, que se relacionam com o tipo de tarefas, as condições de exercício do 

trabalho e as dimensões relacionais. No que respeita à insatisfação laboral, optámos por 

contemplar os mesmos factores e outros, que nos foram sendo sugeridos ao longo das 

entrevistas com os/as trabalhadores/as, muito relacionados com os espaços físicos de 

trabalho. É importante levar em consideração que as preocupações estéticas (Cachinho, 

1999) imperam, negligenciando-se frequentemente a necessidade de projectar e construir 

os espaços por referência aos/às trabalhadores/as que os ocupam e utilizam durante as 

horas de trabalho. Pareceu-nos importante, depois de analisar cada um dos factores de 

satisfação e de insatisfação laboral de forma isolada, auscultar os/as trabalhadores/as sobre 

o seu grau global de satisfação. No âmbito da análise sobre a insatisfação e a satisfação 

laboral, importa perspectivar de forma articulada os factores concretos que as justificam e os 

significados da actividade profissional expressos pela população entrevistada. Para 

perceber de forma mais profunda estas matérias, procurámos perceber se os/as 

trabalhadores/as aconselhariam a sua actividade a terceiros, e quais as razões que os/as 

levariam ou não a fazê-lo. 

Pesquisámos o quotidiano de trabalho desta população através de vários prismas, 

que considerámos decisivos para caracterizar estes universos de trabalho. Destacámos as 

deslocações diárias e meios de transporte utilizados (Freire, 2003a). Pudemos registar que 

há tipos de deslocações distintas segundo a condição perante a actividade económica da 
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população entrevistada (trabalhadores/as e trabalhadores/as- estudantes). Os meios de 

transporte também são diversos, em função desta actividade. Refira-se, por exemplo, que a 

utilização de viatura própria pelos/as trabalhadores/as-estudantes do ensino superior 

confirma a necessidade de terem que manter o emprego para suportar os compromissos 

financeiros e para pagar os estudos. Analisámos, igualmente, as práticas alimentares dos/as 

entrevistados/as, uma dimensão que não é habitualmente contemplada nas pesquisas sobre 

o trabalho, mas que nos parece decisiva para compreender com rigor as condições 

concretas do exercício laboral. Procurámos perceber em que locais ocorrem as refeições, o 

conteúdo das mesmas e o tempo de que a população entrevistada dispõe para realizá-la. 

Estas questões deram-nos informação acerca das próprias estratégias de gestão das lojas, 

pois a ideia de tornar os/as próprias/as trabalhadores/as clientes das marcas parece estar 

amplamente disseminada, mediante o accionamento de várias estratégias (Freathy, Sparks, 

1996; Klein, 2002).  

Ainda no âmbito do estudo do quotidiano laboral, procurámos analisar o tipo de 

perturbações sentidas (Greenberger, Steinberg, 1986; Aubert, Gaulejac, 1991) pela 

população entrevistada. Pareceu-nos pertinente articular dimensões de carácter físico e 

psicológico, que constituem as referidas perturbações vividas no trabalho e fora dele 

(Askenay, 2004). Em termos globais, todas estas situações encontram-se em estreita 

conexão com as condições de exercício destas actividades nas lojas de restauração e de 

vestuário. 

O último eixo da nossa análise reporta-se à articulação das esferas laboral, escolar, 

familiar e pessoal. A abordagem dos vários domínios da vida social é fundamental para 

tentar percebermos os significados atribuídos à esfera do trabalho e às vivências que aí têm 

lugar (Boltanski, Chiapello, 1999). Considerámos, hipoteticamente, que a actividade de 

trabalho em análise condiciona as restantes dimensões do quotidiano da população 

entrevistada, embora estas também a influenciem. O grau de dificuldade em articular estas 

esferas encontra-se relacionado com as características particulares da população 

entrevistada. Ainda no seio desta análise, procurámos perceber as modalidades de 

ocupação do tempo fora do emprego. Julgámos fundamental analisar o tipo de 

relacionamentos sociais que a população entrevistada mantém no contexto do centro 

comercial, para averiguar o sua papel na vida social destes/as trabalhadores/as. Não se 

contemplaram os relacionamentos sociais estabelecidos no interior da própria loja, já que 

eram uma evidência ao longo do discurso da população entrevistada. Convém sublinhar, 

ainda, que tentámos analisar o papel desta rede de relacionamentos no desenrolar dos 

processos de recrutamento de mão-de-obra para as lojas em análise. Ao promover uma 

análise articulada das esferas laboral, escolar, familiar e pessoal, procurámos afastar-nos de 
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uma visão unidimensional dos/as trabalhadores/as, em que estes/as existem apenas 

enquanto parte dos universos de trabalho.  

 Após situar o itinerário teórico da nossa investigação, procedemos à descrição e à 

reflexão sobre o percurso metodológico realizado, no ponto seguinte 

 

1.2 Estratégia de pesquisa empírica 

 É sabido que na definição de uma estratégia de pesquisa científica as decisões 

metodológicas dependem das opções teóricas (Crotty, 1998; Fernandes, 1998). Atendendo 

às linhas de orientação teórica apresentadas no ponto anterior, optámos por desenvolver 

uma estratégia metodológica multidimensional7, que concilia abordagens quantitativas 

através da análise de fontes estatísticas que nos permitiram captar a configuração da 

estrutura do emprego no comércio e do perfil dos/as trabalhadores/as, e abordagens mais 

qualitativas. Estas incluíram a realização de entrevistas individuais, de grupos focalizados 

(focus groups), de observação directa, técnicas que nos possibilitaram a caracterização em 

termos globais dos/as trabalhadores/as, da sua actividade de trabalho e das suas práticas 

no espaço social do trabalho, práticas essas estruturadas pela organização existente na loja, 

para a qual eles/as também contribuem e pelas regras de funcionamento do centro 

comercial. Práticas essas que são também estruturantes da vida social dos/as 

trabalhadores/as. Procurámos também através delas documentar as representações em 

torno do espaço social de trabalho, bem como as relações entre a esfera laboral e as outras 

esferas da sua vida social. 

 Nesta pesquisa, a abordagem proposta da relação de serviço que compõe o trabalho 

nas lojas de vestuário e de restauração em análise, é paradigmática da articulação entre 

escalas de observação diferentes. Uma delas é o espaço físico da loja de centro comercial. 

Aí apontámos a dimensão intersubjectiva desta relação que remete para a partilha de 

significados na interacção entre trabalhadores/as e clientes na loja comercial. Porém, para 

enquadrarmos com rigor a relação de serviço, não a pudemos circunscrever apenas a essa 

dimensão. Por conseguinte, considerámos todo um dispositivo organizacional que a 

enquadra e a estrutura, o que implica equacionar outras escalas de observação e 

consequentemente duas dimensões. A institucional que aponta necessariamente para uma 

escala de observação não exclusiva do espaço físico da loja e situada ao nível do 

funcionamento mais amplo da loja em si e da organização do condomínio do centro 

comercial de que a loja faz parte. A dimensão espácio-temporal que aponta para interacções 

que se sucedem no interior da loja com clientes, que podem ser reactivadas em momentos 

                                                 
7
 Sustentamos que é a pesquisa multidimensional accionadora de estratégias múltiplas no terreno (Burguess, 

1997), que possibilita a captação das dinâmicas que envolvem simultaneamente actores sociais e contextos 
espácio-temporais das instituições, sem a tentação de resvalar para modalidades de observação de ordem 
causal, que se movem de modo inflexível do exterior para o interior institucional ou organizacional.  
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temporais distintos no interior da loja, como no seu exterior. A conciliação destas escalas de 

observação diferentes forneceu um contributo importante para captar o processo relacional, 

material e misto que atravessa a relação de serviço entre trabalhadores/as e clientes. 

 Ocupar-nos-emos agora da caracterização pormenorizada das técnicas de 

investigação aplicadas no decurso da pesquisa empírica. 

 

1.2.1 A conjugação de diversas técnicas de investigação  

1.2.1.1 A análise quantitativa das estatísticas oficiais e a análise documental de fontes 

escritas 

 A consulta das estatísticas oficias sobre o emprego no comércio e no alojamento e 

restauração e de outras fontes escritas revelou-se de extrema importância para a 

contextualização mais ampla da investigação realizada. Recolhemos informações 

produzidas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), pelo Observatório do Comércio (OC), 

pela Direcção Geral da Empresa (DGE), sob a tutela do Ministério da Economia, pelo 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, pela Associação Portuguesa de Centros 

Comerciais (APCC). Deslocámo-nos ao Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços de 

Portugal (SCESP), ao Sindicato de Hotelaria e Restauração (SHR), à Escola Profissional 

Raul Dória (EPRD) e ao Ateneu Comercial do Porto, para avaliarmos localmente a dimensão 

do material existente nestas instituições, e aferirmos da sua utilidade para os objectivos da 

pesquisa. Nas linhas que se seguem, propomos uma breve perspectiva acerca das 

informações disponibilizadas pelas várias organizações citadas. 

 No âmbito das estatísticas produzidas pelo Instituto Nacional de Estatística, 

recorremos aos recenseamentos gerais da população de 1981, 1991 e de 2001. Tal 

manancial estatístico permitiu-nos, grosso modo, caracterizar o perfil da população 

empregada no comércio e no alojamento e restauração. Cabe referir que nem sempre foi 

possível realizar análises diacrónicas a partir deste material, na medida em que a 

classificação das profissões se alterou ao longo do tempo, o que inviabilizou, parcialmente, 

o objectivo de captar a evolução do emprego no comércio e na restauração segundo a 

profissão, ao longo dos últimos quarenta anos. 

 Em fontes produzidas pela Direcção Geral da Empresa8 (DGE) e pelo Observatório 

do Comércio9 (OC) obtivemos informação estatística mais específica sobre a realidade dos 

                                                 
8 Pelo Decreto-Lei nº 186/2003, de 20 de Agosto, é criada a Direcção Geral da Empresa que substitui as 

Direcções-Gerais do Comércio e da Concorrência, das Relações Económicas Internacionais e da Indústria, 
entretanto extintas pelo mesmo diploma. Entre as suas várias competências, destacaríamos a promoção do 
acompanhamento e da análise da evolução sectorial e a contribuição para a definição e execução, articulação e 
dinamização das políticas sectoriais para a indústria, comércio e serviços e o acompanhamento da execução das 
medidas delas decorrentes, por forma a permitir a avaliação dos seus efeitos. 
9 Refira-se que o Observatório do Comércio foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros nº54/98, de 23 

de Abril, com o intuito de constituir um espaço de discussão e de promoção de estudos relativos ao sector do 
comércio, de modo a contribuir para um conhecimento mais aprofundado da realidade deste sector. 
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centros comerciais. Em 1999, o Observatório do Comércio realizou o estudo Centros 

Comerciais em Portugal - Conceito, tipologias e dinâmicas de evolução, sob a coordenação 

de Herculano Cachinho (2000) e, três anos depois (2002), publicou até à data o único 

estudo pormenorizado sobre as estratégias empresariais, o emprego e a empregabilidade 

no comércio em geral, coordenado por Teresa Barata Salgueiro (2002). Refira-se, porém, 

que a realidade particular do emprego nos centros comerciais constitui uma dimensão não 

analisada de forma independente, como veremos mais adiante ao examinar os resultados 

do Inquérito aos Estabelecimentos Comerciais – Unidades Comerciais de Dimensão 

Relevante, de 2004. Este inquérito surge na sequência de outros realizados em 2000 e em 

2001. Os dados destes três inquéritos não são comparáveis entre si, pois os instrumentos 

de categorização diferem. Em 2003, o OC e o INE publicam em co-autoria, o estudo sobre O 

Perfil das Grandes Unidades Comerciais em Portugal (1993-2001), que sistematiza apenas 

os principais resultados já conhecidos dos inquéritos anteriores. 

 De entre a documentação produzida no âmbito do Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social, destacámos o estudo de 2001 sobre o Comércio e a Distribuição em 

Portugal, que constrói um diagnóstico e uma análise prospectiva sobre o sector, 

debruçando-se também sobre a evolução dos empregos, das qualificações e das 

competências profissionais. Trata-se, todavia, de uma publicação que apresenta 

classificações profissionais para o comércio e para a distribuição, que não traduzem 

propriamente a realidade profissional neste âmbito. Ocupar-nos-emos desta questão no 

capítulo sobre os grupos profissionais no comércio e na restauração, discutindo o caso 

particular dos/as trabalhadores/as em análise nesta pesquisa. 

 A Associação Portuguesa de Centros Comerciais10 (APCC) publica um anuário com 

informação dos centros comerciais portugueses associados e a revista Shopping. O anuário 

disponibiliza fichas técnicas detalhadas sobre os centros comerciais portugueses, uma 

análise do mercado nacional dos centros comerciais e do sector imobiliário de retalho e, 

finalmente, uma listagem dos centros comerciais planeados para o ano seguinte. Já a 

revista Shopping publicita, nos seus quatro números anuais, as principais notícias relativas à 

vida dos centros comerciais portugueses, destacando também eventos de natureza 

internacional nos quais a APCC participa. Tivemos oportunidade de constatá-lo mediante a 

listagem temática das notícias que surgiram na revista nos últimos três anos (finais de 2003 

a meados de 2007 - do nº 44 ao nº 60 da revista Shopping). Apesar desta Associação 

                                                 
10Fundada em 1984, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais - APCC -, é uma associação de âmbito 

nacional e sem fins lucrativos que conta actualmente com 54 Associados que representam um total de 69 
centros comerciais com uma Área Bruta Locável - ABL total de 1.420.383 m2. Tem por objectivos a defesa dos 
interesses legítimos e dos direitos dos proprietários, promotores e gestores dos empreendimentos comerciais 
denominados centros comerciais, bem como promover a sua dignificação, a definição legal e rigorosa deste tipo 
de complexo comercial integrado e servir de interlocutor junto dos órgãos da Administração Pública no campo da 
elaboração de legislação. 
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produzir informação sobre a realidade específica dos centros comerciais, e de fazer questão 

de salientar a cada abertura de um novo centro comercial a sua importância para a criação 

de emprego11, não se debruça propriamente sobre a caracterização da mão-de-obra afecta 

ao centro comercial propriamente dito nem à das lojas comerciais neles integradas12. 

Relativamente ainda à APCC, é de salientar que realiza de três em três anos o Congresso 

Português de Centros Comerciais, tendo organizado o último entre os dias 27 e 28 de 

Fevereiro de 200713, sob o tema Inovação, Qualidade e Sustentabilidade, com o objectivo 

de, nas palavras do seu presidente, “demonstrar uma vez mais que a importância desta 

indústria, quer em termos de criação de emprego, quer na defesa do comércio moderno pela 

inovação e qualidade, quer até mesmo pelos primados do consumidor e da sustentabilidade 

ambiental, não pode ser subestimada” (Mattos, 2007, p1).  

 A recolha destas informações permitiu-nos observar a carência de material sobre o 

emprego nos centros comerciais, que nos parece de alguma forma divergente da ideia, 

relativamente consensual entre as entidades que trabalham fontes de informação sobre o 

comércio, acerca da importância das alterações do emprego no comércio e dos perfis 

profissionais associados aos novos formatos da actividade comercial nas últimas décadas. 

Assim, a presente pesquisa pretende constituir um contributo para o melhor conhecimento 

da realidade laboral nos centros comerciais, através de um estudo detalhado sobre os/as 

trabalhadores/as e as actividades profissionais existentes neste contexto organizacional. 

 No âmbito da pesquisa documental desta investigação, visitámos o Sindicato do 

Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal e o Sindicato de Hotelaria e Restauração. 

Facultaram-nos a consulta dos Contratos Colectivos de Trabalho (CCT) para o Comércio e 

para Hotelaria e Restauração. No primeiro caso, pudemos caracterizar a natureza da 

actividade de trabalho do comércio, em particular daqueles profissionais que se dedicavam 

à actividade de venda no espaço físico das lojas comerciais, no período entre 1976 e 1998. 

No segundo caso, contemplámos os Contratos Colectivos de Trabalho (CCT) de 1988, 

1998, 2002, 2004 e 2006. Através destes procurámos documentar a natureza da actividade 

de trabalho dos empregados de balcão e dos empregados de mesa. 

 No Ateneu Comercial do Porto, através da consulta do álbum de memórias do 

Ateneu Comercial do Porto foi possível apurar o papel que os trabalhadores do comércio 

tiveram na sua fundação, como nos anos posteriores em que animaram a sua vida 

institucional.  

                                                 
11 Tal ideia foi expressa, precisamente, no editorial da Revista Shopping nº54, Março, 2006, pelo presidente da 

APCC, António Sampaio Mattos. 
12 Confrontar anexo sobre listagem temática da revista Shopping. 
13 Aquando da divulgação deste Congresso, houve logo o interesse em nele participarmos. Contudo, quando 

tomámos conhecimento das condições de inscrição, designadamente dos 750,00 euros de inscrição para não 
associados da APCC, a nossa situação, abandonámos a ideia. Assim, tivemos acesso apenas ao programa 
detalhado do evento.  
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 Finalmente, na Escola Profissional Raul Dória, uma instituição que conta mais de um 

século de história, pudemos consultar documentos escritos que possibilitaram situar o seu 

contributo para a dinamização e expansão do comércio no Porto, nos inícios do século XX. 

É de salientar o relevo desta instituição escolar no âmbito da leccionação de cursos ligados 

à actividade comercial. Actualmente, continua a proporcionar cursos técnicos relacionados 

com o comércio. 

 Após percorrermos o material consultado e analisado ao longo da pesquisa empírica 

e a sua proveniência organizacional, debruçamo-nos de seguida sobre as entrevistas 

realizadas. 

 

1.2.1.2 As entrevistas não estruturadas  

 O primeiro conjunto de entrevistas não estruturadas aplicou-se numa etapa em que 

procedemos à exploração inicial da temática desta pesquisa. Muitas destas entrevistas 

ocorreram quase em simultâneo com a pesquisa que realizámos em duas organizações 

referidas no ponto anterior - o Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal e a 

Escola Profissional Raul Dória. A par da revisão da literatura científica existente em torno do 

tema global da investigação, recorremos à técnica da entrevista não estruturada, no sentido 

de interpelar determinados interlocutores sobre a temática de fundo da nossa investigação. 

Julgámos que seriam agentes sociais com um conhecimento muito aprofundado do tema 

que nos abririam pistas importantes de reflexão. Todas as entrevistas com cada um dos 

nossos interlocutores foram solicitadas por telefone aos próprios e previamente preparadas, 

mediante a construção de um guião. Entrevistámos o Presidente do Sindicato do Comércio, 

Escritórios e Serviços de Portugal (SCESP) na sala de direcção do referido Sindicato. Os 

tópicos orientadores da entrevista foram as especificidades do trabalho no comércio e do 

comércio tradicional. Seleccionámos para entrevistar também o responsável pela Escola 

Profissional Raul Dória e membro do SCESP, tendo decorrido a entrevista nas instalações 

da escola. Os tópicos que permitiram conduzir a entrevista foram os mesmos da anterior, 

mais um relativo ao papel que a escola teve e (tem) no comércio portuense e outro atinente 

ao espólio do sindicato. Nesta segunda entrevista, o entrevistado sugeriu que 

contactássemos um jornalista do Porto, ex-marçano do comércio portuense na década de 

cinquenta do século XX, e colaborador regular da imprensa escrita, com livros publicados 

sobre a cidade do Porto. Desse contacto resultou assim uma outra entrevista a esta 

personalidade da vida portuense, realizada na Livraria Académica no Porto. 

 O quarto entrevistado foi o responsável do Arquivo Distrital do Porto, e a entrevista 

teve lugar nas instalações do próprio Arquivo. O seu testemunho foi importante, uma vez 

que investigou determinados ofícios portuenses característicos do século XIX e inícios do 
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século XX. Os temas abordados foram o comércio portuense e história dos caixeiros 

portuenses. 

 O segundo conjunto de entrevistas não estruturadas foi levado a cabo no decurso do 

trabalho empírico da pesquisa, em concreto durante o período em que entrevistámos 

simultaneamente trabalhadores/as dos centros comerciais da Área Metropolitana do Porto. 

No âmbito da nossa intenção de traçar uma retrospectiva histórica do comércio portuense, 

pareceu-nos pertinente realizar entrevistas de pendor não estruturado que visassem 

auscultar pessoas que trabalhavam há vários anos no centro comercial mais antigo da 

cidade do Porto - o Shopping Center Brasília - e que de algum modo têm estado ligadas ao 

seu funcionamento. Interessou-nos em particular indagar os tipos de ligação dos/as 

entrevistados/as ao centro comercial, o processo de compra da lojas (para aqueles que 

eram proprietários), a natureza das tarefas realizadas e os contextos de trabalho, o tipo de 

clientes que possuíam e a sua perspectiva face à evolução da realidade comercial do 

Shopping Center Brasília ao longo do tempo, tendo em linha de consideração a emergência 

de novos centros comerciais. 

 Na sequência de uma deslocação ao referido centro comercial, e após interpelarmos 

uma lojista, para saber quem seria a pessoa mais antiga aí a trabalhar, indicaram-nos o 

nome de uma senhora que era proprietária de várias lojas desde a fundação do centro 

comercial em 1976. Fomos ao seu encontro e conseguimos não só entrevistá-la - no espaço 

físico da loja enquanto não atendia clientes - como angariar o contacto para mais duas 

entrevistas. Uma, com o presidente da Associação Comercial do Shopping Center Brasília - 

entrevistado num café situado no próprio centro comercial -, e outra, com a responsável 

pelas comemorações dos 30 anos deste centro comercial - entrevista que decorreu na sala 

de reuniões da referida Associação - , assinaladas em Outubro de 2006. Também falámos 

com o responsável pela administração do condomínio, com quem tivemos apenas uma 

rápida trocas de palavras, pois ele surgiu na sala de reuniões no decurso desta segunda 

entrevista. Finalmente, entrevistámos uma lojista que sabíamos ter um espaço arrendado há 

vinte anos e que estava prestes a dar por finda a sua actividade.  

 Importa reter alguns dados deste conjunto de entrevistas. As duas primeiras 

entrevistadas estão ligadas ao centro comercial desde os anos setenta, altura em que com 

vinte e poucos anos e acabadas de sair da Universidade, com formação superior em 

História e em Línguas e Literatura Modernas, abraçaram o negócio dos pais – um, 

comerciante e proprietário de vários lojas arrendadas, e outro, proprietário de uma loja 

comercial de ourivesaria. Ambas as entrevistadas acabaram por se dedicar às lojas, uma 

com actividade de moda e outra de ourivesaria. Foi curioso registar também que ambos os 

pais das entrevistadas já eram proprietários de lojas em grandes ruas comerciais da cidade 
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do Porto aquando da abertura do Shopping Center Brasília, em 1976, tendo decidido 

enfileirarem-se no que na altura era considerada a vanguarda do mundo comercial. 

 Quanto à entrevista com o presidente da Associação de Comerciantes, é de destacar 

o facto de este proprietário de galerias de arte estar ligado ao centro comercial desde os 

inícios da década de noventa do século XX e de pretender implementar neste espaço 

comercial um novo conceito de comércio diferente daquele que opera nos centros 

comerciais que abriram na cidade do Porto e na sua Área Metropolitana desde 1990, com 

quem não podem competir. Trata-se de um novo conceito que visa transformar o Shopping 

Center Brasília num centro comercial temático especializado em áreas que não são 

contempladas nem exploradas pelos restantes centros comerciais. 

 A entrevista com a lojista permitiu captar o descontentamento face à actual 

administração de condomínio do centro comercial e a situação de crise que se vive no 

centro com a saída de lojistas que aí tinham o seu negócio há mais de uma década. 

 De seguida, ocupar-nos-emos da caracterização das entrevistas semi-estruturadas e 

das motivações que presidiram ao recurso desta técnica de investigação. 

 

1.2.1.3 As entrevistas semi-estruturadas 

 As entrevistas semi-estruturadas correspondem a uma fase temporal de pesquisa 

diferente da do primeiro bloco de entrevistas caracterizadas no ponto anterior. Com efeito, 

no momento da aplicação das entrevistas semi-estruturadas já havíamos construído o 

enquadramento teórico e metodológico e delimitado os objectivos da pesquisa.  

 As primeiras entrevistas realizadas surgiram de três contactos privilegiados 

estabelecidos com estudantes universitárias de Sociologia, que trabalhavam em centros 

comerciais portuenses. Tais contactos foram fundamentais não só porque proporcionaram a 

realização das primeiras entrevistas a trabalhadoras, na condição simultânea de estudantes 

do ensino superior, como possibilitaram um importante conjunto de outros contactos 

inseridos nas duas actividades económicas escolhidas para análise: (comércio de) vestuário 

e restauração. Tratou-se, assim, de uma estratégia de bola de neve, em que a partir de um 

contacto se conseguiram reunir os seguintes. À medida que os contactos de 

entrevistados/as foram surgindo foi extremamente interessante perceber que nos havíamos 

distanciado sobremaneira daqueles três contactos iniciais. Registe-se que a angariação de 

contactos de potenciais entrevistados/as ocorreu no final das entrevistas aplicadas, em 

concreto, após o final da gravação das mesmas, num momento em que julgámos que os/as 

entrevistados/as se sentiam mais à vontade para fornecerem contactos de colegas de 

trabalhos, de amigos, ou de conhecidos a laborarem em lojas de vestuário e de restauração 

em centros comerciais da Área Metropolitana do Porto. Apresentamos de seguida a 
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representação gráfica das relações estabelecidas entre entrevistados/as e entre estes/as e 

entrevistador/a. 
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Representação gráfica das relações estabelecidas entre entrevistados/as e entre estes/as e entrevistador/a 

[FIGURA N. 1] 
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A partir da representação gráfica é possível perceber a configuração das relações entre 

entrevistador/a14 e vinte e três entrevistados/as. Assim, vejamos15: 

 - o entrevistador é primo de Adélia (do centro comercial 2), que por sua vez era amiga 

de loja de Rodrigo (centro comercial 2) e de Filomena (centro comercial 2); 

 - o entrevistador é primo de Gabriel (centro comercial 5), que era namorado de Antónia 

(centro comercial 5) e colega de loja de Teresa (centro comercial 5); 

 - o entrevistador era amigo de Abel (centro comercial 3); 

 - a entrevistada Carolina (centro comercial 4) é ex-aluna da entrevistadora; 

 - a entrevistada Micaela (centro comercial 4) é ex-aluna da entrevistadora; esta ex-aluna 

era colega de loja de Albertina e de Paula (as duas laboravam no centro comercial 4); 

 - o entrevistador/a é primo de Cristina (centro comercial 8); Cristina era colega de 

Conceição (centro comercial 7) que conhecia Dirce (centro comercial 7); Cristina era ainda 

colega de loja de Inácia e Inês (as duas trabalhavam no centro comercial 8); 

 - a entrevistada Rute (centro comercial 1) é ex-aluna da entrevistadora; é também 

namorada de Afonso (centro comercial 1) e irmã de Ana (centro comercial 5); Rute conhece 

Arlindo (centro comercial 1); Arlindo é amigo de Filipe (centro comercial 1); Filipe é namorado 

de Rosa (centro comercial 1) e colega de loja de Frederico (centro comercial 1). 

É possível sublinhar que estas entrevistas se inserem na lógica do tecido das relações 

dos actores sociais, ou seja, nas suas redes sociais. 

As primeiras quinze entrevistas realizadas - do conjunto destas vinte e três 

representadas graficamente - foram marcadas maioritariamente por telefone, sendo durante a 

conversa com os/as entrevistados/as esclarecidos os objectivos específicos da entrevista a 

realizar e o seu enquadramento no projecto de investigação. A realização destas entrevistas 

ocorreu nos dias de folga dos/as trabalhadores/as, antes da entrada ou depois da saída do 

trabalho. As entrevistas foram realizadas em vários locais. Os mais procurados por 

entrevistador/a e entrevistado/a foram a praça da alimentação do centro comercial. Outros 

locais também escolhidos foram cafés, o gabinete de trabalho da entrevistadora, a esplanada 

de uma galeria comercial, a casa da entrevistada, e o corredor de um centro comercial. 

Relativamente a este aspecto não será despiciendo referir que várias das entrevistas ocorreram 

em centros comerciais nos quais os/as entrevistados/as trabalhavam, tendo havido a 

preocupação de seleccionar, sempre que possível, locais de menor ruído, para não perturbar a 

gravação das entrevistas, para cuja realização se solicitou previamente autorização. Acresce 

                                                 
14 Nesta fase da pesquisa contámos com a colaboração de um entrevistador para conduzir as entrevistas. 
15

 Os nomes próprios aqui referidos não são os nomes dos/as entrevistados/as. Os seus nomes próprios foram 
substituídos por outros, de modo a salvaguardar o seu anonimato. 
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que a familiaridade dos/as entrevistados/as com o local se tornou decisiva para o desenrolar da 

entrevista (Beaud, Weber, 1997), pese embora as condições acústicas existentes nos centros 

comerciais - espaços de grande amplitude, música de fundo e ruído das pessoas que neles 

circulavam - nem sempre favoráveis à gravação das entrevistas e à sua consequente 

transcrição.  

É de referir que apenas um entrevistado cujo primeiro contacto se estabeleceu nas 

próprias instalações da loja, declinou a modalidade presencial de realização da entrevista 

invocando falta de tempo. Após grande insistência da nossa parte, e depois de reforçarmos a 

importância do seu testemunho, pois ninguém melhor do que ele próprio poderia caracterizar a 

sua actividade de trabalho e tudo o que se lhe está associado, o interlocutor sugeriu então que 

enviássemos o conjunto das questões a colocar via email. Muito embora não fosse esta a 

situação de entrevista pretendida para a investigação, acabámos por aceitar, visto tratar-se de 

um caso particularmente relevante para a caracterização deste universo profissional: um 

trabalhador com nove anos de experiência profissional numa loja de restauração, que se iniciou 

em tarefas mais básicas, tendo posteriormente ascendido na hierarquia de funções na loja até 

ocupar o posto de gestor de unidade. Esta situação permitiu-nos reflectir sobre o facto de 

contextos que escapam à situação de entrevista previamente delineada para a investigação, 

não deverem ser desvalorizados, mas antes encarados como material susceptível de ser 

contextualizado e devidamente ponderado.  

No decurso desta fase do trabalho empírico, elaborámos a transcrição das primeiras 

quinze entrevistas efectuadas16 e um balanço das mesmas que visou uma primeira 

caracterização do material recolhido. Esta abordagem revelou-se fundamental, pois permitiu 

tanto um apuramento do perfil daqueles/as até então entrevistados/as, como um registo das 

primeiras observações e resultados sem a preocupação de forjar categorias analíticas, e 

posteriormente um afinamento das questões constantes do guião, e até mesmo a introdução de 

novas, no sentido de melhor interrogar os/as entrevistados/as e de reelaborar determinados 

tópicos da problemática em análise. Este exercício reflexivo, que implicou necessariamente 

uma pausa no trabalho de realização das entrevistas, surgiu da necessidade de tornar mais 

heterogéneo o perfil dos/as entrevistados/as17 - em termos de sexo, idade, estado civil, filhos, 

                                                 
16 Concordamos com a perspectiva de Beaud e Weber (1997), quando afirmam que o esforço de transcrever as 

entrevistas para a forma mais próxima possível da linguagem falada se revela inútil, pois o texto torna-se de difícil 
leitura e significa uma perda de tempo que poderia ser canalizado para o trabalho analítico das entrevistas e para o 
vai e vem entre a teoria e a empiria (p.245). Nessa medida, optámos por uma transcrição não totalmente integral do 
registo gravado da entrevista.  
17 Na realidade, nesta fase constatámos precisamente que no corpo de entrevistados/as estavam por exemplo muitos 

trabalhadores/as-estudantes, fruto obviamente da estratégia em bola de neve - o que contribuiu consequentemente 
para tentarmos diversificar mais esse perfil.   
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condição de trabalhador/a estudante, local de trabalho (centro comercial), categoria profissional, 

horário de trabalho, experiência profissional - até então contemplado nas referidas quinze 

entrevistas. 

Posteriormente realizámos mais quarenta e cinco entrevistas, tendo assim totalizado 

sessenta entrevistas semi-estruturadas a trabalhadores/as de centros comerciais, um número 

de entrevistas claramente devedor do designado “princípio da saturação” (Digneffe, 1997, 

p.213), ou seja, de uma estratégia que consiste na recolha de informação até ao momento que 

se torna redundante. A questão relativa ao critério do número de entrevistas importou menos do 

que a análise profunda das mesmas e a articulação entre os resultados oriundos das diferentes 

técnicas de investigação utilizadas. Procurou-se fazer a ligação entre as técnicas de 

investigação aplicadas (entrevistas, grupos focalizados (focus groups), observação directa e 

análise quantitativa das fontes estatísticas e análise documental de fontes escritas), para fazer 

emergir do seu confronto materiais significativos para a discussão do objecto de estudo. 

Note-se que se nas primeiras quinze entrevistas realizadas a estratégia utilizada para 

encontrar entrevistados/as foi a de bola de neve - entrevistados/as que fornecerem outros 

contextos de colegas de trabalho, amigos/as ou conhecidos/as disponíveis para realizar as 

entrevistas - já nas restantes quarenta e cinco entrevistas tal não sucedeu. Doravante 

passámos a abordar directamente trabalhadores/as no seu local de trabalho (tendo em linha de 

consideração a variável sexo, o facto de se tratarem de lojas de vestuário e restauração, e a 

sua localização em diferentes centros comerciais), em diferentes momentos do dia e da 

semana, identificando a nossa condição, expondo os objectivos da pesquisa e, por fim, 

questionando-os/as se estariam disponíveis para colaborar na investigação através da 

concessão de uma entrevista que seria agendada consoante as suas preferências. Refira-se 

que este segundo modo de aceder aos/às entrevistados/as18 foi bastante mais complexo e 

implicou um envolvimento mais forte da nossa parte19 e episódios rodeados de insucesso, que 

mereceram uma reflexão. 

Efectivamente, no decurso desta estratégia confrontámo-nos com situações fortemente 

desconfortáveis relacionadas com casos de total insucesso, em que os/as trabalhadores/as se 

limitaram a dizer que não estavam interessados/as, ou outras situações em que chegámos a 

marcar as entrevistas e no dia e à hora marcado os/as trabalhadores/as não compareceram e 

nada nos disseram, como situações ainda de desmarcação de entrevista no próprio dia. 

                                                 
18

 A primeira forma e a segunda de aceder aos contactos originaram a menor presença de entrevistados/as com 
cargos de chefias por diferentes razões. Na primeira eram pouco aqueles/as que conheciam chefias disponíveis para 
serem entrevistadas; no segundo caso, ao abordar directamente as pessoas não as questionámos se ocupavam 
cargos de chefia, pois tal poderia ser mal recebido pelo/a potencial entrevistado/a. 
19 Nesta fase contámos com a colaboração de uma entrevistadora. 
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Estamos conscientes que tais desconfortos podem surgir noutros casos que não implicam 

abordar directamente entrevistados/as no seu local de trabalho. No entanto, dada a 

especificidade do objecto de estudo em análise, estes episódios foram alvo de uma nota 

particular. Procedemos a um relato de pendor mais descritivo20 de onze situações de 

entrevistas goradas. Dessas apresentamos de seguida três das mais significativas pela sua 

configuração. Num centro comercial da cidade de Gaia uma trabalhadora foi contactada na loja 

New Image e forneceu o número de telefone da loja onde trabalhava para poder ser contactada 

no sentido de ser agendada a entrevista. O encontro foi marcado para uma terça-feira à tarde 

no espaço da loja. Após algumas tentativas falhadas para confirmar a entrevista no dia anterior 

e no próprio dia da entrevista, tomámos a decisão de ir à loja na hora marcada. A trabalhadora 

encontrava-se na loja e comunicou-nos: “Hoje, não vou poder mesmo. Estamos com muito 

trabalho”. Questionámo-la sobre a possibilidade de ser marcada nova data, ao que a 

trabalhadora aquiesceu, tendo sugerido a quinta-feira da semana seguinte. Assim, a entrevista 

foi marcada para essa quinta de manhã na Avenida da República, à porta do Hotel Holiday Inn, 

em Vila Nova de Gaia, local situado perto da casa da trabalhadora. Nesse mesmo dia, após 

esperarmos meia hora no local, sem mais meios de contacto, excepto o número de telefone da 

loja, a entrevistada não apareceu e nada nos comunicou, embora tivesse o nosso contacto 

telefónico pessoal. Uma outra situação sucedeu na loja Bonanza, num centro comercial da 

cidade do Porto, e envolveu o contacto de uma trabalhadora que nos forneceu o seu contacto 

telefónico. No dia seguinte, ouvimos a seguinte resposta dela: “A minha chefe não autorizou e 

disse que eu não devia ter dado o meu número de telefone sem a sua autorização”. Um terceiro 

caso envolveu uma trabalhadora da loja New Image de um centro comercial da cidade de Gaia. 

A trabalhadora foi contactada no seu local de trabalho e forneceu o seu contacto telefónico para 

posterior marcação da entrevista. Esta foi agendada para uma quinta à tarde no Teatro Rivoli, 

no Porto, e confirmada no dia anterior por telefone. Chegados ao local, e após dez minutos da 

hora marcada, recebemos a seguinte sms (mensagem escrita) no telemóvel: “Peço desculpa, 

mas tive que ir à loja, porque a outra encarregada faltou… tenho que fazer a vez dela! 

obrigado”. Após várias tentativas telefónicas nos dias seguintes, nunca conseguimos voltar a 

falar com a trabalhadora. 

Estes três casos apresentados obviamente configuram situações diferentes, no entanto, 

não será excessivo afirmar que encontramos na base dos impedimentos razões de índole 

profissional relacionadas com aspectos que escapam ao controlo das trabalhadoras e que 

tornam visíveis algumas dinâmicas subjacentes à actividade de trabalho em análise: o excesso 

                                                 
20 Confrontar anexo sobre abordagens a trabalhadores/as de centros comerciais na Área Metropolitana do Porto. 
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de trabalho; a não autorização da entrevista por parte da superior hierárquica e finalmente a 

ausência de uma encarregada que obriga a trabalhadora a ir para o seu local de trabalho 

substituir a colega. Para além destes casos de insucesso, é importante apontar que houve 

outras situações em que as entrevistas se realizaram, mas que implicaram um período de 

espera considerável em virtude da forte rotatividade dos horários existentes no vestuário e na 

restauração, mais pronunciada nesta última. 

 No decurso da realização das entrevistas semi-estruturadas, a nossa estratégia - e 

resgatando palavras do título do célebre livro de Terkel (2004 [1972]) Working. People talk 

about what they do all day and how they feel about they do -  foi a de ouvi-los/as falar sobre o 

que faziam no seu quotidiano laboral, e também extra-laboral, e sobre o que sentiam a 

propósito do que faziam. Claro está que esta “audição” implicou a construção prévia de um 

guião de entrevista, como já referimos, composto por um conjunto de questões orientadoras do 

diálogo em torno desses universos de trabalho e de vida. Nesse guião (em anexo) 

incorporaram-se blocos de questões21 relativas ao percurso profissional, à actividade de 

trabalho; à (in)satisfação laboral, valores e expectativas face ao trabalho/emprego, às esferas 

laborais, escolares, familiares e pessoais. Também se solicitou aos/às entrevistados/as que 

descrevessem o seu quotidiano de trabalho, tomando como exemplo um dia de trabalho desde 

o acordar até ao deitar e recolheram-se, finalmente, alguns dados de caracterização sócio-

demográfica. Convém referir que tratando-se de um guião semi-estruturado, foi possível a 

colocação de outras questões suscitadas pelo discurso dos/as entrevistados/as. 

 Uma vez realizadas as entrevistas, procedemos à sua transcrição não totalmente 

integral22, tendo em linha de consideração o guião previamente construído. Neste momento de 

transcrição demos início ao trabalho de análise, colocando a informação da entrevista em 

quadros com as questões constantes do guião. De seguida realizámos uma leitura vertical das 

entrevistas, que foi seguida de uma leitura mais minuciosa com a elaboração de anotações que 

nos permitiram a primeira análise vertical das mesmas com a definição da tonalidade de cada 

entrevista23. Neste momento, foi simultaneamente possível elaborar uma caracterização mais 

pormenorizada de cada entrevistado/a, do contexto e da dinâmica da entrevista. Para este 

                                                 
21

 Nesta fase e durante a aplicação das entrevistas reflectimos sobre a primeira questão a colocar, pois o seu 
impacto pode ser decisivo para o desenrolar da entrevista. Assim sendo, se nas primeiras entrevistas colocámos as 
questões de caracterização sócio-demográfica no início, pois havia algum à vontade com os/as entrevistados/as, nas 
outras entrevistas angariadas no interior dos próprios centros comerciais, optámos por remeter este bloco de 
questões para a parte final da entrevista. 
22

 Confrontar nota de rodapé 16. 
23

 Refira-se que procedemos ao envio das entrevistas aos/às entrevistados/as, tal como nos havíamos comprometido 
junto deles/as. Aguardamos que desse envio pudesse surgir algum feed-back por parte da população entrevistada, 

todavia tal não sucedeu, exceptuando dois casos em que os/as entrevistados/as se mostraram muito orgulhosos/as 
por terem “dito tanta coisa”. 
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último aspecto foi fundamental a grelha de observação construída para cada entrevista 

realizada (em anexo). Na verdade, o pressuposto da relevância do contexto das entrevistas 

originou a elaboração de grelhas de observação - preenchidas logo após a realização das 

entrevistas - que se revelaram importantes para que a sua interpretação não ocorresse apenas 

com base no suporte de transcrição das entrevistas (Beaud, Weber, 1997, p.183), mas levando 

em consideração o que decorreu antes, no decurso e depois das mesmas. A referida grelha 

incorporou um conjunto de dimensões, designadamente: a forma como o/a entrevistador/a 

acedeu ao contacto do/a entrevistado/a; o contexto (local, data, horas de início e finalização, e 

duração); a forma como o/a entrevistado/a se apresentou em situação de entrevista 

indumentária, proxémia); a dinâmica da entrevista no decurso do tempo (aspectos discursivos e 

linguagem não verbal da interacção). Dito de outro modo, pretendemos fundamentalmente dar 

conta de como é que abordámos o/a entrevistado/a, como marcámos a entrevista, se houve ou 

não reservas (e de que tipo) da parte do/a entrevistado/a e que argumentos foram invocados. 

Este manancial de informação revelou-se importante para documentar a relação social de 

observação da entrevista e dessa forma melhor compreender e interpretar as entrevistas (o 

texto) e as observações (os contextos)24. Com efeito, se a palavra é matéria-prima de sentido 

(Demazière, Dubar, 2004), a linguagem não verbal também o é, residindo justamente nesta 

uma das possibilidades de fazermos emergir os sentidos possíveis do que disse e não disse. 

Após a referida leitura vertical das entrevistas, procedemos à inserção dos dados das 

entrevistas no software NVIVO7. Trata-se de uma ferramenta informática25 que permitiu agilizar 

a tarefa de organização e codificação da informação proveniente das entrevistas semi-

estruturadas. Vale a pena centrarmo-nos não sobre considerações generalistas acerca do 

programa, mas sobre a forma como o trabalhámos e de que modo se revelou profícuo para a 

nossa pesquisa. Em primeiro lugar, possibilitou a organização vertical mais sistematizada de 

cada entrevista. Concretamente, criámos o projecto “centros comerciais” no programa 

informático e importámos para o seu interior a transcrição previamente realizada das 

                                                 
24

 Numa entrevista realizada, o entrevistado, acompanhado pela presença da namorada, assumiu uma atitude de 
reserva, retraiu-se imensamente face às questões que iam sendo colocadas, não manifestou qualquer iniciativa e 
chegou mesmo a dizer que não ”pretendia ir” por algum tipo de questões que iam sendo colocadas. Ora, neste caso 
em concreto analisámos tanto a informação expressa no seu discurso verbal, como o contexto da entrevista, como 
sugerem Weber e Beaud (1997, p.260), contexto muito revelador do ambiente da loja de uma marca internacional de 
restauração onde o entrevistado trabalhava. Foi importante analisar esta entrevista a três tempos: no momento da 
sua realização, bastante penoso para a entrevistadora, no momento da sua leitura e finalmente na situação de 
inserção do entrevistado no seu universo sócio-profissional de referência. 
25

 Sobre os programas informáticos de apoio à investigação, leia-se a seguinte passagem de Gill Eraut: “Computers 
are useful for administrative functions and at arranging and sorting data. What computers can't do is think like a 
qualitative researcher. But the fact that computers don't think is not a limitation at all; in fact, it leaves the researcher 
doing what they most want to do - the thinking."(www.qsrinternacional.com, último acesso em 20 de Agosto de 

2007)). Para mais detalhes sobre o programa consultar o referido site na Internet. 

http://www.qsrinternacional.com/
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entrevistas. Considerámos cada entrevista como um caso ao qual associámos atributos - 

attributes  -  relacionados com a caracterização sócio-demográfica apresentada no guião e com 

algumas particularidades relativas à situação profissional dos/as entrevistados/as: o tipo de loja 

em que labora (de restauração ou de vestuário), a antiguidade na loja, a antiguidade no grupo, 

o seu horário de trabalho, o vínculo contratual e o local de trabalho. Estes atributos foram 

cruzados com categorias e subcategorias construídas no sentido de explorar relações entre o 

material compilado. Em segundo lugar, tornou viável a exploração horizontal das entrevistas 

pelas categorias construídas e entendidas pertinentes para a discussão das hipóteses 

delineadas e para o ensaio de novas relações entre os dados. Procurámos no essencial lógicas 

de categorização, tendo por base os pressupostos teóricos presentes no guião da entrevista. 

Dos cruzamentos efectuados produzimos quadros de resultados que analisaremos no último 

capítulo desta pesquisa. 

Cada entrevista aplicada correspondeu a uma situação de interacção particular que 

permitiu evidenciar várias idiossincrasias e interpretar casos - caso limite, caso ideal típico ou 

representante de um conjunto alargado de casos (Beaud, Weber, 1997) - restitui-los, reflectindo 

e averiguando da sua pertinência. A análise horizontal das entrevistas por categorias e 

subcategorias - categorização que nomeia realidades presentes no material recolhido (Maroy, 

1997) - permitiu tanto a identificação de regularidades como a detecção de singularidades que 

foram sendo descritas e examinadas ao longo da análise.  

Os resultados das análises sobre as singularidades e as regularidades encontram-se 

fortemente imbricados uma vez que nunca considerámos apenas os/as entrevistados/as como 

indivíduos singulares, mas como parte integrante de um colectivo social que partilha 

seguramente algumas características (Rapley, 2007). Tal é uma evidência em dois momentos: 

no contexto do processo de condução da entrevista e no âmbito da interacção que a entrevista 

encerra. Por exemplo, durante as entrevistas foi frequente solicitar ao/à entrevistado/a para se 

pronunciar na qualidade de trabalhador/a-estudante. Também o facto de após a entrevista 

termos preenchido a grelha de observação da mesma, que é comparada com outras grelhas já 

preparadas, deixa transparecer igualmente que não analisámos os/as entrevistados/as como 

indivíduos fora de um contexto, da mesma forma que eles/as nem sempre falaram a título 

individual, mas como representantes de um grupo profissional específico que trabalha num 

contexto organizacional particular. Assim, se os casos singulares podem em muitas 

circunstâncias traduzir as regularidades apontadas para o conjunto dos/as entrevistados/as, é 

possível igualmente que estes testemunhos particulares abram portas para cartografar lógicas 
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representativas de universos mais vastos. Este material das entrevistas semi-estruturadas26, a 

par daquele recolhido com a aplicação das outras técnicas de investigação, permitiu um 

trabalho compreensivo da realidade em estudo.  

Globalmente, a análise dos resultados possibilitou construir sínteses detalhadas da 

actividade de trabalho nos universos da restauração e do vestuário, do quotidiano laboral e das 

representações que os/as trabalhadores/as possuem acerca deste, bem como das suas 

vivências em outras esferas da vida social. 

 

1.2.1.3.1 A caracterização dos/as entrevistados/as 

Referimo-nos agora ao universo de entrevistados/as. Como se disse anteriormente, 

entrevistámos sessenta trabalhadores/as em oito centros comerciais localizados na Área 

Metropolitana do Porto27, tendo sido considerados os centros comerciais com área bruta locável 

(ABL) superior a 10000 m2. Optámos por analisar dois universos, o da restauração e o do 

vestuário, em virtude de serem as actividades mais representadas nos centros comerciais, 

como teremos oportunidade de documentar nos próximos capítulos.  

O quadro seguinte reúne informação sobre os/as entrevistados/as por centro comercial, 

pela classe de actividade (restauração e vestuário) e pelo tipo de marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Ainda relativamente às entrevistas importa referir que, embora o objectivo não fosse realizar entrevistas de 
trajectória nas quais o tempo se revela uma variável de controlo, acabámos por entrevistar duas vezes uma mesma 
trabalhadora, pois soubemos que ela havia mudado da empresa onde se encontrava há dezasseis anos, caso único 
de antiguidade na mesma entidade empregadora no corpo global das entrevistas. Julgámos, pois, fundamental voltar 
a entrevistá-la, mantendo no essencial as mesmas questões, com a diferença de já reunirmos um manancial de 
informação significativo relativamente à sua última experiência profissional.  
27

A Área Metropolitana do Porto é constituída pelos concelhos de Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, 
Póvoa do Varzim, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira, Santo Tirso, São João da 
Madeira, Trofa e Arouca. 
. 
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Número de entrevistas segundo o centro comercial, a actividade de trabalho e a marca  
[QUADRO N. 1] 

Centro comercial 
(nº entrevistas) 

Vestuário 
(nº entrevistas) 

Restauração 
(nº entrevistas) 

Centro comercial 1 (10) Safira (1), VIP Shop (1) 
Hot Point (5), Kuanto Baste (2), 
Restaurante Real (1) 

Centro comercial 2 (10) 
Paradise (3), Apolo (1), Match Point (1), Beauty 
Shop (1), Superb (1) 

Carpaccio (1), Bom Garfo (1), Fast 
Food Club (1) 

Centro comercial 3 (7) Hannah‟s (1), Match Point (2) Requinte (2), Hot Point (2) 

Centro comercial 4 (7) Elite (3), Orange (1) Key (1), Cuisine (2) 

Centro comercial 5 (8) VIP Shop (2), Joaninha (3) Victoria (1), Bonanza (2) 

Centro comercial 6 (5) New Image (1), Paradise (1) 
Victoria (1), Bonanza (1) 
Requinte (1) 

Centro comercial 7 (6) Space (1), Papoila (1), Apolo (1), Mon Ami (1) Restaurante Real (1), Bonanza (1) 

Centro comercial 8 (7) Space (3), Apolo (1), Valoro (1) Restaurante Real (1), Bonanza (1) 

Total (60) Total (32) Total (28)  

 
 Nos centros comerciais 128 e 2 situados, respectivamente, no Porto e em Matosinhos, 

entrevistámos vinte trabalhadores/as, dez em cada. Em dois centros comerciais da cidade do 

Porto (centros comerciais 3 e 4) fizemos entrevistas a sete trabalhadores/as. No centro 

comercial 5, situado na cidade de Vila Nova de Gaia, realizámos oito entrevistas. No centro 

comercial 6, em Gondomar, levámos a cabo entrevistas a cinco trabalhadores/as disponíveis. 

No centro comercial 7, localizado na cidade de Vila Nova de Gaia, realizámos seis entrevistas e, 

finalmente, no centro comercial 8, situado na cidade da Maia, totalizámos sete entrevistas. 

Tentámos encontrar o maior equilíbrio possível entre o número de entrevistados/as por 

actividade e centro comercial, porém, estamos conscientes que nos deparámos com alguns 

constrangimentos metodológicos, já aflorados atrás. Desde logo, a estratégia de bola de neve 

desembocou na concentração de entrevistados/as em determinadas lojas de um número restrito 

de centros comerciais. Para além desse facto, acrescem outras duas situações que 

condicionaram um maior equilíbrio por nós desejado: por um lado, o facto de termos onze 

entrevistas marcadas que não puderam ser realizadas; por outro, a indisponibilidade de várias 

dezenas de pessoas abordadas, que simplesmente não se mostraram interessadas em 

conceder uma entrevista.  

 Relativamente às marcas contempladas na investigação empírica, convém introduzirmos 

uma nota informativa. Deparámo-nos na actividade de vestuário e na actividade da restauração 

com dois grupos económicos preponderantes, o grupo Inditex29 e o grupo Ibersol, 

respectivamente, que detêm várias marcas existentes no contexto dos centros comerciais 

                                                 
28

 Para salvaguardar o anonimato garantido à população entrevistada recorremos a estas designações dos centros 
comerciais e atribuímos nomes fictícios às lojas de restauração e de vestuários e aos/às entrevistados/as. 
29

 Relativamente às designações destes grupos económicos, optámos por manter a sua designação real. 
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contemplados. Face a esta constatação, julgámos importante integrar outras marcas em ambas 

as actividades. Ora, se no caso do vestuário foi possível equilibrar as marcas pertencentes (16) 

e não pertencentes ao grupo Inditex (16), no caso da restauração tal não sucedeu, em virtude 

do grupo Ibersol estar sobrerepresentado nesta actividade. Assim, temos 20 marcas deste 

grupo e 8 fora deste. 

 Relativamente à distribuição dos/as entrevistados/as por sexo, segundo a actividade de 

restauração e vestuário, atentemos no quadro n. 2. Dos sessenta entrevistados/as, cerca de 

58,3% são do sexo feminino e 41,7% do sexo masculino. A situação de sobrerepresentação 

feminina na actividade do vestuário - 68,7% -, prende-se com a dificuldade de aí termos 

encontrado trabalhadores do sexo masculino, o que está directamente relacionado com o facto 

de existirem de forma evidente mais mulheres do que homens na actividade do vestuário, e em 

geral no comércio a retalho, como o atestam dados que apresentaremos em capítulo mais à 

frente dedicado ao sector do comércio à nível nacional. 

     

Distribuição dos/as entrevistados/as por sexo segundo a actividade (% em coluna) 
  [QUADRO N. 2] 

 Restauração Vestuário Total 

Sexo feminino 13 46,4 22 68,7 35 58,3 

Sexo masculino 15 53,6 10 31,3 25 41,7 

Total 28 100,00 32 100,00 60 100,00 

 

Distribuição dos/as entrevistado/as por actividade segundo o sexo (% em linha) 
  [QUADRO N. 3] 

 Restauração Vestuário Total 

Sexo feminino 13 37,1 22 62,9 35 100,0 

Sexo masculino 15 60,0 10 40,0 25 100,0 

Total 28 47,7 32 53,3 60 100,0 

 

 Ressalta da leitura do quadro n. 3, que cerca de 62,9% das entrevistadas se concentra 

na actividade de vestuário e 37,1% na da restauração. No universo dos entrevistados cerca de 

60% encontra-se a laborar na restauração e 40% na actividade de vestuário. Importa, pois, 

sublinhar que se registam valores percentuais próximos nos universos dos/as entrevistados/as, 

mas invertidos para as actividades de restauração e vestuário. Tal como referimos atrás, estes 

valores serão devidamente enquadrados mais adiante. 

 Em seguida, debruçamo-nos sobre a técnica do grupo focalizado (focus group) a que 

recorremos nesta pesquisa.  
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1.2.1.4 Os grupos focalizados (focus groups) 

 A técnica do grupo focalizado (focus group) consiste num grupo de discussão 

cuidadosamente conduzido a um debate que visa a recolha de universos representacionais 

relativos a um determinada realidade (Morgan, Kreuger, 1998) previamente seleccionada pelo 

investigador (Hughes, Dumont, 1993). No caso da presente pesquisa, esta técnica constituiu um 

dispositivo que permitiu a recolha de dados, tendo por base tópicos de um guião previamente 

elaborado acerca da actividade laboral na loja de centro comercial30, a partir da interacção 

proporcionada pela discussão de grupo, durante a qual assumimos o papel activo de 

investigadora moderadora na criação de uma discussão (Flick, 2002). Refira-se que antes de 

dar início aos grupos focalizados (focus groups) fornecemos aos participantes informações 

claras e objectivas sobre o seu intuito.  

 Havíamos previsto inicialmente realizar quatro grupos focalizados (focus groups), dois 

em lojas de restauração, uma das quais do grupo Ibersol, dominante neste sector, e mais dois 

no vestuário, um dos quais abrangeria trabalhadores/as do grupo Inditex, preponderante neste 

ramo, com um número de seis a dez participantes. Relativamente ao perfil dos/as participantes, 

pensámos que seria importante existirem pessoas com cargos diferentes na loja e alguma 

paridade entre sexos. Porém, a nossa proposta não se pôde concretizar dada a extrema 

dificuldade em reunir as várias pessoas necessárias. O confronto com este constrangimento31 

levou a alterar o modo de utilização da técnica, e não a abandoná-la, pois muito embora não se 

seguissem rigorosamente os protocolos da investigação que lhes estão subjacentes, poder-se-

iam obter resultados particularmente interessantes com a sua aplicação. Assim, acabámos por 

realizar apenas dois grupos focalizados (focus groups), um reportando-se à restauração, na loja 

Hot Point, pertencente ao grupo Ibersol, do centro comercial 1, e outro ao vestuário, na loja 

Space, não pertencente ao grupo Inditex, do centro comercial 8. No segundo caso, haviam sido 

contactadas cinco pessoas (máximo de pessoas disponíveis na altura em que se estabeleceram 

contactos), mas no dia e à hora marcada apenas três apareceram em casa da gerente da loja32 

que simpaticamente nos acolheu. Acabámos por realizá-lo com as três trabalhadoras da loja - 

                                                 
30

 O guião (em anexo) compôs-se de nove questões em torno da actividade laboral na loja de centro comercial. 
Julgamos importante referir que os/as participantes abordaram de forma rápida todas as questões colocadas, 
excepto a seguinte pergunta: “Se vos perguntasse qual é a vossa profissão, o que responderiam?”. Na realidade, a 
situação de desconforto suscitada pela pergunta já havia sido por nós registada na entrevista individual em que 
questionámos o/as entrevistado/as sobre o mesmo. Foram vário/as o/as que responderam: “nunca tínhamos 
pensado nisso...”.Trata-se para muitos de situações de indefinição ou hibridez profissional muito devedoras das 
experiências profissionais e da duração das mesmas.  
31 Refira-se que se na situação de entrevista individual, já havíamos sentido várias dificuldades em encontrar 
pessoas disponíveis para serem entrevistadas, na situação de focus group tais dificuldades se avolumaram. 
32 Esta gerente era prima de um entrevistador que colaborou na pesquisa e que teve um papel crucial para agilizar a 

marcação do focus group.  
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duas das quais já haviam concedido entrevistas individuais. Em termos de condições de 

realização, parece oportuno salientar que o focus group teve lugar após um jantar. No decurso 

da sua realização houve apenas uma interrupção motivada pelo facto de uma participante, a 

gerente da loja, ter recebido uma chamada de uma trabalhadora que estava a fazer o fecho da 

loja e tinha algumas dúvidas que queria esclarecer consigo. Durante esta pausa, as duas 

trabalhadoras referiram que a gerente recebia sempre telefonemas, diariamente, após o seu 

horário de trabalho, para responder a dúvidas colocadas pelas trabalhadoras: “O telemóvel dela 

está sempre a tocar à hora do fecho da loja 23h30 e 24h00”. Ao longo da sua duração, o 

telemóvel de uma trabalhadora vibrou várias vezes, ela escondia-o nas suas pernas, estava 

atenta à recepção de mensagens escritas, às quais respondia quando não estava envolvida 

directamente na discussão. Em termos de balanço, e apesar dos constrangimentos já 

apontados, os resultados alcançados foram muito interessantes para compreender algumas 

perspectivas das interlocutoras que não haviam sido afloradas na situação de entrevista 

individual.  

 Quanto ao grupo focalizado (focus group) com os/as trabalhadores/as da Hot Point, 

conseguiram-se reunir nove trabalhadores/as, quatro do sexo masculino e cinco do sexo 

feminino. Uma trabalhadora já havia concedido entrevista, tendo assumido activamente a tarefa 

de mobilizar colegas para participarem. Ele decorreu nas próprias instalações da loja, mais 

propriamente na sala de almoçar/jantar. Realizou-se após termos esperado pelos/as 

participantes que ainda não tinham chegado ou que ainda estavam a almoçar à nossa frente. 

As primeiras pessoas com quem falámos foram a Rute, a Gabriela e a Daniela. No decurso da 

sua realização houve uma interrupção motivada pelo facto de uma das participantes ter tido que 

sair aos quarenta minutos de entrevista (Daniela), levando consigo um dossier e um caderno 

que sempre estiveram em cima da mesa enquanto falávamos. Por vezes, o sub-gerente 

aparecia à nossa frente, ouvia-nos ou envolvia-se mesmo na discussão, perturbando a fluência 

do discurso de algumas pessoas que não estavam tão à vontade sabendo da sua presença ali. 

Este caso permitiu-nos aceder a um maior volume de informação proveniente da discussão com 

um maior número de sujeitos e pensar em termos comparativos com o anterior grupo focalizado 

(focus group) nas vantagens e nos riscos do número de participantes envolvidos. 

 Relativamente aos participantes de ambos os grupos focalizados (focus groups) que não 

tinham sido submetidos à entrevista individual, procurámos previamente reunir um conjunto 

básico de informações sobre a sua situação profissional actual e as experiências profissionais 

anteriores, pois pareceu-nos fundamental conhecer em detalhe as características dos/as 
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trabalhadores/as que poderiam favorecer a condução da técnica e posteriormente a 

interpretação dos dados recolhidos. 

 No contexto da análise da informação recolhida, foi fundamental preencher grelhas de 

observação, logo a seguir ao momento da sua conclusão, que nos possibilitaram o registo do 

contexto da sua realização, relatando o local, a hora de início e a duração e as condições em 

que o mesmo decorreu. Estas grelhas permitiram também registar informação relativa às 

modalidades de apresentação dos/as participantes no que toca à indumentária e à proxémia. 

Ao nível dos aspectos discursivos da interacção captou-se a fluência discursiva, a receptividade 

às questões que iam sendo colocadas e a iniciativa para introduzir outras na discussão, a 

familiaridade com os temas e o tipo de intervenções. Relativamente à linguagem não verbal da 

interacção, registámos as expressões faciais e corporais, os olhares e gestos, o estado 

emocional e a motivação para a discussão33.  

 A transcrição dos grupos focalizados (focus groups) - gravados com a autorização 

dos/as participantes - revelou-se necessária para se conseguir analisar atentamente a 

sequência e o sentido das suas intervenções e a argumentação ao longo da discussão. As 

questões reunidas no guião orientador serviram de esquema inicial para a construção das 

categorias conducentes à análise da informação recolhida através desta técnica. No entanto, na 

sequência das discussões, houve necessidade, por vezes, de introduzir algumas questões que 

não constavam no guião, e categorias analíticas geradas a partir das informações obtidas na 

discussão. A análise realizada tentou captar e sistematizar ideias principais veiculadas pelos/as 

participantes e apontar tendências desses discursos, articulando-as, sempre que possível, com 

materiais provenientes das entrevistas semi-estruturadas sobre o tópico em discussão: a 

actividade laboral na loja de centro comercial. 

 No contexto da conjugação das entrevistas semi-estruturadas e dos grupos focalizados 

(focus groups), não perdemos de vista que a questão da comparabilidade de resultados pode 

levantar matérias importantes relativas a eventuais dissonâncias entre os dados recolhidos. 

Ora, não é suposto estas dissonâncias serem equacionadas em termos de (in)validade ou 

(deso)honestidade, mas serem avaliadas em termos de contexto social e da sua importância 

para a pesquisa. Como refere Morgan (1996), “globalmente, a existência de diferenças entre 

aquilo que é dito nas entrevistas individuais e de grupo é também uma questão sobre a nossa 

cultura e os nossos métodos, e nesse sentido transforma-se num tópico de pesquisa ele 

                                                 
33 Um vez que julgámos importante fornecer pistas acerca destes aspectos, integramo-los nas grelhas de observação 

disponíveis em anexo. 
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próprio” (idem, ibidem, p.139). No caso da presente investigação, o papel simultâneo de 

investigadora e moderadora constituiu uma vantagem, na medida em que se possuía uma 

perspectiva exacta do alcance e do contexto de uso das referidas técnicas. 

 

1.2.1.5 A observação directa 

A técnica da observação directa designa num sentido restrito “o conjunto de técnicas de 

observação visual e auditiva, não envolvendo interacções verbais específicas com o observador 

e supondo frequentemente o anonimato deste (...) isoladamente, este tipo de técnicas apenas 

se pode aplicar ao estudo duma gama limitada de dimensões do social - aliás extremamente 

interessantes, tais como, por exemplo, as disposições espaciais e temporais dos indivíduos e 

objectos ou os símbolos externos incorporados nuns e noutros” (Costa, 1986, p.136). O 

reconhecimento da influência da distância a que nos posicionamos da realidade observada fez 

com que adoptássemos três níveis de observação na presente pesquisa.  

Numa primeira modalidade de observação, procurámos deambular pelos corredores dos 

espaços dos centros comercias com a preocupação de olhar para o interior das lojas, observar 

as movimentações da clientela no seu interior, as interacções entre trabalhadores/as, em 

diferentes momentos do dia, da semana e do ano.  

A outra modalidade de aplicação da técnica da observação directa elegeu o contexto 

particular da entrada dos/as clientes no espaço físico das lojas de vestuário e, no caso das lojas 

de restauração, a aproximação dos/as clientes ao balcão ou às mesas, pela centralidade 

destes/as no contexto laboral dos/as trabalhadores/as em análise. 

 Finalmente, a terceira modalidade de observação a que se recorreu nesta pesquisa34 

centrou-se nos momentos de entrada e de saída dos/as trabalhadores/as dos centros 

comerciais nas horas de abertura e de fecho que globalmente se situam, respectivamente, entre 

as 9h00 e as 9h30 e entre as 23h00 e as 24h00. Localizámo-nos no exterior da porta principal 

dos centros comerciais. A observação do momento de entrada permitiu registar um aspecto 

depois confirmado por uma entrevistada: a obrigatoriedade de mostrar ao segurança, que se 

encontra na porta de acesso ao centro comercial, o cartão de identificação que exibe o nome do 

centro comercial e do/a trabalhador/a, a sua fotografia e assinatura, a identificação da loja, a 

validade do cartão, e a designação do grupo económico. Esta situação documenta, em nosso 

                                                 
34

 Refira-se que a escolha desta modalidade de observação resultou de uma situação vivida no decurso do trabalho 
empírico. Na verdade, num dia, pelas 9h00, quando esperávamos pela chegada de uma entrevistada à porta de um 
centro comercial do Porto, local em que havíamos combinado o encontro, registámos que as pessoas que entravam 
no centro comercial ainda fechado e apenas com pessoal da segurança à porta, mostravam um cartão de 
identificação. Retivemos este momento e numa entrevista que realizámos posteriormente com outra entrevistada 
confirmámos a existência daquele cartão de identificação, obrigatório para todos/as que fazem a abertura de loja e 
que por conseguinte entram antes do centro comercial abrir ao público.  
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entender, procedimentos de controlo e disciplina aplicados aos/às trabalhadores/as, que se 

inserem numa lógica mais vasta de regulação e fiscalização do espaço dos centros comerciais.  

No contexto da investigação empírica e, em particular, para concretizar a nossa intenção 

de proceder a registos de observação directa detalhada do exercício das diferentes actividades 

de trabalho na restauração e no vestuário, procedemos à redacção de um diário de campo, no 

qual registámos todas as observações realizadas no contexto da nossa permanência no terreno 

empírico. Nele registámos algumas dificuldades decorrentes, por exemplo, do facto de não 

termos autorização para ingressar propriamente neste contexto laboral e consequentemente 

assumirmos o papel de observadora clandestina e/ou potencial cliente. Refira-se que a 

configuração do espaço físico da loja e dos seus espaços adjacentes, em particular, o armazém 

individual ou colectivo - mais frequente nas lojas de restauração de diferentes marcas detidas 

pelo mesmo grupo económico, como é o caso do grupo Ibersol - associada ao constrangimento 

anterior, dificultou ainda mais a nossa tarefa de observação directa.  

No caso das lojas de restauração tipificadas de fast-food, trata-se de espaços cujo 

acesso é condicionado pela existência de um balcão que separa quem trabalha no seu interior 

daqueles/as cujo intuito é consumir. Nos outros espaços designados de restauração tradicional 

o acesso não é propriamente condicionado pela existência de uma estrutura física como o 

balcão, mas pela existência de um/a trabalhador/a que prontamente se dirige ao/à potencial 

cliente que se aproxima. 

No caso das lojas de vestuário designadas de atendimento personalizado, uma das 

dificuldades coincidiu com aquela apontada para a restauração fast-food, - a existência de um 

balcão que separa o/a cliente do/a trabalhador/a. Nas lojas de vestuário designadas de self-

service as fronteiras físicas entre trabalhador/a e cliente não existem, à semelhança das 

anteriores, no entanto, os profissionais encontram-se dispersos pela loja e concentram-se 

também em espaços de acesso vedado ao/à cliente, de que é exemplo o espaço do armazém. 

É importante salientar que, num contexto muito particular, tivemos acesso a um destes espaços 

numa loja de vestuário, pois a entrevistada não se queria ausentar da loja e sugeriu, assim, que 

nos deslocássemos ao piso superior da loja, onde se localizava o armazém. Este era muito 

exíguo, com cerca de 10 m2, muita da mercadoria estendia-se ao longo das estreitas escadas, 

possuía um espaço designado como área social com alguns cacifos, uma mesa, um micro-

ondas, um mini-frigorífico e uma casa de banho. 

Em nosso entender, importa reter estas dificuldades encontradas na observação directa, 

porquanto se fizeram sentir, igualmente, quando decidimos partir em busca de potenciais 

entrevistados/as no espaço de trabalho e interpelá-los directamente no seu contexto laboral.  
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1.2.2 Da experiência no terreno empírico: algumas notas 

No momento da selecção da estratégia metodológica e das primeiras deambulações 

pelo trabalho empírico exploratório, ponderámos a possibilidade de usar a técnica da 

observação participante, na esteira de estratégias metodológicas de outras investigações 

sociológicas nacionais e internacionais (Estanque, 2000; Freire, 2003; Rosa, 1998; Burawoy, 

1979; Hodson, 2001; Leidner, 1993; Linhart, 1978; Mothé, 1963, 1965; Sainsaulieu, 1996 

[1977]; Weil, 1951), muito embora salvaguardando as especificidades de procedimentos e de 

intenções subjacentes ao contexto físico desta pesquisa. É sabido que esta técnica envolve 

uma participação activa do investigador no contexto empírico da sua pesquisa, permitindo 

“controlar e abater todos os principais comportamentos indesejáveis dos „objectos de 

observação‟” (Freire, 2003, p.177). Com efeito, para a não selecção desta técnica foi ponderado 

o papel decisivo da duração da permanência no terreno e do nosso estatuto. Ou seja, se estar 

três meses ou um ano e meio no terreno não significa exactamente a mesma coisa, também ao 

identificarmo-nos como investigadora deste contexto laboral, ou inserirmo-nos anonimamente 

nele, ou fazê-lo transmitindo à entidade empregadora o nosso intuito específico, sem o 

relevarmos aos/às restantes trabalhadores/as, não significaria o mesmo suscitando aliás 

consequências diversas. 

 No caso concreto da nossa investigação, a ideia de não praticar a referida técnica de 

investigação foi motivada fortemente pela ponderação de dois cenários. Primeiro, no caso de 

optarmos por não revelar a nossa identidade ou os nossos objectivos junto da entidade 

empregadora ou de colegas de trabalho, dada a visibilidade do posto de trabalho que 

ocuparíamos nas lojas dos centros comerciais da Área Metropolitana do Porto e a familiaridade 

tida com estes espaços, a ocultação da nossa identidade estaria seriamente ameaçada no 

quotidiano laboral e seria mesmo rompida com relativa facilidade, sendo que também 

restringiríamos a pesquisa a um local determinado e a um número reduzido de actores, embora 

conseguíssemos uma maior riqueza de informação e um contacto privilegiado com o contexto 

de trabalho. Segundo, ao revelarmos junto da entidade empregadora o nosso intuito, aliás como 

chegámos a fazer junto de um “proprietário”35 de uma loja nosso conhecido, e avançarmos para 

a modalidade de observação participante, o balanço da experiência não acrescentaria muito 

mais ao nosso conhecimento, pois tratava-se de uma pequena loja com duas trabalhadoras. 

                                                 
35 A palavra “proprietário” surge entre aspas, pois como veremos em capítulo mais à frente, trata-se antes de alguém 

que obteve direitos de comercialização da marca neste caso de roupa, a quem se apelida de franchisador no 
contexto do regime de franchising.  
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Assim sendo, e face ao exposto, optámos por abandonar a ideia de enveredar pela observação 

participante. 

 Uma vez ultrapassada esta hesitação inicial, acabámos por optar pelas entrevistas semi-

estruturadas por intermédio das quais chegámos às experiências laborais dos/as 

trabalhadores/as e às suas representações, a par da utilização de entrevistas não-estruturadas, 

dos grupos focalizados (focus groups) e da observação directa dos espaços comerciais, 

conjugando estas técnicas com a análise quantitativa de estatísticas oficiais e a análise 

documental de fontes escritas. O pluralismo metodológico revelou-se decisivo para os 

resultados alcançados no âmbito desta pesquisa. 

Após esta reflexão, cabe agora mencionar que a nossa entrada e permanência no 

terreno seguiram as sugestões de Costa (1986) acerca da importância do papel dos 

informantes privilegiados. Trata-se em “primeiro lugar, de um imperativo prático da inserção no 

tecido social local. Em segundo lugar, procura-se observar sistematicamente os respectivos 

quadros de vida e comportamentos, procura-se conversar com eles regularmente e procura-se 

ainda observar com pormenor as sequências por que passam os processos de relacionamento 

deles com o investigador. Este acompanhamento próximo possibilita observar a multiplicidade 

de facetas das redes de relações em que estão inseridos, das práticas do quotidiano, das 

estratégias de vida, dos quadros de representações sociais respectivos. Em terceiro lugar, são 

permanente fonte de informação sobre outras pessoas, aspectos do contexto social em estudo 

e acontecimentos que nele se vão passando” (p.139). Os informantes privilegiados foram muito 

importantes para desenhar a problemática da investigação no contexto de pesquisa exploratória 

em que realizámos as já mencionadas entrevistas não estruturadas. Na fase de pesquisa 

empírica, quando chegámos ao contacto de informantes privilegiados com experiência concreta 

de trabalho em lojas de centros comerciais, o seu papel revelou-se crucial face às várias 

dificuldades em aceder a este universo laboral. 

Neste sentido, privilegiámos tanto as relações de proximidade de que já dispúnhamos, 

por exemplo, com o “proprietário” de uma loja de vestuário de centro comercial, como aquelas 

mantidas com algumas estudantes trabalhadoras a laborarem nos centros comerciais, que 

conhecíamos como ex-alunas. O papel destas revelou-se decisivo, pois, como já referimos no 

ponto relativo às entrevistas semi-estruturadas, não só se mostraram disponíveis para participar 

no estudo através da concessão de uma entrevista individual, e num caso para participar e 

também organizar activamente um grupo focalizado (focus group), como nos forneceram 

contactos valiosos de pessoas com quem pudemos posteriormente realizar as entrevistas. 

Quanto à relação de proximidade que estabelecemos com o “proprietário”, tratou-se de um caso 
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único só possível pela via informal já referida, dada a extrema dificuldade em penetrar num 

meio económico fortemente concorrencial composto por grandes grupos do comércio e 

distribuição nacional e internacional, inseridos no contexto de uma política comercial exigente 

para com os/as lojistas do centro comercial.  

É de registar também alguns contactos privilegiados que se revelaram fundamentais 

para angariar novos/as entrevistados/as. Já numa fase mais avançada do trabalho empírico é 

de assinalar igualmente como se conseguiram contornar as dificuldades de encontrar 

trabalhadores/as disponíveis para entrevistas, partindo para a estratégia inovadora de abordá-

los directamente no seu local de trabalho. É importante enfatizar que estas dificuldades 

possibilitaram a oportunidade de enriquecer a pesquisa. Por exemplo, as situações das três 

trabalhadoras que recusaram a entrevista - situações atrás caracterizadas - permitiram perceber 

de forma mais expressiva algumas dinâmicas relativas aos horários de trabalho e à substituição 

de trabalhadores/as absentistas. A partir desta estratégia de interpelar directamente os/as 

trabalhadores/as no local de trabalho, e dado que por vezes permanecíamos vários minutos em 

frente à loja comercial, conseguimos intensificar a observação directa dos ambientes físicos das 

lojas, das fardas e, pontualmente, até das convenções linguísticas de atendimento ao cliente 

verbalizadas pelos/as trabalhadores/as. Uma vez mais, se esta forma de abordar os/as 

trabalhadores/as se revelou, por um lado, muitas vezes constrangedora, por outro, teve, em 

simultâneo, o lado positivo de permitir conduzir uma observação directa mais intensa destes 

espaços sociais de trabalho. 

Ao procurar dar indicações sobre a experiência de trabalho empírico da pesquisa, urge 

afirmar que este não se consubstancia num todo homogéneo, perfeitamente encadeado e 

isento de hesitações. Pelo contrário, trata-se de um processo atravessado por dinâmicas várias 

necessariamente constituídas por compromissos e opções que frequentemente não são 

trazidas à luz do dia - pelo sentido menos sério que por vezes se lhes atribui - ficando apenas 

gravadas nos diários de campo dos/as investigadores/as. 
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SEGUNDA PARTE 

ACTIVIDADES, GRUPOS PROFISSIONAIS E CENTROS COMERCIAIS 

 

Capítulo 2 - Uma viagem pelo comércio e pela restauração 

O presente capítulo, de natureza fortemente histórica e etnográfica, pretende dar conta, 

primeiramente, das dinâmicas comerciais que têm atravessado desde finais do século XIX ao 

século XXI a Área Metropolitana do Porto, com um especial enfoque na cidade do Porto. 

Através de uma retrospectiva histórica, ensaia-se uma compreensão das mutações ao nível das 

estruturas comerciais, lançando um olhar mais detalhado sobre o surgimento e a expansão do 

formato dos centros comerciais. De seguida, empreende-se uma reflexão acerca da 

implantação destes na Área Metropolitana do Porto. A análise diacrónica permite-nos, num 

segundo momento, reflectir criticamente sobre o perfil dos/as trabalhadores/as e a natureza da 

actividade de trabalho associada ao processo de comercialização de produtos no espaço físico 

dos estabelecimentos de comércio e de restauração, desde os fins do século XIX à actualidade. 

 

2.1 Evolução dos locais comerciais: do séc. XIX ao séc. XXI  

2.1.1 As principais transformações das estruturas do aparelho comercial  

 No século XIX, a estrutura comercial da cidade do Porto articula-se em muito com as 

suas dinâmicas urbanísticas e sociais. Para a contextualizar adequadamente urge levar em 

consideração que no período da Idade Média o formato comercial mais importante era 

representado pelas feiras. Na verdade, estas assumiam um papel relevante, pois 

proporcionavam tanto a troca dos bens, e nessa medida contribuíam para o escoamento da 

produção, como originavam um afluxo de pessoas provenientes não só da cidade, como dos 

seus arredores (Fernandes, 1997). Já entre os séculos XVI e XVII, as feiras crescem em 

quantidade e dimensão36, e propiciam um intercâmbio cada vez mais diversificado de bens, 

fazendo com que se estabeleça uma relação mais próxima entre o centro da cidade e a sua 

periferia de características mais rurais37. Além das feiras, os mercados e outras formas de 

actividade comercial mais itinerante vão caracterizando a estrutura comercial portuense. 

                                                 
36

 A este propósito, Fernandes (1997) refere: “existiram feiras francas e feiras especializadas, locais com uma só 
feira e outros onde os feirantes de produtos diversos se alternavam, ou coabitavam. Existiram feiras anuais, bi-
anuais, mensais, semanais e diárias. Havia locais onde era nítido o recinto da feira. Noutros, porém, a confusão era 
total e tornava-se difícil distinguir entre o feirante, o vendedor ambulante e o comerciante com estabelecimento fixo” 
(p.46). 
37

 Refira-se que, neste período, as freguesias de Aldoar, Campanhã, Nevogilde, Paranhos e Ramalde correspondiam 
a espaços pouco habitados, com características acentuadamente rurais (Fernandes, 1997, p.47), situados na 
periferia mais afastada da cidade. O centro, por sua vez, ainda se encontrava muito marcado pelo recinto da muralha 
gótica, envolvendo a zona da Sé e da Ribeira, apesar de ganharam lentamente preponderância as freguesias da 
periferia próxima, como Bonfim, Cedofeita e Lordelo do Ouro. 
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 Todavia, as feiras e a venda ambulante que existiam na cidade, foram sendo ao longo 

do século XIX deslocadas para fora do centro da cidade, em virtude das novas políticas de 

reordenamento do tecido comercial. Citemos, a título ilustrativo, os casos de duas feiras 

(Fernandes, 1999). A feira do gado, localizada, inicialmente, na Praça Carlos Alberto passou 

para o Campo 24 de Agosto, e de seguida para a Praça da Corujeira, até que nos inícios do 

século XX encerrou. Também a feira de São Miguel conheceu três localizações, antes de ser 

extinta: a Praça da Cordoaria, a rotunda da Boavista e finalmente a Praça 9 de Abril. 

 A necessidade de reorganizar o tecido comercial levou então a que se projectassem 

outros espaços comerciais, em particular os mercados que representam um espaço intermédio 

entre a feira, dotada de uma actividade comercial de natureza mais ambulante, e outros 

formatos comerciais, que realizavam um comércio de pendor mais fixo. Na verdade, os 

mercados permitiram regular tanto o comércio ambulante, como desviar do centro da cidade 

manifestações comerciais tidas como negativas para a afirmação dos novos valores que 

caracterizavam uma cidade progressivamente mais industrializada e moldada por novos 

quadros de vida social dominada pela burguesia (Cruz, 1994). Ora, num contexto de 

reorganização comercial e social implantam-se medidas urbanísticas justificadas por motivos 

higienistas, que condicionam e proíbem mesmo a realização das feiras. Corria o ano de 1841 

quando é sugerido aos comerciantes que se desloquem para o Mercado do Bolhão, em 

alternativa à sua participação nas feiras, ficando a autorização para a realização de venda 

comercial de carácter ambulante circunscrita à zona da Ribeira e do Mercado do Anjo 

(Fernandes, 1997). As décadas subsequentes conheceram uma expansão considerável dos 

mercados portuenses. Em 1874, constrói-se o Mercado do Peixe destinado à comercialização 

deste, que funcionará até 1952, ano em que foi demolido para se iniciar a construção do Palácio 

da Justiça. Na década de 1880, inauguram-se três outros mercados: o da Aguardente, situado 

na Praça Marquês de Pombal, o do Campo 24 de Agosto e o Mercado de Ferreira Borges em 

1888, construído com o intuito de acabar com o comércio ambulante na zona da Ribeira. Os 

dois primeiros são encerrados em 1897 e o terceiro teve uma actividade breve, ligada ao 

comércio de frutas, sendo destinado, posteriormente, a outros fins (por exemplo, exposições) 

até à actualidade.   

 Em finais do século XIX, a actividade comercial ambulante conhece um certo 

esmorecimento, enquanto o comércio de carácter fixo se expande. Este localizava-se sobretudo 

no rés-do-chão dos edifícios existentes, ou noutros construídos para albergar a actividade 

comercial e em simultâneo para servir de habitação. A porta de entrada para o estabelecimento 

comercial era, por vezes, a mesma da entrada na residência, como no caso da Rua das Flores 
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(Fernandes, 1999). Estes estabelecimentos comerciais apostavam na qualidade e na 

diversidade dos produtos, e chamavam progressivamente indivíduos com poder de compra 

mais elevado, ao contrário do que sucedia com as feiras e com os mercados. As classes sociais 

intimamente ligadas ao comércio eram a pequena e a média burguesia. 

 O crescimento da cidade e do número dos que a frequentam38, induzem novas 

necessidades sob o ponto de vista comercial. Com efeito, as “transformações marcaram uma 

notável alteração no tecido funcional da cidade e na própria forma de a viver e enquanto os 

artesãos se adaptavam, dando maior ênfase à comercialização dos produtos ou, ao invés, ao 

seu fabrico, outros, muitos, surgiam no espaço entre a produção e o cliente, assegurando junto 

do consumidor a colocação do produto fabricado em estabelecimento especializado” 

(Fernandes, 1997, p.59). Tais mutações originaram, de facto, um fervilhar comercial e social na 

vida portuense, que originou importantes eixos comerciais como a Rua das Flores, a Rua dos 

Clérigos e a Rua 31 de Janeiro, que na actualidade, em pleno século XXI, ainda deixam 

transparecer o seu papel absolutamente marcante no quotidiano sócio-comercial portuense dos 

últimos cem anos. 

 Prosseguindo a retrospectiva histórica, podemos afirmar que no início do século XX o 

comércio de carácter fixo se assume como o formato comercial dominante. A localização dos 

estabelecimentos comerciais permanece no rés-do-chão dos edifícios, embora neste período os 

comerciantes comecem a tirar mais proveito das fachadas para ostentar o nome do 

estabelecimento em tabuletas de considerável dimensão e para expor os produtos destinados à 

venda. Como descreve Marçal (1984), “de dia, como não existiam montras, os negociantes das 

ruas mais centrais, expunham as mercadorias às portas, sobre os passeios, para, assim, como 

é evidente, a clientela de passagem poder escolher livremente e sem necessidade de afadigar 

os solícitos caixeiros que, de modo geral, quando o freguês se abeirava do mostrador, 

transferiam dos lotes para cima do balcão a existência da casa quase em peso. As louceiras da 

Cordoaria, por exemplo, ocupavam todo o passeio com rimas de assadeiras, alguidares, vasos, 

pratos e travessas, tijelas e ainda penduravam nas padieiras e ombreiras das portas, filas de 

canecas, chávenas, infusas, bilhas, cântaros e outras peças de barro grosseiro” (pp.202-203). 

Na realidade, em termos visuais, estas montras ao ar livre contribuíam para um cenário muito 

                                                 
38

 Pimentel (1893) dá conta destas mutações que a cidade vai vivenciando, quando a propósito das mulheres 
trabalhadoras, afirma que: “percorrendo recentemente as ruas do Porto, que nos dia de feira costumam ser mais 
frequentadas pelas camponezas dos arredores, eu tive occasião de reconhecer que, conquanto a cidade esteja 
materialmente transformada, o aspecto da mulher do povo pouco tem variado no longo curso de trinta annos: 
pareciam-me as mesmas do tempo em que lá vivia, as lavradeiras da Maia e de S. Cosme, as padeiras de Avintes e 
de Vallongo, as regateiras do Anjo, as raparigas da Foz e de Matosinhos, e essas costureiritas de chinelo de trança e 
capa comprida que, ao meio dia, saiem dos ateliers das modistas para ir jantar a casa” (p.30). 
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peculiar na cidade do Porto, que era ampliado pelo facto da actividade comercial se agrupar 

consoante os ramos de actividade, em zonas específicas da cidade39.  

Em meados do século XX, esta prática de exposição dos artigos ao ar livre é quase 

inexistente, uma vez que os estabelecimentos comerciais constroem, meticulosamente, as suas 

montras, nas quais exibem os artigos para vender, recorrendo ao manequim, por exemplo, no 

caso da actividade comercial de venda de vestuário, ou de acessórios como chapéus. As 

montras e a própria fachada comercial dos estabelecimentos são marcadas pela vaga artística 

das primeiras décadas do século XX, como a Arte Nova - Art Déco - que se materializa pela 

construção de fachadas particularmente cuidadas, que prestigiam a actividade comercial 

propriamente dita, conferindo uma aura de beleza à própria rua em que se situam e marcando 

decisivamente a paisagem comercial urbana (Fernandes, 1997). Também a chegada da 

electricidade permitiu que no contexto destas alterações estéticas alguns estabelecimentos 

comerciais introduzissem publicidade luminosa, o que contribuiu para a promoção da sua 

imagem, para além de ter alterado sobremaneira a paisagem urbana do centro da cidade à 

noite40. No entanto, estas mudanças suscitaram preocupações sob o ponto de vista da 

segurança, já que, como descreve num registo etnográfico Marçal (1984), os reduzidos 

estabelecimentos comerciais que gozavam desse privilégio, a electricidade, “à noite para evitar 

a ladroeira, eram hermeticamente fechados com taipais, empanas ou portadas de madeira. 

Mais tarde, alguns estabelecimentos de ourivesaria, como ainda hoje se vê em um ou outro, 

começaram a usar, com óptimos resultados, as portas onduladas de correr - um luxo nesse 

tempo - nas quais, exteriormente, por via da regra, figuravam os nomes das casas ou das 

firmas e alguns outros dizeres relativos ao ramo do negócio dos mesmos. Outrossim, tiveram 

larga popularidade umas portas de chapa de ferro, que subiam e desciam coma ajuda de uma 

manivela, assim, como, mais recentemente, as conhecidas grades de sardão, processos esses 

que, actualmente, por desnecessários, estão quase banidos” (p.202).   

Neste período, a “baixa” portuense simbolizada pela Praça de D. Pedro IV (actual Praça 

da Liberdade41) constitui o centro nevrálgico do comércio, juntamente, em particular, com as 

Ruas dos Clérigos, de Santo António (actual Rua 31 de Janeiro), de Santa Catarina; das 

Carmelitas, de Cedofeita, das Flores, de Mouzinho da Silveira, Nova da Alfândega. Nas 

décadas de 1950 e 1970, o comércio portuense afirma-se e expande-se no sentido de uma 

                                                 
39

 Por exemplo, os ourives situavam-se na Rua da Ourivesaria, que desapareceu dando origem à Rua Nova da 
Alfandega; o comércio de moda, no Largo dos Lóios, na Rua Sá da Bandeira e na Praça Carlos Alberto; as luvarias, 
na Rua de Santo António; as drogarias, no Largo de S. Domingues, na Rua de S. João e Rua do Belmonte (Marçal, 
1984, p.241). 
40

 A praça Carlos Alberto e a Rua de Santo António (actual Rua 31 de Janeiro) são a este respeito ilustrativas. 
41 Na actualidade enquadra-se num conjunto constituído também pela Avenida dos Aliados que é encimada pela 

Praça General Humberto Delgado. 
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progressiva especialização de produtos, consequência da maior procura e do acréscimo de 

diversidade que o processo de industrialização possibilita. Em finais da década de sessenta e 

inícios dos anos setenta, regista-se o aparecimento de um formato comercial, que introduz uma 

profunda mudança nas estruturas comerciais portuenses e nas nacionais: o supermercado. Em 

Portugal, o primeiro supermercado (Pão de Açúcar) abriu em 1970, em Lisboa, e no Porto em 

1978. Aí, a introdução do self-service (auto-serviço) é decisiva e afasta da operação de venda 

propriamente dita, ou seja, do momento do registo e consequente pagamento dos produtos, as 

actividades de contagem e pesagem dos produtos que criavam filas imensas e demoradas. No 

quadro da vida moderna, esta rapidez de serviço era cada vez mais procurada pelos 

consumidores e começou a colocar em risco outros estabelecimentos de comércio alimentar, 

como as mercearias, as frutarias, as peixarias e os talhos. Neste período, enquanto “alguns 

alertam para o risco de um investimento orientado para a poupança na mão-de-obra 

(considerada pouco expressiva em termos do custo de exploração) que, no entanto, obriga, 

pela área que ocupa e pela localização, à prática de preços elevados, outros, mais avisados, 

defendem já para o comércio alimentar tradicional, a especialização e a integração 

(associação), a par da adopção de medidas tendentes à modernização da gestão e da imagem 

do estabelecimento (com maior cuidado na exposição dos produtos, tal como no supermercado” 

(Fernandes, 1997, p.103). Tratava-se de uma realidade bastante controversa, que ainda 

permanece muito actual42. 
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 Nos artigos “A crise do comércio (1)” a “A crise do comércio (2)”, publicados no Jornal Público, a 5 de Setembro de 
2004 e 19 de Setembro de 2004, respectivamente, Rui Moreira considera que os problemas do comércio tradicional 
portuense conhecem um agravamento e um declínio diários. Ao considerar retrospectivamente tal declínio, vai 
remontar à década de 1970, em particular, à ausência de políticas urbanísticas adaptadas e eficazes face às 
alterações estruturais da cidade. Ora, em seu entender o surto de industrialização estimulou a terciarização das 
actividades, mas estas não conheceram novos espaços, à semelhança do que sucedeu com as actividades 
industriais. Esta situação provoca o acréscimo de pressão sobre áreas e prédios residenciais, que se traduz no 
aumento dos preços. Segundo autor, “a lei do arrendamento, particularmente nociva a partir dos vários surtos 
inflacionistas, abafou o rejuvenescimento da cidade. Envelheceu o parque habitacional e teve efeitos perversos no 
comércio, onde as rendas baixas contrastavam com trespasses proibitivos. Por falta de visão, criaram-se guetos 
universitários na periferia, ao mesmo tempo que se fomentava a construção de lojas de rua em zonas habitacionais 
em novos bairros sem tradição comercial” (Moreira, 2004, p.46). A deslocação e fixação progressiva da população 
nas cidades circundantes ao Porto, contribuiu também, para a criação de novas centralidades, que fazem do “Grande 
Porto” uma “grande cidade policêntrica” desprovida, segundo Rui Moreira, de “política comum e estratégias 
integradas” (p.46). Esta inexistência de acções integradas e de políticas comuns transparece, por exemplo, do 
fracasso dos projectos da Associação de Comerciantes do Porto, que não resultaram em virtude do “discurso 
corporativo, que alternou argumentos assistencialistas com propósitos proibicionistas, concentrando-se na oferta, 
mas negligenciando os seus efeitos práticos na indução da procura” (Moreira, 2004a, p.50). Um caso paradigmático 
é o facto de a possível instalação do El Corte Inglês, ter sido, na realidade, recusada pelo então presidente da 
Câmara, Rui Rio, que “cedeu à vontade de Laura Rodrigues”, presidente da Associação de Comerciantes do Porto, 
sem que nenhuma das partes ponderasse, para o caso do El Corte Inglês, o efeito de magnetismo que, por exemplo, 
o Via Catarina Shopping tem exibido na captação de clientes que fazer prosperar as lojas vizinhas e valorizar a rua 
de Santa Catarina (idem, ibidem). Rui Moreira salienta um outro factor, a inexistência de ajustamento entre os 
horários da actividade comercial praticados na baixa e os horários dos potenciais clientes que ali trabalham, pois as 
lojas fecham à hora do almoço, período em que aqueles teriam alguma disponibilidade para consumir e encerram 
pelas 19h30, fechando também ao sábado à tarde. Ora, os novos formatos comerciais, de que é exemplo a realidade 
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Reconhecemos que estes novos formatos comerciais, designados como 

“estabelecimentos sem montras” (Peron, 1993), instalados entre meados de 1960 e finais de 

1970, desencadearam mudanças significativas a várias escalas, em particular, nos hábitos de 

consumo dos portuenses. A montante destas mudanças encontram-se empresas e grupos 

económicos com uma dimensão considerável em termos nacionais e internacionais, e com uma 

estratégia de negócio instalada, que investem na actividade comercial retalhista e abalam, 

nesta altura lentamente, as estruturas comerciais e as formas do comércio dito “tradicional”43, 

caracterizado, globalmente, pelo seu carácter familiar, pela sua reduzida dimensão, e pelos 

seus métodos de venda tradicionais. Na verdade, durante este período, em virtude de maior 

abertura ao investimento estrangeiro, assistiu-se à entrada do grupo brasileiro Pão de Açucar, a 

maior empresa de supermercados da América Latina, associado a industriais portugueses.  

Se a realidade do supermercado significou profundas mudanças, o surgimento do 

hipermercado acarretou alterações ainda mais expressivas. Na Área Metropolitana do Porto, o 

primeiro hipermercado do grupo Sonae abre as suas portas em Matosinhos, no ano de 1986, 

sob a insígnia Continente. Esta designação é já de si ilustrativa de um conceito de comércio que 

se pretende evidenciar pela dimensão ciclópica: Continente relembra-nos a realidade mundial 

que engloba os cinco continentes. Seguiram-se as aberturas, em 1989, do Continente em Vila 

Nova de Gaia, em 1990, do Euromarché, actual Carrefour, também em Vila Nova de Gaia e, 

finalmente, em 1991, do Jumbo localizado na cidade da Maia. Como acabámos de referir, a 

designação destes hipermercados - Euromarché (Carrefour), Jumbo - alude de forma evidente a 

espaços gigantescos. É de registar que estas novas aberturas ocorrem na área circundante ao 

Porto, tirando partido da disponibilidade de espaço e do seu custo mais reduzido e, 

seguramente, beneficiando de um manifesto desequilíbrio entre os aglomerados habitacionais 

que crescem nestas zonas urbanas e os formatos comerciais alimentares inexistentes. Estes 

hipermercados, e todos os outros que entretanto foram surgindo à escala nacional e regional, 

encontram-se associados a grupos económicos com negócio na distribuição alimentar, que 

controlam também formatos comerciais de dimensão mais reduzida, como, por exemplo, a 

cadeia de hipermercados Feira Nova gerida pelo Grupo Jerónimo Martins, que controla 

igualmente a marca de supermercados Pingo Doce. 

 Neste âmbito surgiu uma outra realidade que também introduziu mudanças 

significativas: a dos centros comerciais. No caso da cidade do Porto, tais mudanças sentiram-se 

                                                                                                                                                              
dos centros comerciais, ganham terreno, pois aí os horários moldam-se aos clientes, para além de proporcionarem 
sentimentos de conforto e segurança, o que nem sempre sucede com o comércio tradicional (idem, ibidem). 
43

 Na década de setenta, o comércio é designado como “tradicional” no contexto da emergência de novos formatos 
comerciais, que o desafiam a encetar um processo de modernização e de actualização face às novas necessidades 
instaladas no mercado (Fernandes, 1997, pp.102-103).   
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até antes daquelas despoletadas pelos hipermercados, porquanto a cidade portuense acolheu o 

seu primeiro espaço comercial - Centro Comercial Foco -, no início dos anos de 1970, perto da 

Avenida da Boavista, num aglomerado residencial de “estatuto sócio económico elevado” 

(Fernandes, 1997, p.153). Seguiram-se, ainda nesse mesma década, o Centro Comercial de 

Cedofeita, localizado na Rua de Cedofeita e, em 1976, o Shopping Center Brasília, situado na 

Rotunda da Boavista, considerado o primeiro centro comercial com características modernas da 

Península Ibérica.  

 Debruçar-nos-emos, de seguida, sobre as mudanças que o formato centro comercial 

introduziu em Portugal, em particular no Porto, analisando para tal a sua emergência e 

consolidação. 

 

2.1.1.1 O fenómeno dos centros comerciais 

 Na actualidade é relativamente consensual afirmar que os centros comerciais constituem 

uma das marcas mais visíveis do campo comercial português. Com estruturas arquitectónicas 

cada vez mais projectadas ao pormenor, estes novos espaços comerciais consubstanciam um 

dos fenómenos que tem profundamente marcado o país nas últimas décadas. O centro 

comercial representa uma modalidade de organização funcional e espacial das actividades 

comerciais, que procura dar resposta a imperativos característicos das economias de mercado, 

quer sob o prisma da oferta, claramente com tendências para a concentração, quer sob o 

prisma da procura, orientada pelas novas escolhas e necessidades dos consumidores (Duarte, 

Gouveia, Melo, 2001). 

 Se em Portugal constituem uma realidade relativamente recente, o mesmo não se passa 

noutros países que os viram nascer. A este propósito, é curioso salientar que a geografia do 

nascimento dos centros comerciais não é de fácil apuramento. Na verdade, há várias narrativas 

do seu aparecimento, que ora imputam a criação dos centros comerciais aos EUA, ora à 

Europa, designadamente às galerias de Itália, Bélgica, França e às arcadas comerciais 

britânicas do século XVIII (Gardner, Sheppard, 1989; O‟Brian, Harris, 1991, citado por 

Cachinho, 1999, p.170). Estas galerias eram dotadas de naves cujo formato fora importado das 

catedrais renascentistas e que tinha como objectivo a criação de espaços cruciformes, nos 

quais a “ [...] a burguesia sob a protecção de uma elevada abóboda cilíndrica envidraçada podia 

passear confortavelmente em frente de luxuosas lojas e sempre que quisesse fazer uso delas 

para realizar as suas compras” (idem, ibidem). Alguns autores como Dawson (1983), 

consideram que as galerias e arcadas da Europa terão influenciado o surgimento dos centros 

comerciais, e nessa medida registam, em 1907 a inauguração do Roland Park, em Baltimore, 
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considerado o primeiro centro comercial de natureza moderna, numa comunidade residencial 

de classe alta, (idem, ibidem, p.4); em 1923 a abertura do Country Club Plaza, no Kansas City e 

finalmente em 1931 o Highland Park Centre, em Dallas.  

Sejam quais forem as suas raízes mais longínquas, poder-se-á afirmar que os centros 

comerciais, enquanto realidade urbanística verdadeiramente planeada, surgem nos EUA em 

meados dos anos cinquenta do século passado e na Europa nos anos sessenta do mesmo 

século. Os EUA conseguiram atravessar a segunda guerra mundial sem sofrerem 

consequências gravosas, obtendo níveis de consumo consideráveis, associados quer ao 

crescimento económico quer à expansão urbana (Cachinho, 1999), factores justificativos da 

expansão primeira deste formato comercial no território norte-americano. Se o crescimento 

económico estimulou investimentos na promoção deste tipo de formato comercial, também a 

expansão urbana possibilitou a constituição de aglomerados populacionais que justificaram a 

sua emergência e consolidação. Na Europa, só no período pós-segunda guerra mundial é que 

se vai reconstruir em termos económicos, demográficos e ao nível do acréscimo da qualidade 

de vida dos europeus. Trata-se de uma reconstrução absolutamente fundamental para o 

aumento dos níveis de consumo e para a emergência e o desenvolvimento dos novos formatos 

comerciais, em particular, o dos centros comerciais.  

 Volvidos mais de trinta anos desde a implantação dos primeiros centros comerciais na 

Europa, regista-se tanto a multiplicação do número de empreendimentos, como a diversificação 

dos formatos, das localizações e das suas arquitecturas. Ao nível da localização geográfica, se 

nos anos setenta a concentração de centros comerciais dá-se em países como a Grã-Bretanha, 

França, Alemanha, Suécia e Holanda, no início da década de noventa do século passado, são 

os países da Europa do Sul que conhecem expansão mais assinalável (APCC, 2005). 

Relativamente à realidade portuguesa, interessa-nos agora fornecer algumas coordenadas, no 

sentido de construirmos um retrato da história e da situação actual dos centros comerciais. 

Desde logo importa sublinhar que a expressão “centro comercial” engloba os empreendimentos 

comerciais planeados, dotados de unidades de gestão44, constituídos por um conjunto mínimo 

                                                 
44 A administração do centro comercial integra uma direcção geral da qual depende o apoio jurídico, o apoio 

administrativo, a direcção comercial, administrativa e financeira, e, finalmente, a direcção de marketing e a direcção 
de operações. Em termos genéricos, à direcção geral cabe velar pelo bom funcionamento de todas estas áreas que 
lhe são subordinadas, e assumir a planificação, a coordenação, a estruturação e a administração do centro 
comercial, conforme as indicações fornecidas pelo grupo promotor. Trata de salvaguardar o cumprimento do 
regulamento interno do centro comercial e das normas gerais dos contratos de utilização das lojas. A direcção 
comercial, administrativa e financeira trabalha muito de perto com a do/a director/a geral e desempenha funções de 
seu/sua adjunto/a. A direcção de marketing, de promoção e de publicidade assume a tarefa de assessorar a direcção 
geral na área da sua competência. Finalmente, o papel da direcção de operações é o de coordenar todas as 
operações que envolvem o funcionamento e manutenção dos equipamentos técnicos existentes, bem como 
salvaguardar a conservação de todas as áreas comuns que compõem o edifício comercial. Em suma, trata-se de 
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de lojas45 de venda a retalho e serviços de carácter comercial, reunidas num ou mais edifícios 

contíguos, com uma área de pelo menos 500 m2. Esta definição vai ao encontro daquela 

contida na Portaria nº424/85 de 5 de Julho46. Com vista à compreensão do processo de 

implantação dos centros comerciais em Portugal, é possível apontarmos, de modo sumário, 

diferentes momentos de uma história relativamente jovem mas atravessada por um ritmo 

intenso de mudanças, marcados por singularidades várias.  

 Um primeiro momento atravessa a década de setenta do século passado e corresponde 

à instalação dos primeiros centros comerciais caracterizados pela sua pequena dimensão, pela 

                                                                                                                                                              
uma estrutura organizacional que trabalha de forma bastante sintonizada sob a coordenação da direcção geral que 
controla todas as actividades realizadas no centro comercial. 
45 O processo de comercialização das lojas constitui um momento importante para o surgimento de um centro 

comercial. Na verdade, o processo de procura dos/as melhores lojistas a atrair para o centro comercial constitui uma 
tarefa que envolve empresas promotoras, gestoras e comercializadoras num esforço conjunto cujos efeitos mais ou 
menos positivos recaem sobre todas as partes envolvidas. Assim, no momento da escolha dos/as lojistas é 
necessário empreender visitas a lojas já existentes noutros centros comerciais nacionais e internacionais e atender à 
exposição da mercadoria e à aparência da loja, aos níveis de stock, ao tráfego, ao nível da equipa e ao tipo de 

publicidade (Carvalho, 2006). Uma vez seleccionados/as os/as lojistas, segue-se a fase de negociação que envolve a 
fixação da renda que na terminologia do centro comercial corresponde à remuneração. Esta pode ser classificada em 
remuneração mínima, variável e total. Interessa referir que a remuneração variável, como a própria designação 
indica, difere consoante o tipo de lojista que se instala no centro comercial. Com efeito, como refere Carvalho (2006), 
uma loja com montantes de vendas relativamente baixos pode ter que pagar apenas entre 3% a 5%, enquanto uma 
loja de uma grande cadeia de vestuário, por exemplo, pode ter que entregar cerca de 8% da facturação realizada. O 
prazo do contrato de utilização da loja comercial corresponde ao período de duração do referido contrato negociado 
entre a entidade promotora e o/a lojista. Geralmente, o/a promotor/a tem interesse num prazo mínimo entre 5 a 6 
anos, de modo a não ficar comprometido durante um período demasiado prolongado. Em situações de crise de 
ocupação de loja, a empresa promotora socorre-se de estratégias para minimizar os efeitos negativos de tal situação 
(Carvalho, 2006), procedendo à negociação de remunerações mínimas ou até mesmo não exigindo qualquer 
remuneração mínima e apenas a remuneração variável. Pode dar-se o caso, também, dos/as lojistas ficarem 
somente responsáveis pela manutenção dos espaços comuns e dos serviços que utilizam. É possível, ainda, que 
os/as lojistas comecem por não assumir as remunerações ou assumam apenas as despesas inerentes à manutenção 
dos espaços comuns e que passem a assumir, progressivamente, as remunerações estipuladas. A celebração dos 
contratos de utilização obriga os/as lojistas ao cumprimento de níveis de desempenho. Estes/as apenas podem 
renovar o contrato de utilização, caso atinjam uma cifra específica de vendas. Em caso negativo podem ocorrer três 
situações: o cancelamento do contrato após datas previamente determinadas; o incremento da remuneração mínima; 
e a exigência de reformas da loja orientadas pela entidade promotora. É de referir ainda que o contrato de utilização 
implica a cobrança aos/às lojistas de despesas relativas ao funcionamento de áreas comuns existentes no centro 
comercial, bem como de uma verba destinada ao fundo de promoção que visa alimentar as estratégias de marketing 
do centro comercial. A comercialização da loja envolve, assim, um processo destinado a seleccionar os/as lojistas 
mais adequados/as para o espaço comercial, de modo a que a entidade promotora possa alcançar o melhor negócio 
possível. 
46

 Considera-se como centro comercial o empreendimento que reúne “cumulativamente os seguintes requisitos: 
1) Área mínima bruta de 500 m2 e número mínimo de lojas, de venda a retalho e prestação de serviços, devendo 
estas, nas sua maioria, prosseguir actividades diversificadas e especializadas; 
2) As lojas deverão ser instaladas com continuidade num único edifício ou em edifícios ou pisos contíguos e 
interligados, de molde a que todas usufruam de zonas comuns privativas do centro pelas quais prioritariamente o 
público tenha acesso às lojas implantadas; 
3) O conjunto do empreendimento terá de possuir unidade de gestão própria, entendendo-se por esta a 
implementação, direcção e coordenação dos serviços comuns, bem como a fiscalização do cumprimento de toda a 
regulação interna; 
4) O período de funcionamento (abertura e encerramento) das diversas lojas deverá ser comum, com excepção das 
que pela sua especificidade se afastem do funcionamento usual das outras actividades instaladas”. 
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inexistência de unidades de gestão e de planeamento do mix47 comercial e pela localização 

geográfica preferencial nos centros das cidades de Lisboa (Centro Comercial Apolo 70, no ano 

de 197148 e o Centro Comercial Imaviz, no ano de 1975) e do Porto (Centro Comercial Foco, no 

ano de 1973 e o Shopping Center Brasília que abriu portas em 1976). Os centros comerciais 

emergentes neste período ora resultam do investimento de proprietários e construtores civis 

que pretendem alcançar lucros consideráveis, ora da acção de operadores cinematográficos 

que tencionam explorar o espaço que detêm com a criação de pequenas galerias comerciais, 

ora ainda da iniciativa de algumas cadeias de supermercados nacionais ou regionais, que 

exploram o espaço consagrado aos supermercados, construindo uma galeria comercial cuja 

oferta de serviços tende a complementar aqueles existentes nos primeiros (Cachinho, 1999). 

Nesta medida, globalmente, poder-se-á referir que a arquitectura e o design dos projectos nesta 

primeira fase não se revelam uma dimensão prioritária.  

 A década de oitenta constitui o segundo momento da implantação dos centros 

comerciais portugueses. Destaca-se pela intensidade de abertura de estabelecimentos, pela 

diversificação dos formatos e pelas novas localizações em espaços recém urbanizados das 

cidades sem aparelho comercial, ou então da sua periferia. Transformam-se num lugar central 

tanto em termos de comércio como ao nível da vida social (o Centro Comercial Gemini, em 

Lisboa é ilustrativo a este nível) (Duarte, Gouveia, Melo, 2001). Durante esta fase, existe a 

preocupação com as questões atinentes à arquitectura e ao design dos projectos, sendo 

evidente a construção de edifícios mais complexos, constituídos por dois pisos cuidadosamente 

preparados sob o prisma do lay-out49, conciliando o espaço comercial propriamente dito com a 

criação de espaços comuns propícios a momentos de lazer e descontracção. Poder-se-á 

considerar este momento da história dos centros comerciais como o embrião daquilo que é hoje 

uma aposta extremamente forte destes formatos comerciais, a da criação de espaços de lazer e 

bem estar no interior do próprio centro com a oferta, por exemplo, de salas de estar com sofás, 

de espaço de lazer para as crianças, de beleza e de cuidado com o corpo (cabeleireiros, 

ginásios, etc), de espaços culturais com mostras de exposições de fotografia, pintura, entre 

outros. Relativamente ao mix comercial, regista-se um cuidado particular com a selecção e 

localização dos tipos de estabelecimentos comerciais a albergar nos centros comerciais, no 
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 Selecção e organização no interior do centro comercial dos diferentes tipos de estabelecimentos comerciais, com o 
intuito de maximizar os fluxos pedonais e consequentemente possibilitar o acréscimo da rendibilidade dos/as lojistas 
(confrontar glossário dos centros comerciais em anexo). 
48

Herculano Cachinho salienta que nos anos sessenta surgiram, em Lisboa, as duas primeiras manifestações 
comerciais, embora de curta duração, com uma natureza de centro comercial o Drugstore Sol a Sol, na Avenida da 
Liberdade e o Tuti Mundi na Avenida de Roma (Salgueiro, 1989; Cachinho, 1999, p.175). 
49

 Organização interna do centro comercial (confrontar glossário dos centros comerciais em anexo). 



 54 

sentido de criar, por exemplo, economias de aglomeração50, com a existência lado a lado de 

espaços que disponibilizem produtos alimentares (cadeias de supermercados com charcutaria, 

peixaria, etc) e produtos associados à restauração (cafés, restaurantes, etc). O referido cuidado 

pode manifestar-se também através da vontade deliberada de separar os espaços de comércio 

alimentar dos espaços de comércio não-alimentar (Cachinho, 1999). Ainda a este nível da 

organização interna, salientamos o aparecimento das lojas âncora51, pensadas como 

locomotivas dos centros comerciais, que ocupam uma localização estratégica, frequentemente 

em locais de menor acessibilidade. Tal implica que o público consumidor para alcançar as 

referidas lojas âncora, por exemplo, um hipermercado, tenha de circular em corredores onde se 

cruza com outras lojas comerciais, que podem motivá-los a consumir. Ao nível dos promotores, 

esta fase demarca-se claramente da anterior, porquanto são agora os grandes grupos 

económicos nacionais, juntamente com os da distribuição alimentar estrangeira, que se lançam 

na construção de novos centros comerciais ancorados em hipermercados. 

 Num terceiro momento, que percorre a década de noventa, salientamos o acréscimo da 

dimensão dos centros comerciais, com a criação dos designados mega-projectos, que 

conhecem um forte impulso no decurso desta década. Em finais de 1998, operavam em 

Portugal vinte empreendimentos, que reuniam aproximadamente 3250 estabelecimentos. 

Destes, apenas três abriram antes de 1990. Excluindo o Minho Center em Braga, o Braga 

Shopping, o Guimarães Shopping, o Fórum Aveiro e o Coimbra Shopping, localizados nas 

cidades que lhes conferem o nome, os restantes situam-se em Lisboa e no Porto, bem como 

nas respectivas Áreas Metropolitanas (Cachinho, 1999). As lojas âncora deixam agora de ser 

em exclusivo os hipermercados e passam a ser os espaços da restauração e dos cinemas. 

Nesta fase, é possível destacar dois tipos de centros comerciais, considerando a sua 

arquitectura, o lay-out e o mix comercial dos estabelecimentos. O primeiro agrega aqueles que 

correspondem mais a uma cópia do tradicional centro comercial norte-americano, com dois a 

quatro mega estabelecimentos encarados como lojas âncora ligadas por um corredor central, 

com dois pisos e composto por lojas comerciais diversas, e que tem à disposição um amplo 

estacionamento com cobertura ou ao ar livre. Localizam-se preferencialmente nas periferias das 

grandes cidades, em virtude da maior disponibilidade de espaço físico aí existente. O segundo 

corresponde a um modelo de centro comercial mais elaborado, de dimensões maiores e dotado 

                                                 
50

Designam os benefícios que os actores económicos podem retirar a partir do momento que situam a sua actividade 
na proximidade de outras. Os factores na origem de tais economias podem ser vários, como por exemplo: o 
financiamento partilhado de infra-estruturas, a facilidade de transacções e de trocas de informação, a atracção de 
actividades complementares, entre outros. 
51

Estabelecimento dotado de uma grande capacidade de atracção de um número considerável de consumidores ao 
centro comercial (cf. glossário em anexo). 
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de uma estrutura funcional mais complexa. O baluarte deste modelo é o Centro Comercial 

Colombo, cujo promotor é a Sonae Sierra, que pela sua gigantesca dimensão de 119745 m2 de 

área bruta locável52 (APCC, 2006), era apontado como a nova “baixa de Lisboa” (Cachinho, 

1999, p.184). Em termos de entidades promotoras, é de referir que são grandes grupos 

económicos nacionais e estrangeiros que consolidam os seus investimentos no sector dos 

centros comerciais. 

 Finalmente, é possível apontar que um quarto momento da história dos centros 

comerciais decorre desde 2000 até à actualidade. Nestes últimos anos, sobressai a tendência 

para a proliferação de novos formatos comerciais de menor dimensão, disseminados um pouco 

por todo o território nacional. Também se regista (APCC, 2006) a emergência de novos 

formatos, como os factory outlets centres53, que vão conquistando terreno nos arredores da 

Área Metropolitana do Porto (com abertura em Vila do Conde e Grijó) e na Área Metropolitana 

de Lisboa (com abertura no Carregado e Alcochete). Também os retail parks54 se disseminam 

no país, na Área Metropolitana de Lisboa, em concreto em Sintra e no Montijo, e em cidades 

como Coimbra, Albufeira, Leiria e Aveiro. Em termos arquitectónicos e de design, os edifícios 

construídos adaptam-se cada vez mais a estas novas realidades comerciais. As entidades 

promotoras destes espaços comerciais têm origens mais diversificadas, o que se relaciona 

também com a natureza igualmente diversa dos formatos comerciais referidos. 

 

2.1.1.2 Os centros comerciais e as dimensões de mudança 

 Uma vez percorrida a cronologia histórica dos centros comerciais em Portugal, cabe 

agora sistematizar alguns aspectos que, em nosso entender, mais se destacam das mudanças 

várias que nos últimos anos os têm atravessado, relativamente à localização, aos formatos 

comerciais, à arquitectura e ao design, aos promotores, ao mix comercial e às características da 

mão-de-obra que neles labora. 

 Um dos aspectos que nos interessa destacar prende-se, então, com a localização dos 

centros comerciais. Depois de na primeira fase (década de setenta) se encontrarem 

circunscritos às cidades de Lisboa e Porto, e de na segunda fase (década de oitenta) se 

localizaram em pontos mais diversificados, no terceiro momento (década de noventa) a 
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 Área que produz rendimento no centro comercial, a área arrendada ou vendida, inclui a área comercial útil bem 
como os espaços de armazenagem e escritórios afectos às lojas. 
53

 Formato que inclui unidades de comércio a retalho, de pequena e média dimensão, onde produtores e retalhistas 
vendem produtos com desconto no preço, em virtude de se tratar de produtos provenientes de stocks excedentários 
ou de produtos com alguns pequenos defeitos (APCC, 2006). 
54

 Este formato integra unidades de comércio a retalho especializado, frequentemente big boxes ou power stores 

com acesso directo ao parque de estacionamento ou a áreas pedonais, sendo classificado segundo a sua dimensão 
(APCC, 2006). 
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dimensão gigantesca dos formatos comerciais levou à concentração destes espaços nas áreas 

metropolitanas de Lisboa e Porto, mas também a uma localização em “ [...] aglomerados 

urbanos de menor potencial de consumo, tanto do litoral como do interior, à semelhança do 

padrão de localização destes equipamentos durante as duas décadas anteriores, na maioria 

dos países europeus” (Duarte, Gouveia, Melo, 2001, p.34). Desde o ano 2000 até à actualidade 

- a quarta fase dos centros comerciais - registam-se novas estratégias de localização destes 

pontos comerciais, que tendem a alterar mesmo a natureza da relação dos pontos de venda 

com o ambiente exterior circundante.  

 Na verdade, parece-nos que estas novas dinâmicas conjugam duas forças, as 

centrífugas, que indiciam uma articulação mais virtuosa entre centro da cidade e periferia e as 

forças centrípetas que permitem vislumbrar um novo potencial dos centros das cidades. 

Relativamente às forças centrífugas, que ditam a localização dos centros comerciais na periferia 

dos espaços mais urbanos, trata-se acima de tudo de estratégias relacionadas com a 

contenção de custos, a facilidade de acessos (não só do público consumidor como dos 

fornecedores), e ainda com a maior disponibilidade de espaço físico que possibilita a 

construção de espaços comerciais com áreas mais significativas. Já as forças centrípetas 

permitem pensar no novo potencial do centro das cidades, apesar da existência de um conjunto 

de fragilidades estruturais, como a escassez de terreno e o seu custo elevado, os problemas de 

estacionamento, a dificuldade da grande distribuição se associar aos comerciantes 

independentes. Seja como for, existe uma tomada de consciência por parte dos diferentes 

actores acerca do papel económico, social e cultural do comércio do centro da cidade. Ora 

justamente o Via Catarina Shopping55, aberto em 1996, é paradigmático desta tendência do 

voltar ao centro da cidade, neste caso em concreto um regresso a uma das artérias comerciais 

mais emblemáticas da cidade do Porto. 

 É notória a diversidade dos formatos dos centros comerciais. No Anuário da Associação 

Portuguesa de Centros Comerciais (APCC, 2004), a tipologia utilizada articula a dimensão dos 

projectos com sua inserção urbana e com o papel dos supermercados e hipermercados no mix 

comercial. Relativamente à dimensão, a tipologia apresenta cinco níveis: os centros comerciais 

são “locais” se a área bruta locável (ABL) é inferior a 2500 m2; “de bairro” se a ABL está 

compreendida entre 2500 e 10000 m2; “sub-regionais” se possuem entre 10000 e 40000 m2; 

“regionais” se possuem entre 40000 e 80000 m2 de ABL; “supra-regionais” se possuem uma 
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 Refira-se que em 1998 este centro comercial foi premiado pelo International Council of Shopping Centers (ICSC). 
Este Conselho Internacional dos Centros Comerciais foi fundado em 1957 nos EUA, com a finalidade de possibilitar a 
partilha de experiências entre os profissionais da indústria dos centros comerciais e de promover o debate de 
matérias cruciais para o seu desenvolvimento.  
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área bruta locável superior a 80000 m2. Atendendo à inserção urbana, podem ser de centro de 

cidade com tecido comercial denso, ou centros comerciais localizados em áreas urbanas com 

fraca densidade comercial. No que se refere à loja âncora dominante, o centro pode ser 

baseado em hipermercado ou baseado em supermercado, quando uma destas estruturas 

comerciais detém, no mínimo, 65% da ABL desse centro comercial. 

Esta tipologia agrega ainda outro tipo de formatos apresentados como “outros formatos” 

que não o centro comercial: o retail park, o outlet center e o leisure park. Foi abandonada em 

2005, momento em que a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) passa a ser a 

primeira associação a adoptar a nova classificação resultante do trabalho desenvolvido pelo 

European Research Group (ERG) do International Council of Shopping Centers (ICSC) (APCC, 

2006). Houve dois motivos despoletadores da mudança: por um lado, a escassa 

operacionalidade que encerra o indicador inserção urbana; por outro, a urgência em trabalhar 

com uma classificação tipológica sincronizada com as classificações internacionais, em 

particular com a europeia apelidada de International Standard for European Shopping Centre 

Types. Vejamos de seguida a nova tipologia de centros comerciais que se encontra em vigor.  

 

Tipologia de centros comerciais 

[QUADRO N. 1]   

Formato Tipo ABL em m2 

Tradicional 

Muito grande 80000 

Grande 40000-80000 

Médio 20000-39999 

Pequeno sem âncora dominante 5000-19999 

Pequeno com âncora dominante 5000-19999 

Muito pequeno 500-4999 

Especializado 

Retail Park grande 20000 

Retail Park médio 10000-20000 

Retail Park pequeno 5000-9999 

Factory Outlet Centre 5000 

Centro temático baseado em lazer 5000  

Centro temático não baseado em lazer 5000 

Fonte APCC (2006) 

 

Esta tipologia contempla três dimensões: o formato, o tipo e a ABL em m2. Quanto ao 

formato, os centros comerciais podem ser tradicionais (muito grande, grande, médio, pequeno 

sem âncora dominante ou pequeno com âncora dominante e muito pequeno); ou especializados 
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(retail park grande, médio e pequeno, factory outlet centre, centro temático baseado em lazer, 

centro temático não baseado em lazer)56.  

Relativamente à tipologia de 1998, a de 2005 apresenta algumas vantagens: integra um 

maior leque de centros comerciais (nomeadamente, novos empreendimentos como os retail 

park e os centros temáticos); distingue os centros com âncora dominante e sem âncora 

dominante (a tipologia de 1998 partia do pressuposto de que os centros tinham todos uma 

âncora dominante, que era ou um supermercado ou um hipermercado); abrange uma maior 

variedade de intervalos de ABL, o que contempla de modo mais ajustado a diversidade de tipos 

de centros comerciais e permite a sua comparação a nível internacional. 

 No que se refere à arquitectura e ao design dos centros comerciais, é possível afirmar 

que se na década de setenta eram aproveitados alguns pisos já existentes, como caves e pisos 

térreos para alicerçar estes formatos comerciais, na década de oitenta os edifícios passam a 

ser construídos de raiz, e no decurso dos anos noventa do século passado e ao longo dos 

primeiros anos do actual constroem-se novos edifícios em que se dá uma atenção particular às 

dimensões estéticas. Com efeito, a grande alteração prende-se com a contratação de serviços 

especializados para os projectos dos edifícios, designadamente com o recurso a arquitectos, e 

também para a área do design e do marketing. Os centros comercias metamorfoseiam-se em 

produtos susceptíveis de serem vendidos pela sua imagem, da mesma forma que sucede com 

as lojas comerciais e com os produtos que aí se comercializam. A este nível é de destacar uma 

das obras mais emblemáticas e polémicas, na altura da sua implantação em 1985 e nos anos 

seguintes, que foi o Centro Comercial Amoreiras, em Lisboa, da responsabilidade do arquitecto 

Tomás Taveira, considerado hoje como baluarte do urbanismo comercial pós-moderno 

(Cachinho, 1999). Mais recentemente, em 1996, destaca-se o Arrábida Shopping da 

responsabilidade de Hellmuth, Obata&Kassalbaum inc. (HOK), uma entidade empresarial com 

cerca de quarenta anos de experiência em várias partes do mundo, e de Ginestal Machado, 
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 Segundo a APCC (2006), o centro tradicional é o formato que inclui retalho indiferenciado, integrado em 
empreendimento fechado ou “a céu aberto”, sendo classificado segundo a sua dimensão; centro tradicional pequeno 
é um centro com dimensão compreendida entre os 5000-19999 m2 de ABL; pode ter loja âncora dominante, se a 
ABL de uma qualquer área de comércio a retalho for igual ou superior a 65% da ABL total do centro. O centro 
especializado é o formato integrado em empreendimento fechado ou a “a céu aberto”, sendo classificado segundo o 
tipo de retalho especializado ou outra actividade dominante e a dimensão. O retail park é o formato que inclui 
unidades de comércio a retalho especializado, geralmente big boxes ou power stores com acesso directo ao parque 
de estacionamento ou a áreas pedonais, sendo classificado segundo a sua dimensão; o factory outlet centre 
corresponde ao formato que inclui unidades de comércio a retalho, de pequena e média dimensão, onde produtores 
e retalhistas vendem produtos com desconto no preço, provenientes de stocks excedentários e/ou artigos com 
pequenos defeitos; o centro temático inclui algumas unidades de retalho que concentram uma estreita mas profunda 
selecção de produtos dentro de uma categoria específica de retalho especializado; pode (ou não) ser baseado na 
componente de lazer.  
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arquitecto da empresa Arquitectura, Engenharia e Planeamento, Lda (APEL) e responsável pelo 

Central Shopping no Porto (idem, ibidem).  

 Não concordamos totalmente com a ideia de que a arquitectura destes edifícios trabalha 

com imagens facilmente reconhecidas por todos que as avistam, uma vez que se encontram 

associadas ao universo referencial de consumo de massas (Cachinho, 1999). Na verdade, 

parece-nos que desde finais de década de noventa ocorre também a preocupação com a busca 

da diferença, ou seja, os centros comerciais ambicionam demarcar-se sob o ponto 

arquitectónico dos demais, desejando criar uma atmosfera quase de modelo exclusivo. Nas 

palavras sugestivas do Conselho Internacional dos Centros Comerciais, trata-se de salientar a 

diferença entre “um lugar para se fazer compras e um lugar para se estar - um destino” (APCC, 

2006, p.28) e de marcar a diferença pelo design, pelo lazer e pelos serviços colocados à 

disposição do consumidor. Esta busca imperiosa da diferença é trabalhada pelos designers e 

pelos especialistas do marketing e da publicidade, que se esforçam por romper com as 

regularidades existentes nestes espaços, a exemplo da geometria de formas bastante 

estandardizada, de modo a implementar lógicas de diferenciação que rompem com o déjà vu. O 

Via Catarina Shopping, no Porto, é exemplo paradigmático desta tendência, já que se recriam 

no seu interior, na praça da restauração, no último piso, a arquitectura das fachadas das casas 

de dois pisos com alpendres repletos de flores características dos finais do século XIX e inícios 

do século XX na rua de Santa Catarina, que acolhe o centro comercial. 

 Ao nível das entidades promotoras visualiza-se uma maior profissionalização sob o 

ponto de vista do desenvolvimento e implementação no mercado dos novos espaços 

comerciais. É possível que as referidas entidades promotoras assumam também tarefas de 

gestão destes formatos comerciais. Convém referir que se verifica uma tendência nos últimos 

seis anos para a progressiva concentração da actividade num número relativamente restrito de 

promotores. Com efeito, no ano de 2005 a Sonae Sierra foi responsável por 45,2% da área 

bruta locável dos centros comerciais associados da Associação Portuguesa de Centros 

Comerciais; a Amstelland MDC por 15,1%, o grupo KléPierre/SéGéCé por 10,3%; o grupo 

Auchan é responsável por cerca de 8,2%; a Mundicenter/Urbaminho por 7,6% e finalmente a 

Amorim Imobiliária por 6,5% (Teixeira, Pereira, 2006, p.29). Quando se ventila o número de 

centros e o número de lojas, a liderança da Sonae Sierra não é tão expressiva, apesar de 

continuar a ocupar o primeiro lugar no ranking com 28,9% dos centros comerciais e 39,1 % das 

lojas comerciais; já o grupo Auchan e a Amstelland MDC lideram a segunda posição com 10,5% 

dos centros comerciais, e por fim a Amstelland MDC detém 13,5% das lojas e a 

Mundicenter/Urbaminho 13,1% (idem, ibidem). 
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 O valor estratégico do mix comercial é muito forte, por conseguinte o tipo e a localização 

dos estabelecimentos comerciais são cuidadosamente pensados sob o prisma do mercado, dos 

hábitos e dos perfis do público consumidor. Num contexto em que os centros comerciais 

proliferam e constituem para muitos um local de passagem ou de estar obrigatório, os seus 

promotores procuram oferecer espaços e serviços singulares com vista à captação e fidelização 

do público. Assim, percebe-se, como referimos atrás, que o Conselho Internacional dos Centros 

Comerciais veja no lazer e nos serviços colocados à disposição nos centros comerciais, uma 

das suas valias importantes. Nos últimos cinco anos, por exemplo, a criação de salas de cinema 

cada vez mais sofisticadas, revela-se como um factor importante em termos de poder atractivo 

dos centros comerciais (criação de salas VIP‟s, estacionamentos exclusivos para as salas de 

cinema, etc). De registar, também em 2006, as iniciativas dos centros comerciais Dolce Vita, 

que abriram as suas portas no mês de Julho durante 24 horas seguidas, com um conjunto 

diversificado de actividades, incluindo mesmo concertos de música. Uma outra iniciativa 

registada em 2006, é o facto do Centro Comercial Parque Nascente proporcionar um cartão de 

crédito57 com “vantagens exclusivas para clientes únicos” (APCC, 2006, p.33). Outro tipo de 

iniciativas é representado pela associação das entidades promotoras dos centros comerciais a 

eventos nacionais de grande fôlego, que mobilizam uma vasta camada da sociedade: é o caso 

da Mundicenter, que integrou o elenco organizador em 2004 do Rock in Rio-Lisboa, “vendendo” 

aí uma imagem dos seus serviços e produtos. 

 Finalmente, uma reflexão sobre a última dimensão da mudança - atrás elencada - que 

tem atravessado os centros comerciais: a da mão-de-obra. O editorial de Março de 2006 da 

revista Shopping58 sob o título “Centros Comerciais geram emprego” dedica uma especial 

atenção à questão do emprego. É salientado no referido editorial que os centros comerciais se 

têm “afirmado nos últimos anos como um motor de desenvolvimento económico e social das 

localidades onde os empreendimentos se instalam” (APCC, 2006, p.3). Recorrendo a números, 

o presidente da APCC refere que “desde o início de 2003 até final de 2005, foram inaugurados 

aproximadamente 560000 m2 de área bruta locável (ABL) afecta à Associação Portuguesa de 

Centros Comerciais”, e que “garantiram nestes 3 anos de profunda crise, perto de treze mil 

novos empregos no comércio e nas áreas de apoio e operações dos centros comerciais. 

Julgamos que poucos serão os sectores que, em tempos difíceis, se podem orgulhar de ter esta 

capacidade de criação de emprego” (idem, ibidem). A constatação do presidente da APCC 

constitui uma evidência empírica, porém interessa em nosso entender ir mais além desses 

                                                 
57 Ritzer (1998) levou a cabo um estudo sobre cartões de crédito, onde apura que estes se inserem numa lógica 

capitalista relacionada com a exploração dos clientes e dos trabalhadores nele envolvidos (p.68),  
58 Esta revista é propriedade da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC). 
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números e penetrar nos universos laborais da mão-de-obra que trabalha nestes espaços 

comerciais, para entender as condições do exercício da sua actividade. Este constitui um dos 

grandes eixos que mobiliza esta pesquisa. 

 Os centros comerciais são estruturas complexas em matéria de mão-de-obra, pois 

absorvem trabalhadores/as para laborarem nas lojas propriamente ditas, como também na 

orgânica do centro comercial para desempenharem funções de manutenção e vigilância deste 

espaço59. As fichas técnicas dos centros comerciais apresentadas no Anuário da APCC de 

2005 e 2006 integram um vasto conjunto de informações relativamente aos centros comerciais 

associados da APCC, donde consta precisamente o número de funcionários/as das lojas e dos 

centros comerciais. Verifica-se um desequilíbrio numérico forte entre estas duas realidades 

laborais, já que percorrendo todas as fichas dos centros comerciais do Anuário da APCC de 

2006, apercebemo-nos que em cada centro comercial o número de funcionários do centro não 

ultrapassa os 150, excepção feita ao Centro Comercial Colombo (classificado na nova tipologia 

de centros comerciais como de muito grande dimensão, com área bruta local (ABL superior a 

80000 m2) que totaliza 420 funcionários (APCC, 2006, p.148). Já os/as funcionários/as das 

lojas rondam 1000 em centros comerciais maiores, excepção feita novamente ao Centro 

Comercial Colombo, cujo número se cifra em 5560, ao Norte Shopping com 2653, ao Arrábida 

Shopping com 1926 e ao Gaia Shopping com 1950 (estes três últimos de grande dimensão, 

com área bruta locável (ABL) que varia entre os 4000 e 79900 m2).  

 Vejamos o quadro e o mapa seguintes com os dados relativos aos centros comerciais 

associados da Associação Portuguesa de Centros Comerciais, sobre os quais conseguimos 

reunir informação mais pormenorizada. 

 

 

 

 

                                                 
59 Com o objectivo de dar conta da realidade dos centros comerciais, o visionamento da reportagem “Cidades 

Privadas” emitida pela estação televisiva SIC no dia 24 de Dezembro de 2005, da responsabilidade da Jornalista 
Susana André, sob a realização de Isabel Mendonça e produção de Daniel Cruzeiro, permite-nos pensar que se trata 
de contextos cujas lógicas de funcionamentos se revelam bastante peculiares. Centros comerciais que funcionam em 
horário de abertura ao público das 10h00 às 24h00, diariamente, muitos deles todo o ano, sem fecho em dias como o 
1 de Janeiro, o 1 de Maio ou o 25 de Dezembro, levam-nos a reflectir que entre as 24h00 e as 10h00 do dia seguinte, 
horários de fecho ao público, os centros comerciais funcionam também, já que todo um conjunto de tarefas, como a 
manutenção, a limpeza e a vigilância necessitam ser asseguradas. No que concerne aos/às trabalhadores/as das 
lojas, público alvo da nossa pesquisa, também eles/as se encontram envolvidos nestas dinâmicas, pois, por um lado, 
aqueles/as que asseguram o fecho da loja têm que permanecer muito para além das 24h00 - veja-se o caso em 
concreto dos trabalhadores do Mcdonald‟s do Norte Shopping, que quando asseguram o fecho da loja, vêem o seu 

horário de trabalho terminar às 2h00. Por outro lado, aqueles/as que fazem a abertura, entram nas instalações dos 
centros comerciais antes das 10h00, em concreto entre meia hora, a uma hora antes da abertura da loja ao público.  
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Funcionários/as do centro comercial e das lojas de centros 
comerciais da APCC, na Área Metropolitana do Porto, em 2006 

[QUADRO N. 2] 

Centros comerciais Funcionários/as Centro Funcionários/as Lojas 

Arrábida Shopping 139 1926 

Dolce Vita Porto 90 não disponível 

Gaia Shopping 114 1950 

Maia Shopping 50 1207 

Norte Shopping 109 2653 

Parque Nascente 100 1700 

Shopping Cidade do Porto 80 1200 

Via Catarina Shopping 51 700 

       Fonte APCC (2006) 
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              [MAPA N. 1] 

 

 

É possível registar que os centros comerciais na AMP associados da APCC exibem também um 

desequilíbrio acentuado entre o número de funcionários/as dos centros e das lojas. 
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Em termos de grandes tendências da mão-de-obra nestes espaços comerciais, poder-

se-á falar, como veremos em capítulos seguintes, de forte feminização e de capitais escolares e 

qualificações profissionais débeis. Tal é confirmado na publicação do Observatório do Comércio 

intitulada Comércio e Distribuição. Os centros comerciais no horizonte 2010, em que se 

apresenta como um dos grandes desafios para os centros comerciais (Duarte, Gouveia, Melo, 

2001, p.38), a qualificação dos seus recursos humanos, não só dos que trabalham ao nível da 

gestão de topo de centros comerciais, como sobretudo dos/as trabalhadores/as que ocupam 

patamares profissionais hierarquicamente inferiores, em particular a mão-de-obra das lojas. 

Esta encontra-se integrada no contexto de estruturas organizacionais que funcionam em regime 

de franchising - acordos em que a empresa franchisadora cede à franchisada o direito de 

comercialização de certos produtos e serviços dentro de um âmbito geográfico determinado e 

sob certas condições, em troca de uma compensação económica directa ou indirecta60 -, que 

comporta necessariamente consequências em termos de acréscimo de trabalho para estes/as 

trabalhadores/as, pois há exigências de produtividade ditadas pelos contratos assinados quer 

no âmbito do franchising, quer no âmbito do regulamento interno do centro comercial. Foram 

justamente as implicações destas estruturas organizacionais sobre a mão-de-obra que nos 

conduziram a formular uma hipótese - já referida no primeiro capítulo desta pesquisa - que 

considera que o surgimento e a expansão dos centros comerciais contribui para a alteração da 

estrutura do emprego no comércio e na restauração e do perfil profissional dos/as seus/suas 

trabalhadores/as. 

 

 

 

                                                 
60 Para a nossa análise, interessa apontar algumas vantagens e desvantagens associadas ao franchising, pois elas 
acabam por surtir efeito na forma como os/as franchisados/as, no caso concreto da nossa investigação as lojas 

comerciais dos centros comerciais, gerem os/as trabalhadores/as que nelas laboram. Em termos de vantagens, 
reconhece-se que o/a franchisado/a consegue aceder a vantagens competitivas do/a franchisador/a, mediante a 
disponibilidade de uma marca comercial, geralmente de reconhecido prestígio, com vista à sua utilização exclusiva 
numa determinada zona geográfica do país ou através da aprendizagem do seu know-how. Obtém, também, apoio 

constante para a gestão do negócio e para a resolução de problemas que surjam. No que respeita às desvantagens, 
aponta-se a excessiva dependência do negócio face ao/à franchisador/a, que coloca o/a franchisado/a numa posição 
de desvantagem face a qualquer desacordo ou conflito. Todos os problemas do/a franchisador/a são vividos pelo/a 
franchisado/a, sendo que o próprio preço do franchising nem sempre compensa as expectativas construídas, daí que 
uma escolha pelo/a mau/má franchisador/a pode conduzir o negócio ao fracasso. Para o/a franchisador/a a 
vantagem mais evidente consiste no facto dele/a dispor rapidamente de uma rede de distribuição dos seus próprios 
produtos, sem assumir riscos, para além de permitir frequentemente estabelecer redes de distribuição nos mercados 
internacionais. Como desvantagem, surge a situação de renúncia à capacidade de controlo total sobre as actividades 
de distribuição da empresa. Os autores López e Martín (1998) referem o caso do franchising no Burguer King, a 
cadeia de hamburguers correspondente a uma das empresas mundiais que recorrem ao sistema de franchising para 
desenvolver a marca. 
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2.1.1.3 Os centros comerciais portuenses 

 As transformações registadas no âmbito da actividade comercial têm de ser entendidas 

no contexto das transformações sócio-económicas mais amplas que atravessam a Área 

Metropolitana do Porto. Esta malha urbana, e em particular, a cidade do Porto, conheceram nas 

últimas décadas recomposições assinaláveis sob o ponto de vista do emprego na indústria e 

nos serviços, sendo marcadas por processos de desindustrialização e de terciarização. Na 

verdade, como refere Pereira (2005), ao realçar-se a importância do sector dos serviços, deve 

ter-se em consideração que este movimento foi acompanhado por um processo de 

desindustrialização: “O Porto foi uma cidade industrial - uma cidade com fábricas - e uma 

cidade operária [...] sendo para muitos uma cidade burguesa e pequeno-burguesa, foi para a 

maioria dos seus habitantes durante muito tempo uma cidade de operários e operárias” (p.80). 

Ora, se o peso da indústria decai e ela tende a distanciar-se das grandes cidades, sem perder 

de vista o ambiente metropolitano, já o movimento de terciarização difunde-se e tende a 

disseminar-se pela malha urbana metropolitana. Estas tendências para a “suburbanização“ 

(Marques, 2004, p.110) da indústria e dos serviços em geral, devem-se aos custos mais 

reduzidos dos terrenos nas periferias urbanas, associados aos constrangimentos de índole 

urbanística e ambiental, que incitam à localização periférica das actividades, à “suburbanização” 

da residência, que favorece o crescimento do comércio de dimensão mais reduzida e de alguns 

serviços em áreas residenciais periféricas e finalmente à possibilidade de circular em infra-

estruturas viárias, que facilitam o tráfego e os acessos dos consumidores que acedem a novos 

modelos de comércio, como os hipermercados e centros comerciais, socorrendo-se da 

utilização massiva do automóvel.  

Para o referido processo de terciarização muito tem contribuído a difusão do comércio 

por grosso e a retalho nas periferias metropolitanas (Marques, 2004). É necessário, todavia, 

referir que nem todas as periferias urbanas conhecem com a mesma intensidade o referido 

crescimento da actividade comercial. A heterogeneidade metropolitana portuense pode ser, 

precisamente, ilustrada se ponderarmos o aparecimento de novas estruturas comerciais como 

os centros comerciais61. Com efeito, na Área Metropolitana do Porto, os concelhos do Porto, de 

Matosinhos, de Vila Nova de Gaia, da Maia e de Gondomar, foram o palco da localização de 

centros comerciais, ficando de fora os restantes concelhos.  

 Assim sendo, a variável território revela-se fundamental para perceber as lógicas de 

localização geográfica destes centros comerciais, designadamente a sua maior ou menor 

proximidade face a eixos rodoviários centrais, a organizações como escolas ou faculdades, que 

                                                 
61

 De acordo com a definição que contemplámos na presente pesquisa e já explicitada. 



 66 

constituem ou não factor de atractividade para quem consome e para quem procura emprego, 

também. Sob o prisma territorial, os centros comerciais contribuem para um reforço crescente 

da periferia, pois foram “concebidos como espaços de consumo e de lazer e tornaram-se 

também novos lugares de sociabilização” (Fernandes, 2000, p.128) nas zonas adjacentes das 

grandes cidades de Lisboa e Porto. Parece-nos, adicionalmente, que estes centros comerciais, 

ao contribuírem para o reforço das periferias se transformaram também em espaços de trabalho 

de importância apreciável, com capacidade para atrair mão-de-obra para laborar em actividades 

relacionadas com as lojas comerciais que os compõem, como em actividades atinentes ao 

funcionamento do centro comercial. 

 A preferência dos promotores imobiliários pelas periferias urbanas contribui para a 

alteração dos critérios de localização dos pontos de venda, alterando mesmo a natureza da 

relação dos pontos de venda com o ambiente exterior. As novas estratégias de localização não 

podem ser imputadas apenas à questão dos custos (Moati, 2001). Outros factores necessitam 

de ser ponderados como, por exemplo, a já referida facilidade de acesso em automóvel, a 

facilidade de distribuição de mercadorias e a dimensão do espaço comercial. Na verdade, o 

melhoramento dos acessos rodoviários já existentes e, por vezes mesmo, a construção de 

novos que permitam fazer as ligações aos novos centros comerciais, favorecem fortemente a 

sua instalação em zonas estratégicas. O volume de automóveis a circular coloca a questão do 

estacionamento, que nestas localizações não é problemático, pois a quantidade de espaço 

disponível é bastante significativa permitindo mesmo proporcionar na maioria dos casos 

estacionamentos gratuitos. Tais eixos possibilitam em simultâneo entregas mais facilitadas e 

céleres de mercadorias para as diversas lojas dos centros comerciais. Finalmente, o espaço 

existente disponível nas periferias urbanas, para além de custar menos aos promotores 

imobiliários, comparativamente àquele situado no centro das cidades62, pela sua maior 

amplitude, possibilita-lhes uma margem de manobra acrescida no dimensionamento e na 

afectação de espaços. 

Os centros comerciais alicerçados em estruturas arquitectónicas com uma carga 

simbólica extremamente forte, no valor dos produtos que se trocam e nos serviços que se 

prestam e nas experiências de consumo, “fazem da cidade um espectáculo e dos seus 

consumidores os seus espectadores e actores” numa dimensão “à parte sem continuidade com 

a estrutura sócio-espacial que os cerca”, tendendo a “suprimir a ordem contínua da realidade, a 

conectividade entre os lugares” e impondo uma “ordem imaginária das coisas” (Cachinho, 1999, 

                                                 
62

 É sabido que, mesmo os centros das diferentes cidades apresentam um menu de preços de terrenos fortemente 

distintos. Por exemplo, nas cidades de Lisboa e Porto, eles são bem mais elevados comparativamente com outras 
cidades do país. 
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pp.575-576). Em termos laborais parece-nos que esta lógica, quase onírica, contamina alguns 

actores sociais que procuram no centro comercial oportunidades de emprego. Alguns/mas 

trabalhadores/as abordam precisamente esta dimensão “espectacular” do espaço comercial 

onde se situam as lojas ou a da própria loja, como foi o caso de uma trabalhadora da loja de 

vestuário VIP Shop, no centro comercial 8, que referiu que a loja possuía um piano, onde 

tocava um pianista ao fim-de-semana, assemelhando-se todo o ambiente da loja a um cenário 

de “sonho“ e de “filme”. 

 Voltando à questão da localização dos centros comerciais na Área Metropolitana do 

Porto e a partir da observação do mapa sobre o ano de abertura dos centros comerciais na 

Área Metropolitana do Porto, associados da Associação Portuguesa de Centros Comerciais 

(APCC), verificamos existir um número considerável de centros comerciais63 fora da cidade do 

Porto - onde, tradicionalmente, o comércio se instalara em séculos anteriores64 -, em particular 

nas malhas urbanas circundantes. Se relembrarmos o processo de implantação dos centros 

comerciais portugueses já referido, é visível que os grandes projectos comerciais65 se localizam 

fora da cidade do Porto, em cidades como Vila Nova de Gaia, Maia e Matosinhos. Vila Nova de 

Gaia acolhe a abertura do Gaia Shopping em 1995 e a do Arrábida Shopping no ano seguinte 

(1996). Na Maia abre o Maia Shopping, em 1997, e em Matosinhos o Norte Shopping (1998). É 

importante reter que em três anos - de 1995 e 1998 - abriram os três maiores centros 

comerciais da Área Metropolitana do Porto.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
63

 A definição de centro comercial é aquela que consta da Portaria nº424/85 de 5 de Julho, já explicitada. 
64

 Num debate promovido pela Escola Profissional Raul Dória sobre o “Comércio e a Baixa Portuense”, no dia 22 de 
Fevereiro de 2001, no qual participaram várias personalidades ligadas directamente ou indirectamente à realidade do 
comércio portuense, discutiram-se as mudanças que ocorreram no comércio, e os factores de atractividade dos 
novos formatos comerciais. O Engenheiro Jorge Guimarães, da Associação de Comerciantes do Porto, apontou para 
um conjunto de factores de atractividade: o primeiro conjunto reúne factores como, a acessibilidade, o aparcamento 
fácil e próximo, o espaço público envolvente, os transportes alternativos disponíveis, os transportes de compras e a 
articulação entre as actividades comerciais e não comerciais. O segundo conjunto respeita à questão da oferta 
alargada de produtos e serviços e da sua exposição, à existência de pontos de venda alternativos, e aos preços 
competitivos. Por último, o terceiro conjunto prende-se com os horários alargados e ajustados aos diferentes ritmos 
das pessoas e com a existência do serviço pós-venda.  
65

 Segundo a classificação dos centros comerciais da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (2005), os 
centros de “muita pequena dimensão” dispõem de uma área bruta locável (ABL) de 500 a 4999 m2, os de “pequena 
dimensão” correspondem a áreas entre os 5000 e os 19900 m2, os de” média dimensão” entre 20000 e 39900 m2; 
os de grande dimensão entre 40000 e 79900 m2 e finalmente os de “muito grande dimensão”, dispõem de áreas 
superiores a 80000 m2. 
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              [MAPA N. 2] 

 

 

Posteriormente, em 2003, abriu o Parque Nascente, em Gondomar, que se junta ao ranking dos 

maiores centros comerciais existentes na área metropolitana portuense. Já a cidade do Porto 
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albergou na referida década o Shopping Cidade do Porto (abertura em 1994), o Central 

Shopping (abertura em 1996) e o Via Catarina Shopping (abertura em 1996). O primeiro e o 

terceiro são considerados como projectos comerciais de pequena dimensão, e o segundo de 

média dimensão66. Nos anos seguintes e na lógica da fase actual da implantação dos centros 

comerciais em Portugal - o já referido quarto momento da história dos centros comerciais 

portugueses caracterizado neste capítulo - a cidade do Porto viu nascer dois novos projectos 

comerciais, o Campus São João, em 2004, de muito pequena dimensão e o Dolce Vita Porto, 

em 2005, de média dimensão. É possível apontarmos uma tendência para o abrandamento do 

ritmo de abertura de unidades de dimensões enormes e a sua substituição por outras mais 

pequenas. Com efeito, o já referido caso do Campus São João, que abriu no Porto, perto do 

Hospital S. João e do pólo universitário da Asprela é paradigmático a este nível, pois trata-se de 

um centro comercial de muito pequena dimensão com apenas 36 lojas comerciais e um loja 

âncora, o supermercado Froiz. 

 No contexto da análise da instalação dos centros comerciais na cidade do Porto, cabe 

uma referência particular ao já citado Shopping Center Brasília, cuja abertura em 1976 marcou 

o início da história dos centros comerciais portugueses. De facto, no decurso da nossa pesquisa 

empírica registámos as comemorações dos 30 anos de vida deste centro comercial (Outubro de 

2006). Através desta data comemorativa, a Associação dos Comerciantes e a Administração do 

Condomínio do centro comercial pretenderam assinalar os 30 anos de actividade do primeiro 

shopping da Península Ibérica e também dar a conhecer o seu projecto com vista à 

modernização deste espaço comercial. Com início previsto para 2009, este projecto de 

modernização contempla uma alteração da fachada do edifício, alterações profundas no seu 

interior, e a transformação do cinema Charlot em praça de restauração e animação. O certame 

comemorativo, sob o mote “A rapariguinha do shopping anda nos 50 e o Brasília está a fazer 30 

anos”, relembrou que, os indivíduos na faixa etária dos 20 anos à época da introdução do 

primeiro shopping do país encontram-se agora na faixa etária dos 50 anos. Assinalou-se que o 

surgimento de um espaço comercial que inspirou a sociedade portuense, e o meio musical em 

particular, de que é exemplo a música de Rui Veloso (voz) e de Carlos Té (letra) “A 

Rapariguinha do Shopping”67, que traduz de forma bastante irónica o perfil da nova trabalhadora 

                                                 
66 Cf nota anterior. 
67

 A rapariguinha do shopping/Bem vestida e petulante/Desce pela escada rolante/Com uma revista de 
bordados/Com um olhar rutilante/E os sovacos perfumados/Quando está ao balcão/muito distante e reservada/Nos 
lábios um bom bâton/Sempre muito bem penteada/Cheia de rimel e crayon/E nas unhas um bom verniz/Vai 
abanando a anca distraida/Ao ritmo disco dos bee gees/You should be dancin'/You should be dancin'/You should be 
dancin'/You should be dancin'/A rapariguinha do shopping/No banco do autocarro/Faz absorta a sua malha/Torce o 
nariz delicado/Do suor da população/E manifesta o seu enfado/Por não haver primeira classe/Já não conhece 
ninguém/Do lugar onde cresceu/Agora só anda com gente bem/E vai ao sabado à noite à boîte/Espampanante e a 
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de shopping, uma jovem com uma apresentação de si extremamente cuidada ao balcão, que se 

desloca de autocarro e faz questão de se distanciar socialmente das pessoas do seu meio de 

origem. As mudanças comerciais portuenses também inspiraram o projecto musical “Os 

Trabalhadores do Comércio”, cuja principal característica era (e ainda é, pois lançaram um 

álbum de originais em 2007) o facto de as músicas serem cantadas naquilo que apelidavam ser 

“portuense”, um português com sotaque à moda do Porto.  

 Após traçarmos de forma necessariamente sumária, e muito direccionada para o formato 

do centro comercial, as principais mutações que ocorreram no cenário comercial portuense, 

exporemos de seguida uma síntese de cariz histórico relativa à evolução da mão-de-obra no 

comércio e na restauração, focalizando sempre que possível a realidade portuense. 

 

2.2 Trabalho e trabalhadores/as  

2.2.1 O comércio e a restauração: algumas notas históricas 

Ao explorarmos este ponto é de extrema importância destacar o trabalho da historiadora 

francesa Anne-Sophie Beau, intitulado Un siècle d‟emplois précaires. Patron-n-es et salarié-e-s 

dans le grand commerce (XIX-XX siècle)68. Retrata a situação do emprego no comércio a 

retalho desde o século XIX até meados do século XX, num grande armazém69 francês, 

designado na pesquisa como Grande Armazém de Lyon. Um dos aspectos mais interessantes 

desta abordagem prende-se com o facto da autora remontar o surgimento de condições 

precárias de trabalho a um período anterior aos anos setenta do século passado – década 

frequentemente associada à emergência da fragilização da relação social de emprego. Com 

efeito, já durante o século XIX neste Grande Armazém as entidades empregadoras procuravam 

flexibilizar a mão-de-obra existente, mediante o recurso a diferentes modalidades de tempos de 

trabalho, a contratações com baixas remunerações e fortemente instáveis, que autorizavam 

facilmente o despedimento de trabalhadores/as70. Apesar da intervenção sindical e das 

                                                                                                                                                              
mascar chiclete/No vigor da juventude/Como uma estrela decadente/Dos bastidores de Hollywood (Voz: Rui Veloso, 
Letra: Carlos Tê, 1981). 
68

 Anne Sophie Beau (2004), Un siècle d‟emplois précaires. Patron-n-es et salarié-e-s dans le grand commerce (XIX-
XX siècle), Payot, Paris. 
69

 Refira-se que esta realidade dos Grandes Armazéns, em Portugal, conheceu o seu auge, entre os anos de 1950 e 
1970, de que são exemplo os Armazéns Chiado e o Grandella em Lisboa, e os Armazéns Hermínios, no Porto.  
70

 Um outro aspecto extremamente relevante desta obra é o reconhecimento de que o trabalho a tempo parcial nunca 
foi um reduto exclusivo da mão-de-obra feminina sujeita a condições precárias de trabalho. Na verdade, da pesquisa 
documental levada a cabo, Anne Sophie-Beau conclui que mesmo antes das mulheres entrarem no armazém, corria 
o ano de 1912, já a precariedade de trabalho constituía uma realidade. No decurso dos anos trinta, o trabalho a 
tempo parcial surge como recurso para períodos de maior actividade comercial e consequentemente envolve todos 
os postos de trabalho do armazém, sobretudo aqueles ocupados por homens. Trata-se nestas situações de contratos 
de trabalho de seis horas de trabalho por dia. É apenas quando se generaliza o recurso ao trabalho a tempo parcial, 
que as mulheres são mais envolvidas. A autora salienta que a partir dessa década o trabalhador a tempo parcial 
assume um estatuto claramente subordinado, comparativamente com os restantes trabalhadores que laboram a 
tempo inteiro. Para os anos setenta, última década contemplada na investigação, a historiadora refere que muita 
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exigências do direito do trabalho, o certo é que os empregadores conseguiam contornar a 

legislação e promover novas modalidades de emprego, furtando-se assim ao cumprimento da 

legislação laboral. A procura da flexibilidade é, assim, apontada como um dos principais 

objectivos dos empregadores, que proporcionavam condições de trabalho muito degradantes às 

trabalhadoras. 

Em forte sintonia com o teor desta retrospectiva histórica francesa, parece-nos estar o 

escritor Émile Zola, descritor realista da actualidade sócio-económica do século XIX, em 

particular no seu romance Au Bonheur des Dames editado em 1883 (1980). Tendo como pano 

de fundo a inauguração do grande armazém Bon Marché em Paris e os impactos que ele 

acarreta, Zola analisa no referido romance o mundo do consumo, as implicações dos espaços 

comerciais na reprodução do feminino e do masculino, a articulação do masculino e do 

patriarcado, as estratégias de lealdade com os clientes, a par de uma reflexão subtil e acutilante 

acerca dos processos de acumulação de capital económico no âmbito das novas lógicas 

comerciais71 e dos desafios que estas colocam ao antigo comércio. São analisados os conflitos 

e dilemas que atravessam a personagem Denise Bandu, uma jovem oriunda da província, de 

parcos capitais económicos, que vai trabalhar no Armazém Bon Marché, e que resiste às 

conquistas e assédios de Octave Mouret, proprietário do armazém e comerciante pouco 

escrupuloso, até ao momento que cede e acaba por casar com ele. O romance aborda temas 

relacionados com o espaço social de trabalho e o poder, a sexualidade e o consumo, 

analisando a natureza simultaneamente pública e privada do comércio a retalho. Trata-se de 

um romance cuja enredo permanece actual e que reflecte afinal a perspicácia de um 

observador social atento às mudanças sócio-económicas do seu tempo, e o enorme potencial 

desse olhar para enquadrar as grandes problemáticas de fundo associadas ao processo de 

implantação de novos formatos comerciais, em particular dos centros comerciais em Portugal e, 

em concreto, na Área Metropolitana do Porto.  

 Antes de avançar para a realidade laboral portuense, damos conta de outro testemunho 

literário da autoria do escritor neo-realista, Alves Redol, que retrata também brilhantemente as 

                                                                                                                                                              
embora aqueles anos “não correspondam à emergência das novas modalidades de emprego” (p.239) marcadas por 
forte precariedade, acabam por constituir os anos em que estas se formalizam e adquirem uma validade legal. 
71

 A este respeito, esta passagem do livro Au Bonheur des Dames é ilustrativa: “C‟est bien simple, mais il fallait le 

trouver. Nous n‟avons pas besoin d‟un gros roulement de fonds. Notre effort unique est de nous débarrasser très vite 
de la marchandise achetée, pour la remplacer par d‟autres, ce qui fait rendre au capital autant de fois son intérêt. De 
cette manière, nous pouvons nous contenter d‟un petit bénéfice; comme nos frais géneraux s‟élèvent au chiffre 
énorme de 16% et que nous ne prélevons guère sur les objets que 20% de gains, c‟est donc un bénéfice de 4% au 
plus; seulement cela finira par faire des millions, lorsqu‟on opérera sur des quantités de marchandises considérables 
et sans cesse renouvelées” (p.80) 
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relações laborais no comércio, em particular as atitudes dos patrões face aos seus caixeiros e 

marçanos. Atentemos na seguinte passagem do seu livro Os Reinegros (1986 [1945]):  

“O Sr Almeida andava cada vez mais fona e a sua rabugice satisfazia-se obrigando os empregados a 
trabalhar sem conta. Inventava serviços para não os ver parados, ainda inconformado com o descanso que, 
desde, meados de 1907, lhes tinha de conceder, relembrando, a propósito de tudo e de nada, o início da 
sua carreira comercial. 
-E isso é que eram tempos. O patrão era mais do que um pai. Não se dava um passo sem lhe pedir um 
conselho e havia respeito e disciplina. O respeito é uma coisa muito bonita, fique sabendo. Quando o patrão 
falava, o empregado punha os olhos no chão e ouvia tudo; e levava a sua estalada a tempo, se isso era 
preciso, nem que tivesse ido já à vida militar. Assim é que se faziam homens para o balcão. Um empregado, 
quando saía de uma casa, sabia tudo o que era preciso para ser um bom comerciante. Poupado, 
trabalhador...Agora?!...Pedem descanso ao domingo depois do almoço, se têm que fazer serão até às duas 
já mostram má cara e até conspiram contra o regime. Eu bem percebi na cara dos meus a satisfação pelo 
crime do Terreiro do Paço. Regicidas! 
-Mas a grande maioria dos comerciantes é republicana, lembravam-lhe alguns amigos a quem falava do 
desaforo. [...] Lembro-me do tempo em que o patrão entregava o voto e o empregado obedecia. E, se não 
obedecesse... 
Havia caixeiros que não suportavam as suas exigências e tinham de se despedir, procurando colocações 
noutras casas. 
- Pois vá, e vá em boa hora” Ensino-lhes o á-bê-cê do balcão e, depois de desemburrados, passam-se. Isto 
devia haver um contrato para os segurar na loja onde aprenderam, até que se fossem estabelecer. Pois vá, 
e vá em boa hora! Não conte comigo nunca mais! 
E redobrava em fúria para os que ficavam, não lhes deixando um momento para descansar. No armazém, 
se não havia carregos para fora ou carroças para descarregar, passavam-lhe pilhas de um lado para o 
outro; na loja mudavam-se os vidros para a prateleira dos pacotes ou as velas de estearina72 para o sítio 

dos chocolates. [...] 
-Uma loja não é um cemitério. Aqui tudo mexe. [...] 
Os caixeiros, derreados, cambaleando, por vezes, com vertigens, pela canseira e pela falta de cama, 
desembaraçavam-se quanto podiam, para que não embirrasse com algum e o fizesse ir para o armazém. 
Temiam cruzar o olhar com o dele, atendiam com esmeros de amabilidade os fregueses que chegavam, e 
iam logo para as prateleiras ou para as tulhas73 levar coisas de um lado para o outro. No dia seguinte 
voltava tudo aos mesmos lugares ou inventavam-se trocas.” (pp.47-44) 

 
 
 Perdoe-se-nos a longa transcrição, mas ela é paradigmática para ilustrar a forma como 

as relações laborais no comércio se desenrolavam muito marcadas pelo autoritarismo do patrão 

face ao caixeiro. Vivia-se uma relação de tipo paternalista, em que o patrão tudo ensinava ao 

caixeiro, sendo frequente este último - que começava como marçano - habitar com o patrão, 

normalmente no mesmo prédio do estabelecimento comercial, nos andares superiores a este. O 

tempo de trabalho diário era consumido na realização intensa de tarefas. Conheçamos, de 

seguida, a realidade portuense a este respeito. 
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 Tratava-se de um substância química utilizada na fabricação de velas, como na impermeabilização de papéis ou 
no polimento de metais. 
73

 Segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, tratava-se de locais de depósito e de armazenagem de 
materiais. 
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Nos finais do século XIX, Pimentel (1893) afirmava que “o commercio, a classe 

preponderante, era devoto e laborioso. Levantava-se cedo, passava o dia lidando encafurnado 

nas suas loginhas de porta estreita e fundo sombrio. Á noite rezava a ladainha de casa para 

casa, em voz alta, com os visinhos, e ia deitar-se automaticamente, cahindo logo n‟um somno 

facil e profundo. (...) O descanço do negociante era o somno, a sua noite patriacalmente 

dormida. A sua vida normal era o trabalho. De que elle própio dava exemplo aos caixeiros e 

marçanos, labutando constantemente, e divertindo-se pouco”. (...) O logista portuense não 

faltava ao cumprimento dos seus deveres religiosos, nem dos seus deveres commerciaes. Não 

consentia que na sua casa se trabalhasse n‟um dia santo de guarda, nem deixava protestar 

uma letra que tivesse firmado” (p.5). Acrescenta o autor que “o habito de trabalhar, 

principalmente accentuado na classe commercial, era, de resto, extensivo a quasi todas as 

outras classes do Porto” (p.7). No que à classe comercial diz respeito, “o espaço de tempo 

consagrado ao trabalho compunha mais de metade do dia: abria-se às 7 ou 8 horas da manhã, 

jantava-se por volta das 2 da tarde e só se ceava lá para as 9 ou 10 da noite (dependendo do 

movimento, ou da amenidade da cavaqueira que geralmente se estabelecia antes do fecho)” 

(Fernandes, 1997, pp.59-60). 

Já em 1947, no jornal O Tripeiro, Carvalho apontava que “quando o mercador primitivo 

andava montado em alimária de caminho com a sua carga de fazendas, vagamundiando de 

terra em terra de feira em feira, de mercado em mercado, seguia-o, nas mesmas andanças e 

riscos, um moço de serviço, que o ajudava a armar a tenda e a fazer o mercadejo. Este moço 

[...] viria a ser, na roda gigante das gerações, e quando o mercador erradio se fixou, de loja 

aberta, esse tipo engravato que um vocábulo pouco vernáculo baptizou de - caixeiro. Antes, 

porém, de haver atingido esse grau profissional, esburgando a formatura desse serviçal do 

mercador primitivo, vemos que ele brotara de um tipo intermédio, denominado na gíria do 

balcão - marçano. O autor prossegue, afirmando sugestivamente que “este simplório e humilde 

rapazinho, descido à urbe comercial portuense lá dos terrunhos da província, é a génese do 

maior número de mercadores. [...] Acolhido o meconho sertanejo no limiar da loja mercantil, seu 

patrão, feito à sua imagem e semelhante, não tinha, sequer de consultar a Lei IV das 

Ordenações do Reino, que regulava a paga dos serviçais de jorna, pois que o tomaria sem 

pecúnia, apenas de alimentos, e para todo o serviço da casa mercantil e doméstica” (Carvalho, 

1947, p.227). É de salientar, de facto, a idade bastante jovem e a proveniência rural dos 

marçanos e caixeiros74. O autor considera que durante o período da governação do Marquês de 
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 Na verdade, tivemos oportunidade de entrevistar Germano Silva, jornalista e profundo conhecedor da história da 
cidade do Porto, com vários livros publicados, na Livraria Académica dirigida por Nuno Canavez no Porto. Na 
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Pombal, em consequência do acréscimo da importância da actividade comercial em Portugal 

ocorre o início da sua regulamentação. Na verdade, pela lei Pombalina, “o candidato ao 

comércio seria habilitado nos cálculos e negociações mercantis, saberia ao menos as quatro 

espécies de aritmética, simples ou vulgar; e todo o candidato não contaria nem menos de 12, 

nem mais de 18 anos de idade. Não indicava a lei Pombalina, quantos anos daria de 

aprendizado o neófito do balcão. Apenas estatuía que fossem observados seis anos de 

exercício de caixeiro, findos os quais seriam os candidatos ao patronato sujeitos a um exame 

pericial, feito por lente de Aula de Comércio“ (idem, ibidem). 

Neste âmbito, Carvalho (1947) acrescenta que “entrados no século XIX, apagada na 

ardósia do tempo essa figura do serviçal-caixeiro, vestido de saragoça, casaca curta com 

botões amarelos e calça de alçapão ajustada à perna; o caixeiro que continua vivendo em 

regime doméstico, sujeito à clausura do estabelecimento, raras vezes saía de passeio. Quando 

tal sucedia, quando vinha tomar o arejo dominical, o caixeiro portuense dava nas vistas, não só 

pelo ajanotado figurino, como pela desenvoltura das maneiras e seu fluxo labial” (p.227). Muito 

embora estas distracções dos caixeiros tenham contribuído para deixar marcas na vida sócio-

cultural portuense, há quem defenda que em nada contribuíram para a sua emancipação, via 

instrução. Na verdade, a falta de instrução é acompanhada pela aparência muito cultivada, 

conhecedora e respeitadora das suas obrigações (Silva, 1989). Vários jornais da classe, em 

particular a A Luz do Comércio, mostram, precisamente, esta dimensão: “não venham para cá 

dizer-nos que o caixeiro de hoje goza de situação social vantajosa, pois que o não acreditamos. 

Porque veste como um dandy, obedecendo a todas as regras de bom tom, porque calça luvas e 

sabe rodopiar num salão, isso não pode servir de base a afirmativas tão arrojadas como 

ess‟outra que, não raras vezes, temos escutado de que o caixeiro não carece de emancipação‟! 

Esse guarda-roupa social do caixeiro - o fraque, as luvas e a instrução dançante - acoberta 

quase certa uma miséria tristíssima” (Luz do Comércio, 1905, p. 160). Frequentemente, esta 

busca de diversão, serve para ocultar quer períodos de trabalhos muito alongados, quer 

condições precárias de higiene no trabalho, quer ainda o autoritarismo dos patrões75.  

                                                                                                                                                              
entrevista, Germano Silva referiu que foi marçano durante cerca de 3 anos, com os seus 11, 12 anos, pois os seus 
pais não tinham grandes possibilidades. Nos anos de 1950, ser marçano permitia ficar interno e viver, fazer as 
refeições com o patrão. No seu caso pessoal, registou: “eu não fiquei interno... era uma espécie de moço de recados, 
fazia de tudo, arranjava a loja depois do caixeiro servir os clientes, entregava encomendas no exterior da loja, atraía 
os clientes que passavam perto da loja para o seu interior, por vezes ficava encarregue dos trabalhos domésticos 
orientados pela mulher do comerciante, já que a casa situava-se frequentemente no mesmo edifício da loja. O 
marçano não tinha uma vida fácil, não havia horários, a loja abría logo quando havia sol de manhã...os caixeiros não 
trabalhavam ao domingo, o marçano sim”. 
75

 Segundo o jornal A Luz do Comércio, entre os caixeiros, observa-se “ a pobreza miserável dum proletário 

praticando todas as abnegações e consumindo todos os sacrifícios para não desmanchar a harmonia „high-lifica‟ dos 
seus colegas. [...] Necessariamente o caixeiro para viver, precisa de entrar nos mistérios insondáveis da vida de 
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Na realidade, o ritmo e os tempos de trabalho revelam-se difíceis para os caixeiros. A 

folga ao domingo nem sempre acontecia: “os domingos e dias santos eram na cristandade 

consagrados à oração. Nesses dias cessavam a sua laboriosidade as oficinas, os escritórios, a 

banca, todos os departamentos do trabalho. Só os caixeiros e os seus achegados, os 

marçanos, ficavam dentro do balcão, à espera do último freguês. Aqui no Porto, os caixeiros 

sustentaram longa campanha em prol do descanso dominical. Antes deles, por uma questão 

religiosa, pugnaram pela observância da guarda dos domingos e dias santos os bispos da 

diocese e os sacerdotes. A pena de excomunhão maior ipso facto incorrenda não alcançara, 

por si, o êxito de ver, nem mesmo ante-missa, os estabelecimentos encerrados aos domingos” 

(idem, ibidem, p.228). Com efeito, tal como analisaremos no ponto seguinte, o fecho dos 

estabelecimentos comerciais ao domingo nunca se afigurou uma questão pacífica. 

Desta descrição etnográfica apercebemo-nos, que para além de uma rígida hierarquia 

sócio-profissional - patrão, caixeiro, marçano76 -, a ocupação do tempo é fortemente preenchida 

pelo trabalho. Todavia, este grupo profissional dos caixeiros encontra disponibilidade, apesar de 

tudo, para se dedicar a outras actividades, deixando marcas na vida sócio-cultural da cidade 

portuense do século XIX77. Prestaram um contributo assinalável no funcionamento das 

sociedades de instrução e recreio da altura, designadamente, na fundação da Sociedade Nova 

Euterpe78, em 29 de Agosto de 1869, que estará na origem do Ateneu Comercial do Porto, uma 

instituição fundada pela acção de “modestos caixeiros [...] sociedade de mancebos agrupados 

sob um raio de luz”, segundo Camilo Castelo Branco (idem, ibidem, p.229), que considerava 

                                                                                                                                                              
aparato lantejoulado. É um proletário, fingido de burguês; é um oprimido cheio de aspirações, aparentando uma 
felicidade que não possui” (p.160) 
76

 Por vezes sucedia que o patrão, uma vez tendo ensinado os princípios da prática comercial ao marçano, o 
promovia a caixeiro, e até mesmo a seu sócio. Mais tarde, quando o patrão se afastasse, o ex-marçano assumiria os 
destinos do negócio. Tal é o caso, por exemplo de Nuno Canavez, proprietário da Livraria Académica, no Porto, que 
começou como marçano. 
77

 Ao esboçarmos este retrato dos caixeiros no Porto, torna-se imperiosa a referência a uma instituição que em muito 
contribuiu para a expansão e dinamização do comércio no Porto, a Escola Prática Comercial Raúl Dória. Fundada a 
30 de Novembro de 1902, por Raúl Dória, a então designada Escola Prática Comercial transformou-se numa 
referência nacional e internacional - foi distinguida em 1908 com a medalha de ouro da Exposição Nacional do Rio de 
Janeiro, - ao nível do ensino comercial prático, tendo inspirado profundamente a realidade das Escolas Técnicas, em 
Portugal. Em funcionamento até ao ano de 1964, encontra-se encerrada vinte e seis anos anos, reabrindo em 1990, 
com a designação de Escola Profissional Raul Dória, sob a propriedade da Associação Raul Dória, através de um 
contrato-programa do Ministério da Educação, em estreita articulação com o Sindicato dos Escritórios do Comércio e 
Serviços do Porto. Actualmente, ministra os cursos técnicos de marketing, de contabilidade, de secretariado, de 
turismo, conferindo diploma de ensino secundário equivalente ao 12º ano de escolaridade e qualificação profissional 
de nível III (União Europeia)

77
. 

78
 A Sociedade Nova Euterpe (o nome Euterpe corresponde ao de uma das nove musas, que de acordo com a 

mitologia clássica presidia às artes musicais, tendo sido responsabilizada pela invenção da flauta) resultou da fusão 
de clubes recreativos frequentados por caixeiros que em domingos à tarde ou em épocas mais festivas como o 
Carnaval se dedicavam à dança. Como descreve Pereira (1995), muitas das sociedades que vão emergindo optavam 
por designações mais excêntricas oriundas frequentemente da mitologia pagã, como por exemplo a Sociedade 
Terpsícore, a Sociedade Comercial Euterpe, ou a Sociedade Calianira, cuja designação provém de uma borboleta 
brasileira. 
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“impossível que as radiações luminosas pudessem germinar tais frutos no Porto, uma cidade, 

há menos de vinte anos, conservadora, vigilante das trevas - a sobrevivente impretérita da 

Idade-Média” (idem, ibidem).  

Relativamente ao perfil do caixeiro, refere-se na publicação comemorativa dos cinquenta 

anos do Ateneu Comercial, que o “caixeiro do Porto era um cooperador quási passivo da casa 

que servia. Obedecia a uma disciplina doméstica que por pouco o integrava na família dos 

próprios chefes, mas lhe restringia também a independência de movimentos, obrigando-o a 

uma conduta individual tão discreta, e quâsi tão tímida, que em muitos casos o tornava como 

que um filho da família para quem a autoridade do chefe atingia os limites de uma ascendência 

de pae. Era o tempo em que o caixeiro tinha a obrigação dominical de ir de manhã cêdo á 

missa e de tarde à Encerração do Senhor ou ao Terço, o tempo em que alvoraçadamente 

apagava o cigarro clandestino se presentisse ao longe o patrão, bamboleado e lento, de andar 

pesado e reprimenda pronta, o braço apoiado ao bengalão de castao de osso e pequena cinta 

de prata, trazendo constantemente a espreitar-lhe do bolseirão da rabona o tabaqueiro 

depositário dos excesso do simonte” (AAVV, 1919, pp.14-15). Na realidade, o quotidiano do 

caixeiro não se apresentava fácil, muito embora as dificuldades maiores tivessem sido 

ultrapassadas quando deixara de ser marçano, ao que se designava de “acabar o tempo”, e 

conquistara o direito de usar gravata e de apresentar um penteado mais elaborado. 

As referidas dificuldades não obstaram a que os caixeiros contribuíssem para a 

fundação do Ateneu Comercial do Porto, sendo reconhecido que o “espírito de persistência e 

esforço seriam precisos a esse modesto caixeiro, para levar a cabo uma tão alta afirmação da 

sua ansia de progredir. Apesar de já sufocado numa vida de horisontes os mais estreitos ele 

não foi indiferente às influências dos movimentos colectivos que se iniciaram então” (idem, 

ibidem). Muito embora, os caixeiros tenham assumido um papel importante, certo é que a 

classe não se encontrava representada nesse grupo de caixeiros, considerado muitas vezes de 

elite. Na verdade, a posição dos jovens caixeiros, que tinham cerca de 20 anos de idade, 

traduzia-se num momento de vida anterior ao casamento, à consequente independência familiar 

e à criação do seu próprio negócio, muitas vezes herdado da sua família de origem (Pereira, 

1995). É de registar que a condição de pertença à classe comercial constituía um requisito para 

se ser associado do Ateneu Comercial do Porto, requisito esse que desaparece corria o ano de 

1884. Passam-se a admitir como sócios os indivíduos do sexo masculino, de nacionalidade 

portuguesa ou estrangeira que podem ou não agrupar a classe comercial, e que devem ser 

recomendados pela sua ilustração (idem, ibidem). Com efeito, poucos anos após do surgimento 

do Ateneu Comercial do Porto, é notória a sobrerepresentação dos associados que não se 
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enquadram na categoria profissional de caixeiro, e que representam agora a condição de 

negociantes, o que evidencia uma progressiva elitização deste tecido associativo.  

 Em termos associativos é importante referir que em Outubro de 1904 se realiza a 

primeira Assembleia-Geral da União dos Empregados de Comércio, uma medida importante 

para a unidade da classe. Todavia, é visível logo nos artigos 1º e 4º a diversidade interna da 

União, pois ela agrega empregados do comércio e da indústria, designadamente os caixeiros de 

balcão, de escritório e viajantes, os encarregados de escritas avulsas ou guarda-livros, os 

escriturários de bancos, companhias ou fábricas e outros, mais ou menos indeterminados 

(Silva, 1989). Para além da referida diversidade interna, é de registar que os estatutos prevêem 

que nenhum patrão possa ser eleito para qualquer corpo dirigente. Paradoxalmente, os 

referidos estatutos consideram também que na qualidade de sócio os patrões não podem 

ocupar cargos, que não sejam as “presidências do Conselho Directivo, da Assembleia-Geral ou 

de qualquer comissão que a Assembleia-Geral nomeie” (idem, ibidem, p.3). É apenas no ano de 

1924 que os patrões são excluídos da União, passando esta a integrar em exclusivo os 

assalariados do comércio. Também no decurso deste ano são criadas secções, para responder 

mais eficazmente às necessidades dos vários associados, compostas por associados de 

Cereais e Padaria, Mercearia e Confeitaria, Ourivesaria e Ferragens, Tecidos e Miudezas, 

Papelaria e Livraria, Praça e Viajantes, Escritórios, Bancários, Cabedais, Sapataria, Drogaria e 

Farmácia (idem, ibidem). 

 Esta União dos Empregados do Comércio assume como principais reivindicações a 

promulgação da lei do descanso semanal e do horário de trabalho, no entanto, trata-se de 

aspirações partilhadas por todos os assalariados e não em exclusivo pelos que laboram no 

comércio. As secções possibilitam, precisamente, que se discutam as necessidades e se elejam 

reivindicações mais particulares. A União conhece o seu epílogo, quando o Estado Novo acaba 

com as Associações de Classe e cria os Sindicatos Nacionais. Dada a sua heterogeneidade 

interna, a União não se poderia transformar em Sindicato Nacional, pois isso implicaria expulsar 

alguns dos associados. Em alternativa, aventou-se a possibilidade de transformar a União em 

Grémio Cultural e Recreativo, hipótese que nunca chegou a ser concretizada, o que em última 

instância espelhou a falta de coesão interna dos membros associados. Surge assim o Sindicato 

Nacional dos Caixeiros do Porto79, que em Julho de 1956 é integrado na Federação Norte dos 

Sindicatos dos Empregados do Comércio, juntamente com outro sindicatos do sector de outras 

cidades da Região Norte. 

                                                 
79 Não foi possível apurar a data exacta de fundação deste Sindicato. 
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 No final da década de sessenta, alguns trabalhadores que não se identificavam com o 

regime político de então, conquistaram a direcção do Sindicato dos Caixeiros de Lisboa. Numa 

acção concertada com outros trabalhadores que também haviam conquistado sindicatos dos 

respectivos sectores fundam a Intersindical no dia 1 de Outubro de 1970, o que influencia a 

conquista de outros sindicatos do sector, em particular de Santarém, Leiria, Viana do Castelo e 

Évora. Nesse período, empreenderam uma luta pelos direitos dos trabalhadores que visava a 

negociação colectiva, salários e direitos, a redução de horários de trabalho e o descanso 

semanal. Com o período revolucionário, os sindicatos sofrem grandes transformações 

(www.cesp.pt). Os trabalhadores envolvem-se num processo recheado de mudanças várias, 

que levam à reorganização sindical e à criação dos Sindicatos dos Trabalhadores do Comércio, 

Escritórios e Serviços de Aveiro, Angra do Heroísmo, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, 

Évora, Faro, Funchal, Guarda, Horta, Leiria, Lisboa, Ponta Delgada, Porto, Portalegre, 

Santarém, Setúbal, Vila Real, Bragança, Viana do Castelo e Viseu e da Federação Portuguesa 

dos Sindicatos dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal. Nos finais 

do anos oitenta ocorreram reestruturações sindicais que levam à criação do Sindicato do 

Comércio e Escritórios e Serviço do Sul, que integra as cidades Setúbal, Beja, Évora e Faro e o 

Sindicato do Comércio e Escritórios de Coimbra, sendo que o Sindicato dos Barbeiros e 

Cabeleireiros se integrou no comércio do Porto, originando o Sindicato dos Escritórios e 

Serviços do Norte (SESN). Já na década de noventa, o SESN passa a representar os 

profissionais de escritório, sendo que no final da década surge o Sindicado do Comércio 

Escritório e Serviços do Norte (CESNORTE). Nesse período é empreendido um dinâmico 

processo de reestruturação, que tem por objectivo último a constituição do Sindicato dos 

Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP). No ano de 1998, 

integraram-se os Sindicatos de Escritórios e Serviços de Lisboa, Sul, Coimbra, Leiria, 

Santarém, Castelo Branco, Guarda e Viseu. No ano de 2004 nasceu o Sindicato dos 

Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP). 

Após analisarmos o ocorrido no sector do comércio, vejamos agora o sucedido no 

universo da restauração. Vale a pena começar por assinalar que os empregados de mesa e de 

balcão eram designados como “criados” no início do século XX, um indicador claro do seu 

estatuto subordinado. À semelhança dos “cozinheiros e moços de cozinha de cafés, 

restaurantes e hotéis” (Nunes, 2007, pp.14-15), laboravam entre “15 e 18 horas por dia, sete 

dias por semana. Em vários cafés da Baixa Lisboeta, os criados de mesa encerravam as portas 

http://www.cesp.pt/
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do estabelecimento às duas da manhã, colocavam enxergas80 de palha sobre as mesas em que 

tinham servido os clientes durante o dia e ali dormiam 4 ou 5 horas, findas as quais arrumavam 

as enxergas, limpavam as mesas e o chão e recomeçavam o serviço” (idem, ibidem). Os então 

apelidados de criados de mesa eram remunerados através da comida servida nos restaurantes 

e nos cafés e também mediante as gorjetas, das quais era obrigatório subtrair uma fatia 

destinada a pagar uma espórtula81 ao patrão, a título de limpezas” (idem, ibidem). Com efeito, a 

remuneração traduzia-se na gorjeta e na melhor das situações, em “cama, mesa e roupa 

lavada”. Esta dependência directa dos patrões constitui uma característica partilhada com o 

grupo dos caixeiros, como referimos em linhas atrás. 

A indumentária, que poderia ser “farda, libré, fraque ou paletó, calça preta ou de 

fantasia, conforme a categoria da casa” (idem, ibidem) ficava a cargo do trabalhador. Em 

termos de conduta comportamental importa esclarecer que a estes trabalhadores não era 

permitido ir à rua durante o dia, nem falar com terceiros fora do período de trabalho, nem 

receber a correspondência. Caso se danificassem ou desaparecessem objectos, a sua 

restituição cabia ao trabalhador, independentemente de ter sido ele a danificá-los ou a fazer 

desaparecê-los. 

 A primeira década do século XX revela-se particularmente agitada para a classe dos 

empregados de restauração, pois “o anseio de libertação do estigma de “criado doméstico”, de 

dignificação profissional e de elevação no estatuto social, já tinha levado alguns empregados de 

mesa a fazerem greve e outros a deixarem de se empregar por os quererem obrigar a cortar o 

bigode. Foi por isso natural que a leitura de El Syndicato – órgão dos criados de mesa de 

Buenos Aires – onde os camaradas denunciam “alguns maricas que assentam em cortar o 

bigode para servir certas pessoas nobres que agora visitam a Argentina”, tivesse servido de 

faísca par a tomada de medidas na associação” (idem, ibidem, p.59). Após longas lutas, que 

tiveram como palco sobretudo restaurantes e cafés da cidade de Lisboa, o governo da 

República decreta a 20 de Dezembro de 1910 que “todos os criados de mesa podiam passar a 

usar bigode”, sendo aprovada também a remissão de uma carta a todas as empresas a dar 

conhecimento de acordo colectivo, e sendo “felicitados os camaradas que já usam bigode e 

feito um apelo à unidade daqueles que ainda o não usam, incitando-os a passar a usufruir desta 

nova regalia conquistada pela classe” (idem, ibidem, p.60). Sobre esta conquista da classe, 

Nunes (2007) emite o seguinte comentário: “hoje em tempos em que a cara rapada leva a 

palma ao bigode, podemos achar exótico tanto ardor e luta pelo uso do famoso adorno capilar. 

                                                 
80

 Colchão rústico geralmente de palha. 
81

 Quantia em dinheiro. 
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A verdade é que naquele tempo foi uma conquista que dignificou os trabalhadores e a sua 

associação de classe. Deu origem ao segundo processo de negociação colectiva conhecido em 

Lisboa. E nos anos que se seguiram sempre que era caso de enumerar as regalias 

conquistadas, lá estava nos primeiros lugares a regalia do bigode” (p.62). 

Relativamente à questão das gorjetas, é relevante sublinhar que eram particularmente 

significativas para a vida dos trabalhadores, originando mesmo que muitos não desejassem 

gozar o dia de descanso semanal, pois tal significaria não as receber e no limite não auferir 

remuneração. Esta matéria da gorjeta82 está muito presente neste quotidiano de trabalho, e 

constituirá motivo de luta que se desenvolve por toda a Europa a favor da sua abolição e da 

fixação de um salário ou de uma taxa de serviço para os trabalhadores em particular da 

hotelaria na 1ª metade do século XX (Nunes, 2007, pp.188-189). Sob o prisma de organização 

associativa, podemos situar a constituição da Associação dos Criados de Mesa, Soc. 

Cooperativa, Lda, a 22 de Maio de 1904 cujo principal fundador foi Joaquim Busto Romero, 
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 Nunes (2007) tece as seguintes considerações relativamente à gorjeta: “A forma de agradecer, de pagar um 
serviço ou um favor com uma gratificação ou com uma “lembrança” perde-se no tempo e não é apenas dada aos 
“criados” que nos servem em casa, no hotel ou restaurante. A ideia romântica da proibição das gorjetas ou de as 
recusar não passa disso mesmo. Quiçá perfilhada por alguns dos que se envolveram na luta contra a gorjeta, mas 
muito difícil de concretizar. A gorjeta é simultaneamente para quem a dá uma forma de pagar, de agradecer, de 
procurar obter no café ou no restaurante uma dose melhor e maior do que a habitual. Acresce ainda que o que 
gratifica afirma ao mesmo tempo um estatuto social superior ao do gratificado. Está a fazer dele seu “criado”. Para 
quem a recebe, a gorjeta é principalmente remuneração, única ou a acrescentar a outras formas de pagamento do 
trabalho. Pode também ser considerada uma esmola vexante, “sobretudo se é pequena”. Se alguma vez, enquanto 
cliente de um bom restaurante, depois de pagar a conta e guardar o troco, o leitor se deparar com um interrogatório 
mais ou menos acintoso por parte de um empregado sobre a qualidade da comida ou das razões porque não terá 
gostado dela, sem que nada tenha feito para provocar o questionamento, pode deduzir com probabilidade de acerto 
que a falta de gratificação ou a sua dimensão reduzida não agradou. 
A devolução da gorjeta é, no mínimo, considerada uma indelicadeza por quem a pretende dar. Na minha fase 
idealista, quando jovem recepcionista do Hotel Tivoli, devolvi aos clientes algumas gratificações e tive oportunidade 
de ver a cara de espanto ou de azedume de quem via a doação recusada. Por isso, depressa me deixei disso. Era 
mais trabalhoso e menos rendoso rejeitar do que aceitar as gratificações. É ainda preciso dizer-se que a gorjeta 
provoca a divisão e a inveja entre os trabalhadores que vivem dela. São comuns as lutas entre empregados para 
poderem trabalhar nos turnos e nas mesas onde se sentam os clientes que gratificam melhor. É também verdade 
que houve épocas em que se chegava a oferecer pagamento ao patrão para trabalhar, na mira de se arranjar 
emprego e de se poder ficar com parte dos proventos (ganhos) das gratificações, como forma de remuneração. E, 
em certos lugares privilegiados, como o de chefe porteiro de hotéis de luxo, a vender por chorudas maquias o posto 
de trabalho aos que o pretendessem vir a ocupar, aquando da reforma do seu titular. Mas o efeito mais pernicioso da 
gorjeta é o facto de ela levar muitos trabalhadores a aceitarem voluntariamente trabalhar jornadas mais longas do 
que as estabelecidas legalmente ou a abdicarem do dia de descanso e das férias. Porque trabalhando mais recebem 
mais gorjetas. Podendo ser uma forma de remuneração apreciável, em tempo de “vacas gordas”, e nas casas de 
luxo, frequentadas pelas clientelas mais abastada, a gorjeta sofre com a imponderabilidade provocada pelas crises 
económicas, pelo desemprego e pela guerra. Diminui ou aumenta com as convulsões que afectam a composição, os 
hábitos, a cultura e o poder de compra das classes que frequentam os estabelecimentos hoteleiros. É à luz e todos 
estes aspectos que se pode entender a luta que se desenvolveu por toda a Europa contra a gorjeta, pela sua 
abolição e a fixação de um salário ou de uma taxa de serviço para os trabalhadores de hotelaria na 1ª metade do 
século XX. Mas estou convencido de mais do que proibição de um costume imemorial, e vexante para alguns, o que 
fez movimentar os trabalhadores pela abolição da gorjeta foi o anseio e a necessidade de terem um salário regular, 
fixo e garantido” (pp.188-189). 
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proveniente da região espanhola da Galiza. Conforme narra Nunes (2007), este galego83 era 

ainda muito novo quando decidiu emigrar para Portugal e enveredar pelo trabalho de criado de 

mesa, tendo pelas suas características pessoais conquistado a simpatia dos principais 

estabelecimentos da cidade de Lisboa. Esta Associação tinha sócios que desempenhavam 

funções de criados de condes, marqueses, legações estrangeiras, entre outros. Os criados de 

estabelecimentos como cafés, restaurantes, hotéis e casas de petiscos não integravam 

propriamente a rede associativa pela ausência de disponibilidade já mencionada. Refira-se que 

esta indisponibilidade para participar na vida associativa profissional também sucede com o 

grupo dos caixeiros já analisado, o que nos levar a reforçar que na emergência e dinamização 

destes movimentos associativos se encontravam apenas os trabalhadores mais privilegiados e 

com um quotidiano de trabalho menos penoso.  

Relativamente à referida Associação é conveniente sublinhar que cumpria o objectivo de 

cariz mutualista de proporcionar o “direito a um pequeno socorro pecuniário na velhice e ajudar 

os associados a encontrar trabalho” (idem, ibidem, p.19), admitindo apenas no seu perfil de 

associado os criados de mesa84 - apenas homens à semelhança das restrições associativas 

dos caixeiros - e caracterizava-se pelo facto de lhe estar proibida a realização de qualquer tipo 

de acção reivindicativa. Por isso, surgirá a necessidade de implementar outras formas de acção 

que resolvam os problemas essenciais deste grupo profissional. Neste contexto, apenas a 

Associação de Classe dos Empregados de Café, Restaurantes e Hotéis do Porto constituída em 

25 de Maio de 1898 (idem, ibidem) ao abranger todas as profissões da classe, é que se 

posiciona como orientada para a luta em defesa dos interesses dos seus trabalhadores, em 

particular os relativos ao horário de trabalho e à necessidade de descanso.  

Relativamente à questão do descanso, refira-se que a 7 de Agosto de 1907 sai a lei do 

descanso semanal obrigatório, que é consequência da “ […] luta que os trabalhadores 

(sobretudo da classe operária) vinham desde há muito a desenvolver e em cuja lista de 

reivindicações figuravam sempre, em primeira linha a redução do horário e o descanso semanal 

obrigatório [...]” (Nunes, 2007, p.21). Porém, no contexto da hotelaria e da restauração a maioria 

dos patrões esquivou-se ao seu cumprimento, pelo que os trabalhadores esperaram mais de 

uma década para poderem usufruir do dia de descanso semanal. Na perspectiva dos patrões 

fechar ao domingo ou em qualquer outro dia era impensável, uma vez que “dar descanso com a 
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 Como refere Nunes (200/), cerca de metade dos criados e dos cozinheiros de Lisboa eram provenientes da Galiza. 
Submetiam-se a este trabalho para mandar algum dinheiro para a terra, enquanto que muitos portugueses optavam 
por trabalhar na “construção civil e noutras indústrias do que sujeitar-se a estas condições de servidão. Não será por 
acaso que ainda hoje ouvimos dizer de quem trabalha muito “trabalha como um galego”” (Nunes, 2007, p.16). 
84

 Nunes (2007) refere que as mulheres não têm qualquer participação na vida da Associação entre 1907 e 1920. 
Podiam filiar-se na Associação de Empregadas Domésticas de Hotéis e Casas Particulares. 
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casa aberta implicava a admissão de mais empregados. Além disso, os empregados dos cafés 

e hotéis eram domésticos e a lei só se aplicava ao comércio e indústria, além de segundo 

diziam remeter a sua regulamentação para a Câmara Municipal” (Nunes, 2007, p.22). 

Entretanto, a 9 de Março de 1911, já sob a República, é publicada uma nova lei do descanso 

semanal. A sua regulamentação era uma atribuição das câmaras municipais, cabendo às 

associações de classe a sua fiscalização e a remissão das ”respectivas contravenções para o 

juízo competente, podendo constituir-se em parte acusadora. Introduzia o princípio da renúncia 

ao descanso não poder produzir efeito em juízo. Se assim não fosse, lá teríamos de nos voltar a 

sujeitar à decepção de ver muitos patrões a obrigar os trabalhadores a dizer que não queriam o 

descanso, pensavam os dirigentes. (idem, ibidem, pp.41-42). Esta questão do descanso 

reveste-se de alguma controvérsia, pois apesar de muitos aderirem ao dia de descanso, são 

muitos também aqueles que não o desejam, na medida que o “facto de o único vencimento de 

muitos trabalhadores ser a comida, a dormida e as gorjetas e de se verem perante a 

circunstância de no dia de descanso virem a ficar sem aquelas remunerações justifica a 

renúncia embora pesarosa, ao direito” (idem, ibidem, p.43). 

Em termos de vida associativa é importante assinalar que a 5 de Novembro de 1908 

foram votados formalmente os estatutos da Associação de Classe dos Empregados dos Hotéis 

e Restaurantes de Lisboa. No seu artigo 3 podia ler-se que “a associação tem por fim melhorar 

a situação da classe, pelo estudo e defesa dos seus interesses económicos e morais e poderá 

ter escolas, gabinetes de leitura e fomentar conferências” (Nunes, 2007, pp.25-26). Esta 

dimensão formativa foi apontada também para algumas associações profissionais de caixeiros. 

Este momento é particularmente marcante da vida associativa destes trabalhadores, pois 

simboliza o fim do associativismo centrado em estratégias de entreajuda e o início de uma “luta 

contra a exploração e a opressão capitalistas: a luta de classes de forma assumida e 

organizada” (idem, ibidem) 

No final de 1933, a Associação de Classe dos Empregados de Café, Restaurantes e 

Hotéis do Porto, numa assembleia geral destinada a decidir do ingresso ou não na organização 

corporativa, consciente de ter grandes compromissos a cumprir para com algumas casas (em 

particular a Casa Bancária Borges & Irmão) e ao temer não os poder cumprir se ingressasse 

nessa organização, resolve, por unanimidade, entregar todos os haveres da associação à 

Cooperativa dos Empregados de Cafés, Restaurantes e Hotéis do Porto, com o compromisso 

de esta saldar todas a dívidas, o que assim sucedeu. Todavia, à medida que o tempo foi 

passando, reconheceu-se a necessidade de ingressar no Sindicato Nacional dos Profissionais 

da Indústria Hoteleira e Similares do Distrito do Porto, que hoje existe com a designação de 

http://cdi.upp.pt/cgi-bin/procura.py?expr=1933
http://cdi.upp.pt/cgi-bin/procura.py?expr=Casa+Banc%C3%A1ria+Borges+Irm%C3%A3o
http://cdi.upp.pt/cgi-bin/procura.py?expr=Sindicato+Nacional+dos+Profissionais+Ind%C3%BAstria+Hoteleira+Similares+Distrito+Porto
http://cdi.upp.pt/cgi-bin/procura.py?expr=Sindicato+Nacional+dos+Profissionais+Ind%C3%BAstria+Hoteleira+Similares+Distrito+Porto
http://cdi.upp.pt/cgi-bin/procura.py?expr=Sindicato+Nacional+dos+Profissionais+Ind%C3%BAstria+Hoteleira+Similares+Distrito+Porto
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Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do 

Norte, e no final de 1934, a Cooperativa deixa de existir (www.cdi.upp.pt). Desde essa época 

até ao 25 de Abril de 1974, os principais objectivos de luta foram a abolição da gorjeta, a 

retribuição através da taxa de serviço, o horário de 8 horas diárias com um dia de descanso 

semanal, a abolição do pagamento da limpeza dos estabelecimentos comerciais pelos 

trabalhadores, a carteira profissional, as condições de higiene e segurança, a legalização do 

trabalho feminino no sector e, finalmente, a celebração de um contrato colectivo de trabalho 

para regulamentar os direitos, deveres e garantias. De entre os objectivos de luta, o Sindicato 

conseguiu nesse período a taxa de serviço, ou seja, uma percentagem obrigatória sobre os 

consumos da clientela, deixando a remuneração de compreender as gorjetas e as situações de 

dormida, alimentação e roupa lavada propostas pelos patrões, como analisámos atrás. O 

sindicato disponibilizava serviços aos seus associados, em particular cursos correspondentes à 

então designada escolaridade primária, cursos de língua francesa e inglesa, auxiliava os sócios 

desempregados na busca de emprego, socorrendo-os financeiramente caso a situação se 

prolongasse por tempo considerável e as viúvas dos sócios (www.sindhotelarianorte.com). 

Com o 25 de Abril de 1974 elegeram-se direcções em assembleias gerais, onde 

participou a maioria dos associados, tendo-se conquistado o direito ao salário mínimo nacional 

que abrangeu aproximadamente 60% dos trabalhadores, conquistou-se igualmente a redução 

do horário de trabalho para 45 horas semanais, o direito a 30 dias de férias pagas, o subsídio 

de férias e subsídio de Natal e um contrato vertical de cariz nacional que interditava o 

despedimento sem justa causa. No ano de 1978, e após várias tensões no interior do sindicato, 

ocorre a demissão da direcção da assembleia geral então existente e a eleição de uma 

comissão directiva e nas eleições de Setembro desse mesmo ano uma lista unitária que 

alcançou uma vitória clara. 

No mês de Dezembro de 1978 ocorre no Estoril o 1º Congresso dos Sindicatos da 

Indústria de Hotelaria e Turismo, sendo criada a Federação dos Sindicatos deste sector e eleita 

uma direcção responsável por toda a actividades sindical a nível nacional. Quatro anos mais 

tarde ocorre uma reestruturação sindical, que constitui o actual Sindicato dos Trabalhadores da 

Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte. Em 1984 realiza-se uma 

manifestação cujo objectivo é a defesa da negociação do contrato colectivo de trabalho. 

No ano de 1998 assinalam-se os 100 anos da organização dos trabalhadores, com uma 

séria de iniciativas na Região Norte e assiste-se a um conjunto de alterações ao Contrato 

Colectivo de Trabalho que não era revisto desde 1984. De entre essas alterações destacam-se 

o direito à alimentação em espécie e a obrigação das empresas e organizações realizarem o 

http://cdi.upp.pt/cgi-bin/procura.py?expr=Sindicato+dos+Trabalhadores+Ind%C3%BAstria+Hotelaria+Turismo+Restaurantes+Similares+Norte
http://cdi.upp.pt/cgi-bin/procura.py?expr=Sindicato+dos+Trabalhadores+Ind%C3%BAstria+Hotelaria+Turismo+Restaurantes+Similares+Norte
http://cdi.upp.pt/cgi-bin/procura.py?expr=1934
http://www.cdi.upp.pt/
http://www.sindhotelarianorte.com/


 84 

desconto da quota sindical no recibo. No ano de 2002 procede-se à revisão de todos os anexos 

do Contrato Colectivo de Trabalho, realiza-se a extinção, reformulação e criação de categoriais 

profissionais, sendo constituído um sistema de carreiras profissionais e consagrado um regime 

de diuturnidades de modo a valorizar salários, antiguidade e qualidade (idem, ibidem) 

 Após esta breve incursão histórica, debruçar-nos-emos de seguida sobre mais alguma 

informação relativa ao trabalho no comércio e na restauração, tendo em consideração, entre 

outras fontes, os diplomas legais que a regulamentam.  

 

2.2.2 O trabalho no comércio e na restauração 

 A consulta de fontes escritas85 que realizámos no Sindicato dos Escritórios, Comércio e 

Serviços de Portugal86 sobre o trabalho dos caixeiros, encaminhou-nos para os documentos 

relativos à contratação colectiva de trabalho. O primeiro contrato colectivo para o comércio do 

distrito do Porto surge em 197687, sendo publicado no Boletim do Ministério do Trabalho nº16, 

de 30 de Agosto de 1976. Teve na sua origem uma greve de cinco dias, durante o mês de Maio 

de 1976. Até esta data e durante várias décadas, a contratação colectiva encontrava-se 

pulverizada por uma variedade de contratos sectoriais o que produzia efeitos negativos 

consideráveis. Um dos mais evidentes prendia-se com a introdução de desigualdades entre os 

trabalhadores, como por exemplo, a que fazia que aqueles que possuíam uma mesma 

categoria profissional auferissem remunerações desiguais, pelo facto de estarem a laborar em 

sectores diferentes como sapatarias, ou lojas de roupa.   

 Segundo o referido documento de contratação colectiva, a categoria profissional de 

caixeiro correspondia a todo o trabalhador que vendia mercadorias no comércio, dialogava com 

a clientela no local físico da venda, no sentido de aferir o tipo de produtos que aquela desejava, 

auxiliá-la na escolha do mesmo, dando-lhe a conhecer o preço do produto e procedendo à sua 

embalagem caso necessário. O caixeiro tinha como função, também, a recepção de 

encomendas, a elaboração de notas de encomenda, sendo ocasionalmente encarregue de 

                                                 
85

 Segundo declarações dos próprios dirigentes sindicais, o espólio deste sindicato apesar de reconhecidamente 
valioso, encontra-se bastante desorganizado, o que dificultou e limitou em muito a nossa tarefa de recolha das fontes 
necessárias para o devido enquadramento retrospectivo dos/as trabalhadores/as do comércio no Porto e das 
respectivas condições de trabalho e de emprego 
86 O Sindicato dos Escritórios, Comércio e Serviços do Norte (CESNORTE) passa a designar-se Sindicato dos 

Escritórios, Comércio e Serviços de Portugal (CESP), alteração aprovada em assembleia geral descentralizada 
realizada de 1 a 6 de Junho de 2004, aos estatutos publicados no Boletim do Trabalho e Emprego, 3° série, n.º 14, 
de 30 de Julho de 1998. 
87

 Este contrato é celebrado entre os seguintes organismos: Sindicato dos Trabalhadores do Comércio do Distrito do 
Porto; Associação de Comerciantes do Porto; Associação dos Comerciantes de Produtos Alimentares do Norte e por 
15 Associações Comerciais dos Concelhos de Amarante, Felgueiras, Gondomar, Lousada, Maia, Marco de 
Canavezes, Matosinhos, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Valongo, Vila do 
Conde e Vila Nova de Gaia. 
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realizar a inventariação das mercadorias existentes. Dá-se conta no referido contrato da 

existência da seguinte carreira profissional: “praticante de caixeiro”; “caixeiro-ajudante de 1º 

ano”; “caixeiro-ajudante de 2º ano”, “caixeiro-ajudante de 3º ano”; “terceiro-caixeiro”; “segundo-

caixeiro”; “primeiro-caixeiro”; “caixeiro-encarregado”88, aos quais correspondiam escalões de 

retribuição fixa mínima. 

 Volvidos cerca de dois anos, em Setembro de 197889, os trabalhadores do comércio 

retalhista do distrito do Porto conseguiram alcançar um contrato colectivo que, pela primeira 

vez, abrangeu e uniu num “único contrato todos os trabalhadores ao serviço do comércio 

retalhista, independentemente da sua profissão”, conseguindo pôr termo à discriminação 

salarial90 e de condições de trabalho, que constituíam obstáculos à “organização necessária dos 

trabalhadores e o reforço da sua unidade e capacidade reivindicativa que estimulava a sua 

divisão, por força da existência de vários contratos de profissão” (CCT, 1978, pp.3-5). Na 

verdade, para além da já mencionada pulverização por dezenas de contratos de âmbito 

concelhio, e portanto não de natureza distrital, é de registar que muitos trabalhadores não 

tinham sequer qualquer tipo de contrato. 

 Pelo diploma de 1978, a categoria profissional de caixeiro contempla o “trabalhador que 

vende mercadorias, no comércio, fala com o cliente no local de venda e informa-se do género 

de produtos que aquele deseja; ajuda o cliente a efectuar a escolha do produto; enuncia o 

preço, cuida da embalagem do produto ou toma as medidas necessária para a sua entrega; 

recebe encomendas, elabora notas de encomenda e transmite-as para execução. É, por vezes, 

encarregado de fazer o inventário periódico das existências” (idem, ibidem, p.33). Por 
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 Refere-se no contrato que, na qualidade de praticante de caixeiro só podem ser admitidos indivíduos com menos 
de 18 anos de idade, sendo a idade mínima obrigatória os 14 anos de idade, e que os indivíduos ingressados na 
profissão com 18 anos ou mais idade não podem ser classificados em categoria profissional inferior a caixeiro-
ajudante. Assim sendo, o praticante de caixeiro, após 3 anos na categoria, ou quando atingir os 18 anos de idade, 
ascende obrigatoriamente a caixeiro-ajudante. Após 3 anos nesta categoria ascende a terceiro-caixeiro, caso tenha 
permanecido um ano na categoria de praticante os 3 anos reduzem-se para 2. Passará a segundo-caixeiro, 1 ano 
após 3 anos de permanência na categoria. Ascende a primeiro-caixeiro volvidos 4 anos de permanência na 
categoria. Trata-se assim de um dispositivo de promoções automáticas obrigatórias, que nada avalia sobre o 
desempenho dos trabalhadores. 
89

 Este documento surgiu num contexto muito particular. Na verdade, “face à recusa do patronato em negociar um 
contrato colectivo vertical, o Ministério do Trabalho, por força da determinação e unidade manifestadas pelos 
trabalhadores do comércio do distrito do Porto, viu-se obrigado a intervir no conflito e proceder à elaboração de um 
instrumento de regulamentação colectiva (PRT) vertical para o sector, publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, 
1ª série, nº32, de 29-08-78” (CCTV-PRT, p.7). Esta PRT teve que ser articulada com as disposições do CCT de 
Agosto de 1976. 
90

 É de referir, por exemplo, a discriminação de que eram alvo as mulheres e os mais jovens, que, apesar de 
exercerem funções iguais e de ocuparem a mesma categoria profissional, auferiam cerca de 20% menos 
relativamente àqueles tidos como chefes de família (homens e casados) (idem, p.4). Ao nível da carreira profissional, 
refira-se para os caixeiros, que o sistema de promoções revela-se de tal forma obsoleto que, qualquer trabalhador 
que ingressasse no comércio com 14 anos de idade, só chegaria a primeiro caixeiro ao fim de 26 anos de carreira, 
ou seja quando completasse 40 anos de idade (ibidem). Também em termos de horário laboral, verifica-se um 
acumular excessivo das horas de trabalho, cerca de 48 horas semanais. 
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comparação com a definição que consta do diploma legal de 1976, não se registam alterações 

na definição formal da categoria profissional de caixeiro. A alteração observada centra-se na 

categoria caixeiro-encarregado, que tem uma missão diferente da de caixeiro, já caracterizada, 

ou seja, será o “trabalhador que no estabelecimento ou numa secção do estabelecimento se 

encontra apto a dirigir o serviço e o pessoal do estabelecimento ou da secção; coordena, dirige 

e controla o trabalho e as vendas” (idem, ibidem, p.34). 

Desde 1978 até 1988 ocorreram algumas revisões contratuais, designadamente as de 

1982, 1983, 1984, 1985, 1987, que trataram, entre outros assuntos, da matéria da actualização 

salarial. Já em 1988 é celebrado o Contrato Colectivo de Trabalho Vertical do Comércio 

Retalhista e Serviços do Porto91. Se relativamente à definição de categoria profissional de 

caixeiro, nada se altera do contrato de 1978, o mesmo não sucede com a designada carreira 

profissional, que sofre mudanças. Com efeito, o terceiro-caixeiro, o segundo caixeiro e o 

primeiro-caixeiro, são agora reclassificados para caixeiro até 3 anos, caixeiro de 3 a 6 anos e 

caixeiro com mais de 6 anos. Refira-se que, para efeitos de reclassificação, contempla-se o 

tempo de antiguidade que o trabalhador tem na categoria à data da entrada em vigor do 

referido contrato (CCTV, 1988). Neste contrato colectivo mantém-se o mesmo enquadramento 

da profissão de caixeiro por níveis salariais. 

Finalmente, o último contrato de que há registo é o Contrato Colectivo de Trabalho do 

Comércio e Serviços do Distrito do Porto, de 199892. A categoria profissional de caixeiro surge 

enunciada da mesma forma para o arco temporal destes três contratos referenciados, 

mantendo-se também idêntico o enquadramento profissional por patamares salariais. Não deixa 

de ser significativo que, num período de cerca de vinte e dois anos, a referida categoria 

profissional, sob o ponto de vista da regulação colectiva, não seja sujeita a qualquer alteração. 

Esta ausência de mudanças em muito se distancia das profundas mutações que a actividade 

comercial conheceu, com o surgimento de lojas de grandes dimensões, a instalação do self-
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 Este contrato é celebrado entre os seguintes organismos: Associação de Comerciantes do Porto; União das 
Associações Comerciais do Distrito do Porto; Associação Comercial do Concelho de Matosinhos; Associação 
Nacional de Supermercados; Associação de Comerciantes de Produtos Alimentares do Norte; Sindicato dos 
Trabalhadores do Comércio e Serviços do Distrito do Porto; Sindicato dos Trabalhadores Técnicos de Vendas; 
Sindicatos dos Técnicos de Desenho; Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços 
(para o Sector de relojoaria/reparação e comércio de ourivesaria e relojoaria; Sindicato dos Trabalhadores de 
Escritório, Comércio e Serviços (para os trabalhadores de escritório). 
92

 O referido contrato celebrou-se entre os seguintes organismos: Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, 
Escritórios e Serviço do Norte; Sindicato dos Técnicos de Vendas, Sindicato dos Quadros Técnicos de Desenho; 
Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços (par ao Sector de relojoaria/reparação e 
comércio de ourivesaria e relojoaria; Sindicato dos Trabalhadores de Escritórios, Serviços e Comércio; Federação 
dos Sindicatos dos Trabalhadores de Escritório e Serviços; Associação de Comerciantes do Porto; Associação de 
Comerciantes de produtos alimentares do Norte; Associação do Comércio e Serviços do Distrito de Viseu; 
Associação Comercial e Industrial do Marco de Canavezes; Associação Comercial e Industrial do Concelho da Maia; 
Associação Comercial e Industrial de Felgueiras; União Empresarial do Distrito do Porto. 
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service, o recurso a novas tecnologias, em particular, o computador que exigiu certamente 

alterações ou reajustamentos no exercício da profissão de caixeiro. Procuraremos dar conta, 

precisamente, desses desajustamentos em capítulos desta pesquisa que se centram sobre o 

espaço das profissões no comércio. 

Após estas últimas considerações relativas aos caixeiros, introduzimos agora uma nota 

de cariz histórico sobre os empregados da restauração, que reúne aspectos não 

necessariamente de teor idêntico aos explorados para o trabalho no comércio, uma vez que não 

existe material tão detalhado sobre esta realidade, mas que são todavia relevantes para 

caracterizar este universo.  

 O Contrato Colectivo de Trabalho da Indústria Hoteleira e similares Norte/Centro de 

198493 enquadra uma variedade de categoriais profissionais, entre as quais o “empregado de 

mesa de 1ª e 2ª” e o “empregado de balcão”94, que nos interessam directamente para esta 

análise. O empregado de balcão possui as seguintes atribuições: atende e serve os clientes em 

restaurantes e similares, executando o serviço de cafetaria próprio da secção de balcão. 

Prepara embalagens de transporte para serviço ao exterior, cobra as respectivas importâncias e 

observa as regras de controlo aplicáveis. Atende e prepara os pedidos dos empregados de 

mesa, certificando-se previamente da exactidão dos registos e verificando se os produtos ou 

alimentos a servir correspondem em qualidade, quantidade e apresentação aos padrões 

estabelecidos pela gerência do estabelecimento. Ele executa com regularidade a exposição dos 

produtos para venda em prateleiras e montras, procedendo à sua aquisição directa aos 

fornecedores, efectua ou manda executar os respectivos pagamentos dos quais presta contas 

diariamente à gerência. É responsável pela execução ou colaboração nos trabalhos de limpeza 

e arrumação das instalações, bem como pela conservação e higiene dos utensílios de serviço, 

efectua ou colabora na realização dos inventários periódicos da secção” (CCT, 1984, p.42). 

 O “empregado de mesa de 1ª” é responsável por servir refeições e bebidas a clientes e 

pelo turno das mesas. Ele executa ou colabora na preparação das salas e arranjo das mesas 

para as diversas refeições, preparando as bandejas, carros de serviço e mesas destinadas às 

refeições e bebidas nos locais dos estabelecimentos. Acolhe e atende os clientes, apresenta-
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 Este contrato foi publicado no publicado no Boletim do Trabalho e do Emprego n.13, de 8 de Abril de 1984 (1ª 
série). 
94

 Ambas as categorias laboram em estabelecimentos do grupo C que inclui unidades de restauração e bebidas. É 
possível apontar as seguintes categoriais profissionais: aprendiz de empregado de balcão com menos de 18 anos de 
idade (1 ano), aprendiz de empregado de mesa com menos de 18 anos de idade (1 ano) que se enquadram no nível 
I; aprendiz de empregado de balcão com 18 anos ou mais de idade, aprendiz de empregado de mesa com 18 anos 
ou mais de idade que se enquadram no nível II; estagiário de empregado de balcão (1 ano) e estagiário de 
empregado de mesa (1 ano) localizados no nível IV; empregado de balcão e empregado de mesa de 2ª no nível VIII; 
empregado de mesa de 1ª no nível IX. 
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lhes a ementa ou lista do dia, dá-lhes explicações sobre os diversos pratos e bebidas e anota 

os pedidos. Serve os alimentos escolhidos, elabora ou manda emitir a conta dos consumos, 

podendo efectuar a sua cobrança. De acordo com a organização e classe do estabelecimento 

pode servir sozinho ou com a colaboração de terceiros em particular do “empregado de mesa 

de 2ª”, servindo directamente os clientes. Pode ficar responsável da guarda e conservação de 

bebidas destinadas ao consumo diário da secção e proceder à reposição das respectivas 

existências. No final da refeição procede ou colabora na arrumação da sala, transporte e guarda 

de alimentos e bebidas expostas para venda ou serviço e dos utensílios de uso permanente. 

Colabora na execução dos inventários periódicos e vela pela higiene dos utensílios (idem, 

ibidem, p.41). 

 Ocorreram várias revisões contratuais desde 1984: a de 1998, a de 2002 e a de 2006. 

Em 1998 mantêm-se as mesmas categoriais profissionais, sendo que em 2002 são criadas no 

sector da restauração e bebidas as categoria de “empregado de balcão de 1ª” e “empregado de 

balcão de 2ª“, distinção que não existiam no contrato colectivo anterior, mantendo-se inalterável 

a sua descrição funcional. São agrupados em níveis correspondentes aos “empregados de 

mesa de 1ª e de 2ª. Já no Contrato Colectivo de Trabalho Vertical Nacional de 200695 é criada a 

categoria de “empregado de balcão principal” local no nível VIII. 

Debruçamo-nos em seguida sobre uma questão que ocupa uma fatia considerável, ou 

quase única, da luta em torno da defesa dos interesses dos caixeiros no comércio e também 

dos empregados de mesa e balcão na restauração: a questão da duração do horário de 

trabalho e da abertura e do fecho dos estabelecimentos comerciais. 

 

2.2.3 Os horários de trabalho em estabelecimentos comerciais 

 A reflexão diacrónica em torno dos horários do comércio revela-se, em nosso entender, 

de importância estratégica para a compreensão da realidade sócio-laboral actual dos 

trabalhadores do comércio e da restauração, e da própria organização dos estabelecimentos 

comerciais96. Desde finais do século XIX e inícios do século XX, a luta pelos horários de 

trabalho tornou-se uma reivindicação que re(uniu) a classe do comércio. Muito 

surpreendentemente trata-se de uma história com aproximadamente cem anos de vida, mas 

cuja actualidade permanece inabalável. Na verdade, os horários das unidades comerciais 
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 Este contrato de trabalho foi publicado no Boletim de Trabalho e Emprego, nº 23, de 22 de Junho de 2006, 1ª 
série. 
96

 Neste ponto apresentamos mais informação sobre o comércio do que sobre a restauração, em virtude da carência 
de informação relativa a esta. 
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actuais afiguram-se uma questão de extrema actualidade social e política, muito polémica 

dados os interesses contraditórios dos actores envolvidos. 

 Corria o ano de 1911 e os trabalhadores do comércio - à semelhança daqueles da 

restauração como já referimos - lutavam pelo descanso semanal, inseridos no contexto global 

de luta de todos os trabalhadores. A redução da jornada de trabalho inseriu-se no objectivo do 

Movimento Operário Internacional da jornada diária das oito horas, intimamente relacionado 

com a origem do 1º de Maio, dia do trabalhador. A luta pelo descanso dominical97 dos 

trabalhadores do comércio revestiu-se sempre de contornos particulares, constituindo a 

principal reivindicação da classe já nos finais do século XIX e mesmo depois da implantação da 

I República, quando se revelou uma conquista não consolidada98.  

Efectivamente, a insegurança de tal conquista residia na precariedade dos acordos e 

das convenções negociados entre as antigas associações de classe dos empregados do 

comércio e as associações patronais, frequentemente quebrados pelo patronato. O 

incumprimento dos acordos e das convenções estabelecidas entre estas associações canalizou 

a luta de classe dos empregados do comércio para a exigência do descanso dominical na lei, o 

que chegou a concretizar-se várias vezes. Todavia, no tempo da Monarquia como no período 

da I República e até mesmo depois da instalação do Estado Novo em 1933, o direito foi sempre 

posto em causa devido à falta de fiscalização efectiva e de ausência de aplicação de sanções 

sobre aqueles que prevaricavam, frequentemente os comerciantes/patronato.   

 Em termos retrospectivos, poderemos destacar vários diplomas legais com interesse 

para o entendimento da questão do descanso semanal. Em 1844 surge a lei de 9 de Dezembro 

publicada no Diário nº290 pelo Secretário de Estado dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, 

que dava conta da missiva enviada pelo Papa Gregório XVI, a 14 de Junho de 1844, à Rainha 

portuguesa D. Maria II. O Papa, a requerimento da Rainha de Portugal, decide “reduzir a certos 

limites, o número de dias festivos, para assim atender às apertadas necessidades do povo, e 

especialmente dos que vivem do seu próprio trabalho. Acrescenta que o “Conselho dos 

Cardeais da Igreja Romana e Congregação de Ritos decreta e estatui pela autoridade 

Apostólica, que em Portugal se perceitue somente além dos domingos dias festivos, que vêm 

enunciados no mesmo decreto” (S/a, s/d). No referido decreto, o Papa sublinha a proibição do 

trabalho ao domingo e reduzia e fixava os dias santificados para a totalidade do território 
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 As análises retrospectivas sobre as origens desta luta pelo descanso dominical e a sua consagração em acordos, 
convenções e na legislação, vieram esclarecer que ainda muito antes de se ter tornado uma matéria laboral, fora 
matéria de índole religiosa.   
98

 Para esta falta de consolidação contribuiu em muito a diversidade de ramos de actividade nos quais os caixeiros 
trabalhavam. Trata-se de diferente ramos de actividades a que correspondem diferentes estatutos sociais, que 
dificultam a coesão associativa, como veremos mais adiante. 
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nacional. É nessa sequência que o Cardeal Patriarca de Lisboa, Guilherme I, reafirma a 

necessidade do descanso dominical numa Carta Pastoral publicada no Diário do Governo. Será 

essa Carta que a Rainha de Portugal adoptará, transformando-a na primeira lei civil de 

descanso ao domingo, pela Portaria de 30 de Abril de 1853. Tendo por base esta Portaria foram 

emitidas ordens aos governadores civis, no sentido de velarem pelo cumprimento da lei e 

sancionarem os prevaricadores da mesma. 

 Apesar desta consagração legal, a questão do descanso dominical é fonte de polémicas 

pelos incumprimentos que gera. Na verdade, alguma imprensa mais antiga da classe dá conta 

precisamente da importância que esta questão assumia. O Jornal da Associação da Classe dos 

Caixeiros de Lisboa, datado de 1 de Abril de 1933, regista que o 1º domingo de Julho de 1888 

terá sido o primeiro em que efectivamente se registou o encerramento convencionado na lei. Já 

no Porto, existira um acordo de 1890 entre a Associação da Classe dos Empregados do 

Comércio do Porto e o denominado Grémio Comercial, e outro datado de 1897, não totalmente 

respeitados. 

 Em 1904, o II Congresso Nacional da Classe dos Empregados do Comércio Congresso, 

discute fortemente a questão dos horários no comércio, para além de questões como a unidade 

da classe a nível nacional e a constituição da Federação Nacional das Associações de Classe 

dos Empregados do Comércio. Entre algumas conclusões apresentadas neste Congresso 

realizado em Lisboa, sobressai a necessidade de reclamar junto das entidades públicas 

competentes: a legislação sobre o descanso semanal ou dominical no território nacional; a 

regularização das horas de trabalho nos estabelecimentos comerciais; a legislação que invalide 

todos os contratos celebrados contra disposições legais e a fiscalização rigorosa da higiene nos 

estabelecimentos comerciais. No referido Congresso é aprovada ainda uma moção que propõe 

para Lisboa e Porto a constituição de duas comissões de resistência, para lembrar aos 

comerciantes o compromisso de não abrirem portas ao domingo, até ao momento em que o 

governo decrete o descanso dominical. Como já referimos, a 7 de Agosto de 1907 sai a lei do 

descanso semanal obrigatório, que é consequência da luta dos trabalhadores, em particular dos 

operários, porém o seu incumprimento é uma realidade tanto no comércio como na restauração. 

 Após a implantação da República, as reivindicações dos trabalhadores em geral levaram 

à criação de um horário de trabalho definido pelas Leis nº295 e nº296, de 22 de Janeiro de 

1915. A duração do dia de trabalho, não superior a 8 horas, e o total de horas semanais de 

trabalho, não superiores a 48 horas para os trabalhadores do comércio, foram definidos pelo 

Decreto-Lei 5/516 de 7 de Maio de 1919. De acordo com esta legislação, o Governo podia fixar 

as horas de início e de fim da jornada de trabalho, bem como o respectivo descanso. À entidade 
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patronal competia fixar os horários, sendo obrigada posteriormente a enviá-los aos inspectores 

do trabalho.  

Muito embora estes diplomas legais já se refiram aos horários de trabalho, o conceito 

propriamente dito apenas surge regulamentado no Decreto-Lei 24/402, de 24 de Agosto de 

1934. Neste refere-se que a duração do horário de trabalho deve ajustar-se às empresas e aos 

próprios trabalhadores, sendo estabelecida via contratos colectivos ou acordos entre Grémios99 

e Sindicatos Nacionais100. É apenas com a criação do Instituto Nacional do Trabalho e da 

Previdência (INTP), em 1933, que no ano seguinte é possível zelar pelo efectivo cumprimento 

da duração do horário de trabalho. 

 Os horários de trabalho encontram-se em estreita relação com os horários de 

funcionamentos dos estabelecimentos comerciais. Ora os períodos de abertura e de fecho dos 

estabelecimentos constituíam matéria a ser decidida pelas Câmaras Municipais, que 

deliberavam num prazo de sessenta dias, uma vez consultados os organismos corporativos e 

submetidas as suas resoluções à aprovação do INTP, pelo seu delegado ou pela Repartição do 

Trabalho e Corporações (RTC) (Pereira, Teixeira, 2002, p.148). 

 Entre finais de 1930 e meados dos anos sessenta, nada de relevante há a registar em 

matéria de horários de trabalho, nem de períodos de abertura e de fecho dos estabelecimentos 

comerciais, o que não deixa de ser significativo quanto à relativa paralisia da melhoria das 

condições de trabalho no comércio, o que está de acordo com a natureza conservadora do 

regime.  

Em termos laborais, em 1969, o regime jurídico do contrato de trabalho (Decreto-Lei 

nº49/408, de 24 de Novembro) estabelece a consagração do descanso semanal obrigatório, e 

sublinha que só muito excepcionalmente pode não coincidir com o domingo. Aí refere-se que o 

trabalhador tem direito a um dia de descanso por semana de trabalho, devendo o agregado 

familiar usufruir do mesmo dia de descanso. O Decreto-Lei 409/71 de 27 de Setembro clarifica 

os conceitos de período normal de trabalho (abarca o número de horas de trabalho que o 

trabalhador realiza em virtude de um acordo contratual), horário de trabalho (horas de início e 

de termo da actividade de trabalho e período de abertura, elaboradas pela entidade patronal) e 

período de abertura (horários de abertura ao público, que acaba por condicionar os horários de 

trabalho, dada a proibição de trabalho normal fora do período de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais). Neste diploma legal, é sublinhado que o comércio encerraria um 

dia completo por semana, preferencialmente ao domingo. Entre 1970 e 1971, os trabalhadores 

                                                 
99

 Eram organismos corporativos das entidades patronais. 
100

 Foram criados, em 1933, em oposição aos sindicatos livres que existiam, e não tinham a possibilidade de defesa 
dos interesses dos trabalhadores. 
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do comércio lutaram por reivindicações que compreendiam: a adopção da semana inglesa que 

previa a semana de 44 horas de trabalho e o trabalho ao sábado até às 13h00; o aumento 

salarial proporcional ao acréscimo do custo de vida; o aumento do tempo de férias e dos 

subsídios; a equiparação do trabalho masculino ao trabalho feminino, com a correspondente 

salarial, o pagamento do 13º mês; a salvaguarda de regalias no momento em que os 

trabalhadores mudam de entidade patronal; a redução do direito à reforma para os 55 anos. 

É apenas em 1977, com o Decreto-Lei de 75 -T/77, de 28 Fevereiro, que os horários de 

estabelecimentos comerciais foram alterados, tendo doravante autorização para funcionar entre 

as 8h00 e as 22h00 de um qualquer dia da semana101. Por via deste decreto é revogado o 

princípio da obrigatoriedade de encerramento de um dia por semana, o que significa que a 

abertura ao domingo deixou de apresentar limitações pela primeira vez. Cabia às Câmaras 

Municipais102 após audição das associações de trabalhadores, de patrões e de consumidores, e 

das entidades ministeriais do Comércio, do Turismo e do Trabalho, fixar o período de abertura 

dos estabelecimentos em função da especificidade atinente a cada um, em particular agora da 

sua localização territorial.  

Mediante o Decreto-Lei nº268/82 de 9 de Julho, as Câmaras Municipais passam a 

autorizar, sempre que se justificasse, que os estabelecimentos como cafés e análogos 

estivessem abertos até depois das duas horas da madrugada. Em 1983 (mediante o Decreto-

Lei nº417/83, de 25 de Novembro) procede-se à ampliação do período de abertura e diversifica-

se o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Aqueles em particular com 

inserção em centros comerciais, têm autorização para se encontrarem abertos entre as 6 horas 

da manhã e as 24 horas da noite de qualquer dia da semana. Por sua vez, a Portaria nº424/85, 

de 5 de Julho, visou uniformizar os períodos de funcionamento das diversas lojas instaladas nos 

centros comerciais. 

O Decreto-Lei nº86/95, de 28 de Abril, mantém o período de abertura dos 

estabelecimentos comerciais para todos os dias da semana, entre as 6h e as 24h, incluindo os 

estabelecimentos integrados em centros comerciais. Pelo Decreto-Lei 48/96 de 15 de Maio, 

regulamentou-se que aos domingos e feriados as grandes superfícies comerciais103 encerram a 

                                                 
101

 Desta cláusula ficam de fora alguns estabelecimentos como cafés, cervejarias, e análogos, que podiam estar 
abertos até às 2 horas da manhã de qualquer dia da semana, e também estabelecimentos como discotecas, casa de 
fado e outros análogos, que podiam funcionar até às 4 horas da manhã de qualquer dia da semana. 
102

 Ressalta destes diplomas legais acerca dos horários dos estabelecimentos comerciais, o objectivo de conferir às 
Câmaras Municipais, uma maior flexibilidade na definição e na autorização dos períodos de abertura e de fecho, 
mais ajustados aos consumidores. 
103

 Correspondem aos estabelecimentos de comércio a retalho ou por grosso que disponham de uma área de venda 
contínua superior a 2000 m2 ou os conjuntos de estabelecimentos de comércio a retalho ou por grosso que, não 
dispondo daquela área contínua, integrem no mesmo espaço uma área de venda superior a 3000 m2 (Decreto-Lei 
nº258/92, de 20 de Novembro, p.5355). 
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partir das 13h, excepção feita aos meses de Novembro e Dezembro (salvaguardada pela 

Portaria nº153/96, de 15 de Maio). A excepção estende-se a outros estabelecimentos 

comerciais, por decisão dos municípios.  

Em termos laborais, o Decreto-Lei nº398/91, de 16 de Outubro, introduz alterações ao 

texto legal de 1971, considerando que: o período normal de trabalho não pode exceder as 8 

horas de trabalho diárias e 44 horas semanais (menos 4 horas do que no diploma de 1971); a 

duração de trabalho pode ser estipulada por convenção colectiva, em termos médios, podendo 

aumentar até duas horas, sem que o trabalho exceda as 50 horas (não se contabiliza aqui o 

trabalho suplementar). Finalmente, ainda por convenção colectiva, o trabalho diário daqueles 

que laboram exclusivamente nos dias de descanso semanal de outros trabalhadores, pode 

sofrer um acréscimo até ao limite de duas horas. 

Já o Decreto-Lei 21/96 de 3 de Julho refere que os períodos normais laborais com mais 

de 40 horas diminuem duas horas, sendo que a jornada diária de trabalho não pode ir além das 

dez horas.  

No seio deste ponto, apercebemo-nos da estreita articulação, ao longo do tempo, entre 

os horários de trabalho no comércio e os horários de abertura e de fecho dos estabelecimentos 

comerciais e dos conflitos de interesses subjacentes à sua regulamentação. 
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Capítulo 3 – Grupos profissionais no comércio e na restauração e centros comerciais 

como mercados de trabalho  

 O desenvolvimento das actividades terciárias nas últimas duas décadas tem sido 

acompanhado pela proliferação de novos contextos laborais e consequentemente da 

emergência de novas exigências e necessidades profissionais. No âmbito da análise da 

natureza do trabalho em lojas de vestuário e de restauração dos centros comerciais, é nossa 

intenção neste capítulo debruçarmo-nos, num primeiro momento, sobre os grupos profissionais 

afectos a essa actividade, mediante o escrutínio dos recenseamentos estatísticos que deles se 

fazem, designadamente recorrendo às Classificações Nacionais de Profissões e aos Censos. 

Importa desde já sublinhar que o aparecimento, reconfiguração e extinção de certas categorias 

profissionais traduzem indícios de mudança na realidade social ou nas suas lógicas de registo e 

classificação institucional, que carecem de sistematização e de reflexão. Num segundo 

momento, procedemos a um exercício analítico sobre os centros comerciais como mercados de 

trabalho, no sentido de apreender o grau de estruturação da realidade dos grupos profissionais 

aí existentes, tentando examinar quer as suas configurações, quer as competências que 

mobilizam nas actividades de trabalho. 

 

3.1 O espaço dos grupos profissionais no comércio e na restauração no período de 1980 

a 2001 

 A abordagem sociológica dos grupos profissionais envolvidos no trabalho em lojas de 

vestuário e de restauração impõe-nos uma reflexão alargada sobre as suas dinâmicas 

processuais que o quadro das classificações profissionais acaba por reflectir. Para tal, 

procedemos a uma análise que teve como base os Censos de 1981, 1991 e 2001 produzidos 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), e os dados provenientes da Classificação Nacional 

das Profissões referentes a 1980 e 1994. 

 A Classificação Nacional de Profissões (CNP) de 1980, da responsabilidade do Ministério 

de Trabalho, designadamente da Secretaria de Estado do Emprego (SEE) e do Serviço de 

Informação Científica e Técnica (SICT), estabelece sete Grandes Grupos Profissionais que 

incluem profissões em que a formação exigida e a actividade realizada se aproximam. O 

Grande Grupo 4, designado “Pessoal do Comércio e Vendedores”, exerce “funções 

directamente ligadas à compra e venda de bens e serviços ou dirige estabelecimentos 

comerciais por grosso ou a retalho, por conta própria ou por conta de outros” (p.93) e subdivide-

se nos seguintes subgrupos documentados no quadro n.1. 
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    Grande Grupo 4 “Pessoal do Comércio e Vendedores” segundo subgrupos e grupos-base 
   [QUADRO N. 1] 

4.0 Directores e Gerentes do comércio, por grosso e a retalho 

4.1 Proprietários-gerentes do comércio (comerciantes), por grosso e a retalho 

4.2 Chefe de vendas, chefe de compras e compradores 

4.3 Agentes comerciais técnicos e caixeiros-viajantes 

4.4 Produtores de seguros, agentes imobiliários, correctores de bolsa, agentes de venda de serviços e vendedores 
em leilões 

4.5 Vendedores, caixeiros e trabalhadores similares 

4.5.1 Vendedores e caixeiros 

4.5.2 Vendedores ambulantes, ao domicílio e de jornais 

4.9 Pessoal do comércio e vendedores não classificados em outra parte 
    Fonte: MT, SEE, SICT (1980) 

 

Relativamente ao subgrupo “Vendedores, caixeiros e trabalhadores similares” é sua função 

venderem mercadorias, “fornecendo as explicações necessárias ou fazendo demonstrações 

dos produtos, num estabelecimento de comércio por grosso ou a retalho, de porta em porta ou 

nas ruas, e solicitarem encomendas de porta em porta, em estabelecimentos comerciais, 

industriais e outros locais”. Este subgrupo inclui dois grupos-base: a) vendedores e caixeiros; b) 

vendedores ambulantes, ao domicílio e de jornais. Os trabalhadores que integram estes dois 

subgrupos “vendem mercadorias e procedem às demonstrações necessárias em 

estabelecimento de comércio, por grosso ou a retalho, de porta em porta ou nas ruas, e 

solicitam encomendas de porta em porta, em estabelecimentos comerciais e industriais e outros 

locais”, sendo que os vendedores e caixeiros “vendem mercadorias e procedem às 

demonstrações necessárias em estabelecimentos de comércio, por grosso ou a retalho, ou 

outros locais” e os vendedores ambulantes, ao domicílio e de jornais ”vendem produtos ou 

solicitam encomendas na rua ou de porta em porta” (MT; SEE, SICT, pp.99-100). Refira-se que 

o grupo-base dos vendedores e caixeiros agrega vários tipos de profissionais: caixeiro (caixeiro 

de armazém) - comércio por grosso; vendedor especializado (técnico de vendas); vendedor de 

automóveis; vendedor de máquinas agrícolas; vendedor de camiões; caixeiro (vendedor) - 

comércio a retalho; vendedor de carburantes (abastecedor de carburantes); vendedor de peixe - 

lotas; caixeiro de padaria; vigilantes - supermercados; repositor - supermercados; fiscal de 

venda de peixe - lotas; demonstrador; angariador comercial; modelo (manequim); outros 

vendedores e caixeiros. Interessa-nos caracterizar em particular as funções do caixeiro 

(vendedor) do comércio a retalho. A Classificação Nacional de Profissões de 1980 refere que 

este profissional vende mercadorias, geralmente a contado, aos clientes de estabelecimentos 

comerciais a retalho. Para tal dialoga com o cliente no local físico da venda, fornece 

informações sobre o tipo de produtos que ele deseja, o seu preço e auxilia-o na escolha. 

Recebe o pagamento ou pede autorização para receber crédito, prepara a embalagem do 
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produto. É também este profissional que guarnece as prateleiras e se responsabiliza pela 

exposição dos produtos, podendo ser envolvido no inventário periódico das existências. 

 O subgrupo “Pessoal do comércio e vendedores não classificados em outra parte” 

constitui um universo composto pelos trabalhadores que levam a cabo tarefas relacionadas com 

a venda como os penhoristas e outro pessoal do comércio e vendedores não classificados 

noutra parte. 

 Na Classificação Nacional de Profissões de 1980, o Grande Grupo 5 era designado como 

“Pessoal dos Serviços de Protecção e Segurança dos Serviços Pessoais e Domésticos e 

Trabalhadores Similares”, e tinha como principais funções dirigir, controlar e assegurar “serviços 

pessoais e domésticos em estabelecimentos hoteleiros, hospitais e outras instituições e casas 

particulares”, bem como prestar serviços de protecção e segurança e serviços similares” (MT; 

SEE, SICT, p.102). 

 
Grande Grupo 5 “Pessoal dos Serviços de Protecção e Segurança dos Serviços Pessoais e Domésticos e 
Trabalhadores Similares” segundo subgrupos e grupos-base 
[QUADRO N. 2] 

5.0 Directores e gerentes de hotéis, cafés e restaurantes 

5.1 Proprietários-gerentes de hotéis, cafés, restaurantes e estabelecimentos similares 

5.2 Ecónomos, governantas e trabalhadores similares 

5.3 Cozinheiros, empregados de mesa e trabalhadores similares 

5.3.1 Cozinheiros 

5.3.2  Empregados de mesa e trabalhadores similares 

5.4 Empregados dos serviços pessoais e domésticos não classificados em outra parte 

5.5 Porteiros, pessoal de limpeza e trabalhadores similares 

5.6 Lavadeiros, limpadores, engomadores de roupa e trabalhadores similares 

5.7 Cabeleireiros, esteticistas, massagistas e trabalhadores similares 

5.8 Pessoal dos serviços de protecção e segurança 

5.9 Pessoal dos serviços não classificado em outra parte 
Fonte: MT, SEE, SICT (1980) 

 

Deste Grande Grupo 5, e à semelhança do Grande Grupo 4, apenas nos debruçámos sobre as 

profissões mais directamente relacionadas com a natureza do trabalho de restauração que 

envolve o atendimento ao cliente realizado no contexto das lojas em centros comerciais, para 

não contemplarmos na análise domínios profissionais que claramente se distanciam do nosso 

objecto de estudo. Porém, é importante não os afastar inteiramente do nosso horizonte 

analítico, pois em comparação com a Classificação Nacional de Profissões de 1994, registam-

se fortes diferenças. 

 Relativamente ao subgrupo “Cozinheiros, empregados de mesa e trabalhadores 

similares” podemos situar a sua missão principal entre as tarefas de preparar e cozinhar os 

alimentos, servir refeições em estabelecimentos hoteleiros, instituições, casas particulares e a 

bordo de navios ou comboios. Ele encontra-se subdividido no subgrupo dos “Cozinheiros” e dos 

“Empregados de mesa e trabalhadores similares” (MT; SEE, SICT, p.106). Os primeiros têm 
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como principal função preparar, cozinhar, temperar todo o tipo de alimentos e definir ementas 

em locais como restaurantes hotéis, casas particulares, hospitais e outras instituições. Já os 

“empregados de mesa e trabalhadores similares” encarregam-se de servir refeições e bebidas 

em hotéis, restaurantes, estabelecimentos similares e, comboios e navios; de servir e 

aconselhar na escolha de vinhos durante as refeições; de atender e servir os clientes de um 

café, cervejaria, salão de chá, leitaria ou estabelecimento similar; de servir bebidas alcoólicas 

ou não preparando e servindo misturas em bares e de desempenhar outras funções similares. 

Este subgrupo compõe-se de várias profissões, designadamente: chefe de mesa, empregado 

de mesa (serviço de restaurante), chefe de vinhos, saloneiro (marinha mercante), empregado 

de mesa (serviço de bandeja), barman, botequineiro (marinha mercante); empregado de balcão 

(restaurantes, snacks bar), empregado de balcão (café, cervejaria) cafeteiro, copeiro e outros 

empregados de mesa e trabalhadores similares. Convém-nos analisar o empregado de mesa e 

o empregado de balcão. O empregado de mesa (serviço de restaurante) tem como tarefa geral 

servir refeições em restaurantes, hotéis, estabelecimentos similares e em navios ou comboios. 

É incumbido das seguintes tarefas específicas: limpar os aparadores e guarnecê-los com todos 

os utensílios necessários, colocar a mesa preparando toalha pratos, talheres, copos, 

guardanapos e tudo o que seja necessário colocar na mesa, apresentar a ementa ao cliente e 

fornecer-lhe informações sobre partos e bebidas se os clientes assim o desejarem, anotar os 

pedidos ou fixá-los mentalmente e transmiti-los às secções respectivas, servir os pratos e 

bebidas, levantar as mesas, receber a conta e enviá-la à secção respectiva para debitar. O 

empregado de balcão (restaurantes, snacks bar) tem como missão principal servir refeições ou 

bebidas ao balcão de um snacks bar ou restaurante, realizando um conjunto diversificado de 

tarefas, a saber: colocar no balcão toalhetes, pratos, copos e outros utensílios necessários, 

apresentar a lista de pratos e bebidas ao cliente, registar ou fixar mentalmente os pedidos, 

substituir a loiça do balcão, preparar e servir bebidas como confeccionar refeições rápidas como 

sandes, bifes, ovos estrelados ou omeletes, preparar e servir cafés e outras bebidas. Também 

pode ser incumbido de fornecer aos empregados de mesa os pedidos destes. 

Fundamentalmente podemos apontar duas diferenças entre estes dois profissionais - 

empregado de balcão e empregado de mesa. Primeiro, o facto de um servir à mesa e o outro ao 

balcão. Segundo, o facto do empregado de balcão preparar e confeccionar algumas das 

bebidas e refeições que serve ao cliente do balcão e que o empregado de mesa serve aos 

clientes sentados à mesa.  

 É importante ter em conta que a Classificação Nacional de Profissões de 1994, da 

responsabilidade do Ministério do Emprego e da Segurança Social, designadamente do Instituto 
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do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) e da Assessoria Técnica de Informação e 

Documentação (ATID), procedeu à diferenciação mais detalhada dos Grandes Grupos segundo 

a natureza do trabalho realizado (tarefas desempenhadas pelo detentor do posto de trabalho e 

suas exigências) e as competências (capacidade de desempenhar as tarefas subjacentes ao 

emprego) exigidas. Os sub grandes grupos não existiam na CNP de 1980, como veremos de 

seguida com a comparação das CNP‟s, e permitem uma maior clarificação quanto à realidade 

numérica dos grupos no primeiro e segundo nível de agregação. Os subgrupos são importantes 

também para o estabelecimento de comparações estatísticas.  

 No âmbito da Classificação Nacional de Profissões de 1994, observemos de seguida o 

Grande Grupo 4 designado como “Pessoal Administrativo e Similares”. Os seus membros 

executam “trabalhos de registo, planeamento e tratamento de informações relativas aos 

serviços de secretariado; executam operações de caixa; ordenam e tratam dados 

contabilísticos, estatísticos e financeiros; elaboram inventários de mercadorias, matérias-primas 

e outros materiais; assegura serviços de bibliotecas; asseguram o serviço de centrais de 

telecomunicações; coordenam outros trabalhadores” (MTSS; IEFP; ATID, p.215). Em termos de 

actividades concretas de trabalho são chamados a estenografar, dactilografar e transcrever 

textos, executar trabalhos de secretariado, fazer cálculos e registar resultados, anotar stocks de 

produção e transportes, proceder à classificação de documentos, assegurar o serviço de uma 

central telefónica. A mão-de-obra aqui integrada subdivide-se nos sub grandes grupos 

mencionados no quadro n. 3. 

 
Grande Grupo 4 “Pessoal Administrativo e Similares” segundo sub grandes grupos, subgrupos e grupos-
base 
[QUADRO N. 3] 

4.1 Empregados de escritório 

4.1.1 Secretários e operadores de equipamentos de tratamento de informação 

4.1.2 Empregados dos serviços de contabilidade e dos serviços financeiros 

4.1.3 Empregados de aprovisionamento, de planeamento e dos transportes 

4.1.4 Empregados de biblioteca, carteiros e trabalhadores similares 

4.1.5 Empregados de escritório não classificados noutra parte 

4.2 Empregados de recepção, caixas, bilheteiros e similares 

4.2.1  Caixas, bilheteiros e similares 

4.2.1.1 Caixas e bilheteiros 

4.2.2 Empregados de recepção, de informação e telefonistas 
Fonte: MTSS, IEFP, ATID (1994) 

 

 O sub grande grupo “Empregados de recepção, caixas, bilheteiros e similares”, que lida 

directamente com os clientes em virtude da realização das operações de caixa, de informações 

prestadas e do serviço prestado nas centrais de telecomunicações alberga quer o subgrupo dos 

“Caixas, bilheteiros”, cuja principal missão é “executar operações de caixa, recebendo 



   99 

directamente dos clientes as importâncias devidas pela aquisição de mercadorias ou serviços 

em empresas e estabelecimentos, tais como, lojas de comércio a retalho ou por grosso, 

restaurantes, portagens de pontes e auto-estradas” (MTSS; IEFP; ATID p.231), quer o subgrupo 

dos “Empregados de recepção, de informação e telefonistas” que não exploramos aqui, pois 

distancia-se do âmbito da nossa análise. 

 O Grande Grupo 5 na CNP de 1994, e comparativamente à CNP de 1980, acolhe uma 

designação diferente, a de “Pessoal dos Serviços e Vendedores”. Estes “asseguram os serviços 

pessoais e os de protecção e segurança, nomeadamente no que respeita a viagens, trabalhos 

domésticos, restauração, cuidados pessoais ou protecção contra incêndios e actos delituosos, 

são modelos ou fazem demonstrações de mercadorias e vendas em estabelecimento de 

comércio por grosso ou a retalho ou similares” (MTSS; IEFP; ATID p.243). A natureza do 

trabalho efectuado prende-se com a realização das seguintes tarefas: organizar e prestar 

diversos serviços a passageiros durante as viagens; executar trabalhos domésticos; preparar e 

servir refeições e bebidas; prestar cuidados e assistência a crianças, cuidados de enfermagem 

rudimentares e outros da mesma natureza no domicílio ou em instituições; assegurar cuidados 

pessoais, de cabeleireiro e de beleza; praticar a astrologia; organizar funerais e embalsamar 

cadáveres; proteger pessoas e bens contra incêndios e actos delituosos e actuar em ordem ao 

cumprimento e respeito à Ordem Pública. 

 
Grande Grupo 5 “Pessoal dos Serviços e Vendedores” segundo sub grandes grupos e subgrupos 
[QUADRO N. 4] 

5.1 Pessoal dos serviços directos e particulares, de protecção e segurança 

5.1.1 Assistentes, cobradores, guias e trabalhadores similares 

5.1.2 Ecónomos e pessoal de serviço de restauração 

5.1.2.1 Ecónomos, governantas e trabalhadores similares 

5.1.2.2 Cozinheiros e trabalhadores similares 

5.1.2.3 Empregados de mesa e trabalhadores similares 

5.1.3 Vigilantes, assistentes médicos e trabalhadores similares 

5.1.4 Outro pessoal dos serviços directos e particulares 

5.1.5 Astrólogos e trabalhadores similares 

5.1.6 Pessoal dos serviços de protecção e segurança 

5.2 Manequins, vendedores e demonstradores 

5.2.1 Manequins e outros modelos 

5.2.2 Vendedores e demonstradores 

5.2.3 Vendedores de quiosque e de mercados 
Fonte: MTSS, IEFP, ATID (1994) 

 

 O subgrupo profissional “Ecónomos e pessoal do serviço da restauração” localiza-se no 

sub grande grupo “Pessoal dos serviços directos e particulares, de protecção e segurança” e 

cumpre a missão de organizar e supervisionar o serviço doméstico e/ou exerce funções em 

estabelecimentos comerciais ou instituições. Desempenha diversas tarefas relacionadas com a 

preparação de alimentos, elaboração de refeições, serviço de refeições e bebidas nos diversos 
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estabelecimentos comerciais, instituições ou casas particulares, a bordo de navios ou 

comboios. As profissões deste subgrupo estão classificadas nos seguintes grupos-base: 

“Ecónomos, governantas e trabalhadores similares”, “Cozinheiros e trabalhadores similares”, 

“Empregados de mesa e trabalhadores similares”. Interessa-nos este último em particular. Estes 

servem refeições e bebidas a clientes, aconselham na escolha de vinhos, prepararam e servem 

bebidas alcoólicas e não alcoólicas, executam outras tarefas similares e podem coordenar 

outros trabalhadores em restaurantes, bares e hotéis. As profissões inseridas neste grupo-base 

são as seguintes: chefe de mesa; escanção (chefe de vinhos, sommelier); empregado de mesa; 

empregado de balcão; barman (empregado do serviço de bebidas); empregado de câmaras - 

marinha mercante; cafeteiro; outros empregados de mesa e trabalhadores similares. Importa 

analisar as funções do chefe de mesa, do empregado de mesa e do empregado de balcão. O 

primeiro supervisiona todo o trabalho relacionado com o serviço de sala e acolhimento de 

clientes em restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares. É ele que apresenta a carta de 

bebidas aos clientes e dá sugestões quanto aos vinhos apropriados atendendo em particular ao 

tipo de prato escolhido. O empregado de mesa realiza o serviço de mesa em cafés, 

restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares. Fica responsável pela limpeza dos 

aparadores, pela colocação dos utensílios necessários, pela preparação das mesas (colocando 

toalhas, pratos, guardanapos, copos e talheres). É ele que apresenta a ementa aos clientes e 

aconselha-os na escolha dos pratos e bebidas, registando os pedidos e transmitindo-os às 

secções respectivas. Serve os pratos e bebidas, executando determinadas operações, 

nomeadamente trinchar carnes, substituir loiças e roupas utilizadas, efectuar as contas a 

apresentá-las aos clientes, cobra a respectiva importância ou envia-a à secção adequada para 

débito. Regista as reclamações dos clientes ou direcciona-as para os serviços competentes. 

Todas estas tarefas podem ser realizadas também no contexto de refeitórios de empresas ou 

noutros contextos afins. O empregado de balcão pode servir refeições e bebidas ao balcão de 

uma pastelaria, cervejaria, snack-bar, restaurante ou estabelecimento similar. Atende os 

pedidos dos clientes, apresentando sempre que necessário a ementa e coloca no balcão 

toalhetes, pratos, copos, talheres ou outros utensílios necessários. É ele que transmite os 

pedidos à cozinha ou providencia bebidas, sandes ou pratos de rápida confecção, satisfazendo 

pedidos de clientes. É responsável por recolher a loiça utilizada, registar e receber as 

importâncias relativas às despesas dos clientes. Ocasionalmente é ele que fornece aos 

empregados de mesa os pedidos por estes solicitados. 

 Passemos à análise do subgrupo dos “Vendedores e demonstradores”, situado no sub 

grande grupo dos “Manequins, vendedores e demonstradores”. Os seus membros levam a cabo 
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a venda de mercadorias no comércio por grosso ou de retalho, apresentando e demonstrando 

as qualidades dos produtos e o funcionamento dos aparelhos. Já o subgrupo “Vendedores de 

quiosque e de mercados”, incluído no mesmo sub grande grupo, procede à venda das 

“mercadorias diversas, nomeadamente produtos de artesanato em couro ou têxtil, gravuras, 

bordados, jornais, periódicos, postais e cigarros em locais da via pública devidamente 

licenciados ou vendem frutos, legumes e outros produtos alimentares em mercados” (MTSS; 

IEFP; ATID p.269). O subgrupo dos “Vendedores e demonstradores” agrega as profissões de 

caixeiro, operador de supermercado e de demonstrador, sendo ao caixeiro afecta a tarefa de 

vender mercadorias em estabelecimentos comerciais, por grosso ou a retalho, ou directamente 

ao cliente. 

 Se em 1980 o grupo-base dos “Vendedores e caixeiros”, pertencente ao subgrupo dos 

“Vendedores, caixeiros e trabalhadores similares”, integrava, por exemplo, a profissão de 

caixeiro (comércio por grosso), caixeiro (comércio a retalho), vendedor especializado, vendedor 

de automóveis, vendedor de máquinas agrícolas, vendedor de camiões, vendedor de 

carburantes, vendedor de peixe, caixeiro de padaria, vigilantes (supermercado), repositor 

(supermercados), fiscal de venda de peixe (lotas), demonstrador, angariador comercial, modelo 

(manequim) e outros vendedores e caixeiros, na CNP de 1994 algumas destas profissões 

desaparecem e outras ressurgem com novo fôlego, fruto das novas dinâmicas sociais, 

económicas e culturais. Com efeito, o surgimento do sub grande grupo dos “Manequins, 

vendedores e demonstradores”, que acolhe os subgrupos: “Manequins e outros modelos”, 

“Vendedores e demonstradores” e “Vendedores de quiosque e de mercados”, é a esse respeito 

paradigmático. Estes três últimos autonomizam-se e simultaneamente adquirem maior 

visibilidade, pois em 1980 apenas constavam como profissões do subgrupo dos “Vendedores e 

caixeiros”.  

 Apesar de algumas destas profissões já existirem em 1980, como é o caso do caixeiro e 

do demonstrador, o mesmo não sucede com a de operador de supermercado. Se algumas 

tarefas deste último se encontravam adstritas à figura profissional do repositor (supermercados) 

na CNP de 1980, é de referir que a profissão de operador de supermercado, constante da CNP 

de 1994, para além de poder abraçar tarefas relativas à reposição de stocks, é chamada a 

realizar um conjunto de tarefas claramente mais alargado e até por vezes conflituoso104. Face 

ao exposto, poder-se-á referir que a lógica da agregação das categorias profissionais em 

                                                 
104

 A categoria profissional de operador de supermercado e hipermercado analisada numa investigação por nós 
realizada sobre as trabalhadoras da linha de caixa na grande distribuição (Cruz, 2003a), permite dar conta 
precisamente da ocorrência destas situações de conflito, já que os indivíduos nela inseridos podem ser chamados a 
realizar tarefas bastante diversas em vários sectores destes espaços comerciais. 
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análise, traduz-se em decréscimos de informação detalhada acerca de “quem faz o quê”, “onde” 

e “de que modo”.  

 A designação do Grande Grupo 5, “Pessoal dos Serviços e Vendedores”, na CNP de 

1994 ao diferir daquela existente na CNP de 1980, “Pessoal dos Serviços de Protecção e 

Segurança, dos Serviços Pessoais e Domésticos e Trabalhadores Similares”, permite ilustrar 

algumas notas reflexivas sobre o conjunto de transformações mais profundas que têm 

atravessado o interior da sociedade portuguesa, em particular, o desenvolvimento dos serviços, 

a terciarização do trabalho, e o acréscimo da população activa feminina. 

 Tendo em linha de consideração a descrição realizada dos grupos profissionais e a sua 

presença nos Censos de 1981, 1991 e 2001, é possível documentar as alterações do volume 

global dos seus efectivos, sem no entanto ser exequível apreender a sua exacta evolução 

diacrónica, dadas as dificuldades de comparabilidade decorrentes das alterações de 

nomenclatura introduzidas pelas Classificações Nacionais de Profissões e pela tabela de 

profissões do Censo de 1991, que apresentam grupos profissionais com contornos ora menos 

ou mais agregados e até mesmo grupos que se extinguem. Atentemos, pois, na informação 

reunida no quadro que se segue. 
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Sub grandes grupos e subgrupos profissionais, por sexo (% em linha) 
[QUADRO N. 5] 

 Subgrupos e grupo base (1981) 
Sub grandes grupos e Subgrupos profissionais (1991, 
2001) 

HM H % M % 
1
9
8
1
 

4.5 Vendedores, caixeiros e trabalhadores similares 137428 80661 58,7 56767 41,3 

4.5.1 Vendedores e Caixeiros * * * * * 

4.5.2 Vendedores ambulantes, ao domicílio e de jornais * * * * * 

5.2 Ecónomos, governantas e trabalhadores similares 2792 1594 57,0 1198 43,0 

5.3 Cozinheiros, empregados de mesa e trabalhadores 
similares 

76169 38872 51,0 37297 49,0 

5.3.1 Cozinheiros * * * * * 

5.3.2 Empregados de mesa e trabalhadores similares * * * * * 

1
9
9
1
 

  

5.1 Empregados dos serviços pessoais e domésticos 68082 35989 52,9 32093 47,1 

5.1.1 Agentes de acompanhamento nos transportes, guias 
turísticos e trabalhadores similares 

2572 2195 85,3 377 14,7 

5.1.2 Ecónomos e empregados dos serviços de restauração 34993 16762 48,0 18231 52,0 

5.1.3 Vigilantes de crianças e damas de companhia 7848 1571 20.0 6277 80,0 

5.1.4 Outros empregados dos serviços pessoais e domésticos 9167 2649 29,0 6518 71,0 

5.1.5 Astrólogos e profissões similares 14 5 35,8 9 64,2 

5.1.6 Pessoal dos serviços de segurança 13488 12807 95,0 681 5,0 

5.2 Modelos, vendedores e trabalhadores similares 93014 54833 59,0 38181 41,0 

5.2.1 Manequins e modelos  51 14 28,0 37 72,0 

5.2.2 Vendedores e caixeiros 92963 54819 59,0 38144 41,0 

2
0
0
1
 

4.2 Empregados de recepção, caixas, bilheteiros e similares 66292 16908 25,5 49384 74,5 

4.2.1 Caixas, bilheteiros e similares 25597 7365 29,0 18232 71,0 

4.2.2 Empregados de recepção, de informação e telefonistas 40695 9543 23,5 31152 76,5 

5.1 Pessoal dos serviços directos, particulares de protecção e 
segurança 

350251 139925 40,0 210326 60,0 

5.1.1 Assistentes, cobradores e trabalhadores similares 7852 4580 58,3 3272 41,7 

5.1.2 Ecónomos e pessoal do serviço de restauração 192636 66743 34,6 125893 63,4 

5.1.3 Vigilantes, assistentes médicos e trabalhadores similares 44980 5899 13,1 39081 86,9 

5.1.4 Outro pessoal dos serviços directos e particulares 46647 7340 15,7 39307 84,3 

5.1.5 Astrólogos e trabalhadores similares 198 127 64,1 71 35,9 

5.1.6 Pessoal dos serviços de protecção e segurança 57938 55236 95,3 2702 5,7 

5.2 Manequins, vendedores e demonstradores 295594 130027 44,0 165567 56,0 

5.2.1 Manequins e outros modelos 160 54 33,8 106 62,2 

5.2.2 Vendedores e demonstradores 293547 129611 44,1 163936 55,8 

5.2.3 Vendedores de quiosque e de mercados 1887 362 19,2 1525 80,8 
Fonte: INE, (1981, 1991, 2001) C.I.T.P/88 ISCO-88  

*nd (não disponível) 

  

Parece-nos importante registar algumas observações decorrentes dos valores documentados 

no quadro. Em primeiro lugar, é importante sublinhar o peso bastante considerável dos 

subgrupos profissionais dos “Vendedores e demonstradores” (2001), dos “Vendedores, 

caixeiros e trabalhadores similares” (1981) e dos “Vendedores e caixeiros” (1991). Em segundo, 

é necessário sobrelevar a quebra do contingente masculino no seio destes subgrupos 

profissionais - se em 1991 cerca de 60% dos “Vendedores e caixeiros” eram do sexo masculino, 

em 2001, se considerarmos os os “Vendedores e demonstradores” e os “Vendedores de 

quiosque e de mercados” a percentagem de mão-de-obra masculina cifra-se aproximadamente 

em 44%. Apesar destas alterações de nomenclatura comprometerem análises diacrónicas 

rigorosas dos grupos profissionais, não inviabilizam porém o exercício reflexivo que nos irá 

permitir, com prudência, ir mais além a respeito destas observações.  
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 Relativamente à primeira observação, sobressai o facto de no período intercensitário 

(1981-1991), os “Vendedores, caixeiros e trabalhadores similares” sofrerem um decréscimo 

vincado. Para compreender a amplitude deste fenómeno, não poderemos descurar em termos 

macro-sociológicos as alterações da estrutura comercial e da configuração do emprego no 

comércio decorridas nas últimas décadas em Portugal, caracterizadas nesta pesquisa. O caso 

dos “Vendedores ambulantes, ao domicílio e de jornais” é disso emblemático, pois embora 

subsistam nalgumas áreas geográficas mais isoladas e marcadas pelo envelhecimento 

populacional, fenómeno inibidor de grandes deslocações até às zonas mais comerciais, o 

cenário futuro deste subgrupo profissional será o de um decréscimo constante dadas as 

exigências dos consumidores e as dificuldades de viabilidade económica desta actividade 

(AAVV, 2001).  

 No que respeita à segunda observação, refira-se que a forte feminização desta mão-de-

obra para o ano de 2001, é acompanhada pela terciarização crescente do trabalho, porquanto 

nesse mesmo ano são já 59,9% de efectivos a laborar no sector dos serviços. O aumento do 

contingente feminino constitui um factor importante do crescimento do sector terciário e 

contribui para engrossar a fatia empregada assalariada da população activa. Porém, o 

acréscimo da actividade feminina que se concentra cada vez mais no sector dos serviços não 

pode escamotear o facto das mulheres estarem acantonadas em actividades “tipicamente 

femininas” (Cruz, 2003a, Ferreira, 1999b), pouco qualificadas, com baixas remunerações e 

escassas oportunidades de progressão profissional. Estas transformações marcam a paisagem 

sócio-profissional portuguesa, e inscrevem-se num modelo activo feminino contínuo (Torres, 

2004), no qual as mulheres acumulam o trabalho profissional e os encargos familiares, sendo 

tal sobrecarga mais penosa para aquelas com escassos recursos económicos.  

 Atentemos agora na evolução dos efectivos profissionais relacionados com a 

restauração. Entre 1991 e 2001, o subgrupo profissional “Ecónomos e empregados dos 

serviços de restauração” e o subgrupo profissional “Ecónomos e pessoal do serviço de 

restauração” passam, respectivamente, de 34993 para 192636, verificando-se assim um 

crescimento muito expressivo. Este contingente profissional surgia, em 1981, integrado no 

subgrupo “Ecónomos, governantas e trabalhadores similares” que totalizava 2792 sujeitos e no 

subgrupo “Cozinheiros, empregados de mesa e trabalhadores similares” que perfazia um total 

de 76169 efectivos, sendo constituído pelos grupos-base dos “Cozinheiros” e dos “Empregados 

de mesa e trabalhadores similares”, para os quais não se encontram disponíveis valores. Ainda 

que o Censo de 1981 identifique os “Ecónomos, governantas e trabalhadores similares” e os 

“Cozinheiros empregados e trabalhadores similares” como subgrupos a dois dígitos (5.2 e 5.3, 
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respectivamente) e os Censos de 1991 e 2001 localizem estes profissionais a três dígitos 

(5.1.2) “Ecónomos e empregados dos serviços de restauração” (1991) e “Ecónomos e pessoal 

do serviço de restauração” (2001), não será abusivo afirmar que se trata de universos 

profissionais razoavelmente aparentados e que registam uma quebra de efectivos entre 1981 e 

1991 e um acréscimo entre 1991 e 2001, como referimos. Estamos em crer que são as próprias 

mudanças nas estruturas destes universos profissionais e certamente também outros factores 

relacionados com lutas simbólicas para disputar classificações profissionais bem mais vastas e 

que mobilizam vários agentes sociais como organizações profissionais, sindicatos, entre outros, 

que justificam estas tendências. 

 Em termos de distribuição por sexo é de destacar a progressiva feminização deste 

contingente profissional. Na verdade, se em 1981 contabilizam-se no subgrupo dos “Ecónomos, 

governantas e trabalhadores similares” 57% de homens contra 43% de mulheres e no dos 

“Cozinheiros, empregados de mesa e trabalhadores similares” um contingente ligeiramente 

superior de homens, traduzido em termos percentuais em 51% contra 49%, em 1991 já são 

mais mulheres trabalhadoras no subgrupo profissional “Ecónomos e empregados dos serviços 

de restauração” (52% contra 48%), sendo que tal tendência aprofunda-se em 2001 (63,4% 

contra 34,6%). No decurso dos últimos anos tem havido uma intensa entrada de mão-de-obra 

feminina nestes segmentos profissionais, o que faz com que o desequilíbrio entre homens e 

mulheres seja bastante mais pronunciado do que o verificado nos subgrupos profissionais dos 

“Vendedores e demonstradores”. 

 Após este caminho analítico percorrido e tendo presente que as classificações 

profissionais envolvem um processo de construção social alargada que aponta para uma 

construção simbólica, e também para uma construção de processos e de produtos 

institucionalizados (Costa, 1998), debruçamo-nos de seguida sobre uma outra lógica de 

classificação institucional das profissões no âmbito específico do comércio e distribuição.  
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3.2 As classificações profissionais no comércio e distribuição: o discurso institucional  

 Ressalta das considerações anteriores que os “Vendedores e demonstradores” 

contribuem para ampliar o universo da mão-de-obra assalariada do sector terciário, 

aumentando a heterogeneidade que aí se constata, designadamente em termos de condições 

de trabalho e de emprego, e revelando consequentemente linhas de fractura no interior desse 

universo (Alonzo, 2004, Chenu, 1990). Se esta categoria conheceu um acréscimo quantitativo 

assinalável, questionemo-nos sobre quem são os 293547 “Vendedores e demonstradores” 

(quadro n. 5) que vendem produtos em lojas e supermercados e promovem a qualidade e 

utilização dos mesmos, para o ano de 2001. Trata-se de “caixeiros, operadores de 

supermercado e demonstradores” cujas principais tarefas consistem em: “transferir os produtos 

em armazém para locais de venda ao público e expô-los; informar-se da natureza e da 

qualidade que o cliente procura; colaborar na escolha do cliente; indicar preços, condições de 

crédito e descontos; embalar os produtos e proceder ao seu envio; preencher facturas, guias de 

remessa ou recibos; verificar os recibos em caixa; fazer demonstrações dos produtos, a fim de 

promover as suas características e o modo de utilização” (MTSS, IEFP, ATID, 1994, p.268). É 

curioso assinalar que a constituição tripartida do subgrupo profissional dos “Vendedores e 

demonstradores” deixa transparecer apesar de tudo uma proximidade forte entre as tarefas a 

realizar.  

 Registe-se que o acréscimo deste contingente se deve à progressiva importância que a 

distribuição tem vindo a adquirir tanto na sociedade e economia portuguesas, como a nível 

internacional. A principal função da distribuição é a de passar produtos ou serviços do estado 

da produção ao do consumo, mediante a intervenção de um conjunto de agentes económicos 

que podem ser analisados segundo lógicas distintas. Tarondeau e Xardel (1995 [1985]) 

apontam a existência de três lógicas na distribuição: 1) a lógica que agrega agentes 

económicos participantes na distribuição de um bem ou conjunto de bens específicos, 

constitutivos de um “aparelho ou circuito de distribuição”; 2) aquela que reagrupa os agentes 

económicos de acordo com as funções que exercem no referido aparelho e circuito de 

distribuição: produtores, retalhistas, grossistas, consumidores; 3) por fim, uma lógica segundo a 

qual os agentes económicos são alinhados pelas suas características estruturais internas, 

jurídicas, organizacionais, tecnológicas e políticas. 

 Não é difícil supor que as estruturas no comércio e distribuição exigem uma 

diversificação da estrutura profissional que viabilize o seu funcionamento. Neste sentido, é 

elucidativo o estudo desenvolvido pelo Instituto para a Inovação na Formação (INOFOR) - sobre 

os Perfis Profissionais Específicos do Sector do Comércio e Distribuição, apresentado na 
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separata da publicação Comércio e Distribuição em Portugal (AAVV, 2001). A análise contida 

no estudo releva os seguintes perfis profissionais e áreas funcionais: “Director/a de Operações - 

Direcção/Gestão”; “Gerente/Director/a de Loja - Direcção/Gestão”; “Encarregado/a de Loja - 

Direcção/Gestão”; “Chefe de Secção - Direcção/Gestão”; “Vendedor/a de Loja - Venda”; 

“Operador/a de Venda - Venda”; “Merchandiser - Marketing ou Compras”; “Designer Comercial - 

Marketing”; “Gestor/a Comercial de Centro Comercial/Urbano – Gestão”. Atendendo aos 

objectivos do nosso estudo, centrámos a nossa análise nos perfis de “Vendedor/a de Loja” e no 

de “Encarregado/a de Loja”, sendo de sublinhar que interesse pelo segundo apenas surgiu no 

decurso do trabalho de campo, momento em que nos fomos apercebendo que se tratava 

também de um figura operacional que trabalhava com a clientela no espaço físico da loja - à 

semelhança do/a “Vendedor/a de loja”. 

 Julgamos que não faz muito sentido a distinção entre “Vendedor/a de Loja” e “Operador/a 

de Venda” proposta pelo INOFOR, já que nas palavras deste organismo o primeiro “realiza as 

vendas e expõe os produtos e mantém um ambiente agradável na loja, garantindo um serviço 

que responda à expectativas dos clientes com vista à sua fidelização” (AAVV, 2001, p.16), 

enquanto o segundo “atende, acompanha e informa os clientes e realiza as operações 

relacionadas com as vendas, exposição e reposição dos produtos, mantendo um ambiente 

agradável na loja e garantindo a satisfação do cliente” (p.19). Que diferenças existirão? Em 

nosso entender, nenhuma de relevo que justifique verdadeiramente esta duplicação de perfis 

profissionais na área funcional da venda. 

 Relativamente ao “Gerente/Director/a de Loja - Direcção/Gestão” e ao “Encarregado/a de 

Loja - Direcção/Gestão”, a principal diferença entre eles/as prende-se com o facto do/a 

primeiro/a propor a política comercial do estabelecimento algo que o/a segundo/ não realiza, 

coordenando apenas a actividade do estabelecimento, em particular a “organização, o 

ambiente, as vendas e a actividade dos colaboradores, promovendo a satisfação e a fidelização 

dos clientes” (AAVV, 2001, p.12). Contemplámos apenas o segundo, pois o primeiro não tem 

por tarefa habitual o atendimento à clientela, tarefa que interessou captar nesta pesquisa. 

Começando por este segundo perfil - “Encarregado/a de Loja”- podemos afirmar que se 

encontra associado às actividades de: analisar a informação disponível relativas aos produtos, 

clientes, concorrência da loja por observação directa, estudos e outras meios internos e 

externos à empresa; preparar ou colaborar na preparação do plano de actividades e do 

orçamento anual; colaborar no apuramento das necessidades, no ritmo de compras e na 

quantidade de existências; coordenar a equipa de colaboradores a seu cargo; supervisionar e 

realizar vendas com vista a garantir a satisfação do cliente; garantir a manutenção do 
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equipamento; controlar o negócio da loja em termos de vendas, de rotação de stocks, 

registando o cumprimento de objectivos e o nível de saídas das existências, cabendo-lhe propor 

mudanças às políticas comerciais existentes na loja (AAVV, 2001).  

 Para a realização destas actividades, estes profissionais devem mobilizar um conjunto de 

saberes-fazer técnicos, saberes e saberes-fazer sociais e relacionais. Os saberes-fazer 

técnicos são: saber pesquisar as tendências do mercado e dos comportamentos da clientela; 

definir condutas para atingir objectivos delineados; estabelecer a atribuição dos espaços de 

venda aos produtos de acordo com a política definida pela marca: detectar as necessidades de 

produtos a comprar tendo por base o seu ritmo de vendas, da política de stocks e das 

prospectivas de vendas; averiguar o cumprimento das condições de encomenda com a 

entidade fornecedora; velar pelo bom funcionamento do equipamento; transmitir aos 

colaboradores a política da marca, em particular, as estratégias de acolhimento, atendimento, e 

informação venda e pós-venda, motivando-os para o espírito de equipa com o intuito de garantir 

a satisfação mais levada da clientela e a sua fidelização; organizar o trabalho de todos na loja, 

detectando eventuais necessidades de formação e propô-las; aplicar os procedimentos 

previstos na lei par a contratação e despedimento de colaboradores; averiguar o grau de 

satisfação da clientela (AAVV, 2001).  

 Relativamente aos saberes é imprescindível que possuam conhecimentos básicos nos 

domínios da actividade comercial, de marketing, de gestão de recursos humanos, de higiene e 

segurança no trabalho, de logística, de gestão previsional e orçamental. É possível apontar 

também um conjunto de conhecimentos sólidos sobre a actividade económica onde se labora, 

sobre merchandising, em particular os factores que influenciam as opções da clientela. Revela-

se imprescindível também a solidez de conhecimentos ao nível de informática aplicada aos 

processos de gestão comercial e de venda e conhecimentos relativos ao cálculo de custos, de 

margens e outras matérias de controlo de gestão. São ainda necessários conhecimentos 

sólidos no âmbito das estratégias de venda e de documentação comercial.  

 Ao nível dos saberes-fazer sociais e relacionais exige-se espírito de coordenação e 

liderança, sentido de comunicação e relacionamento com a clientela e entidades fornecedoras, 

sentido de responsabilidade e capacidade de escutar a clientela mostrando-lhe uma atitude de 

responsabilidade, capacidade para dialogar com os/as colaboradores/as de forma a conseguir 

incrementar o necessário espírito de equipa (AAVV, 2001). 

 O perfil profissional de “Vendedor/a de Loja” é conhecido também por outras designações 

plasmadas na Classificação Nacional de Profissões de 1980 e de 1994: vendedor de balcão; 

caixeiro; caixeiro de comércio por comércio; caixeiro de comércio de retalho, vendedor de 
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mercado, vendedor de quiosque; vendedor especializado. Há um conjunto de actividades 

associadas a este perfil: atender e acompanhar o cliente no espaço comercial; apresentar os 

produtos e suas características e condições de venda, levando a cabo sempre que necessário 

demonstrações; aconselhar o/a cliente orientando-o/a na sua escolha e decisão de compra, 

apresentando alternativas ao(s) produto(s); informar a clientela sobre serviços, novidades, 

promoções e outras iniciativas em curso ou a desenvolver pela empresa; realizar o fecho da 

venda, processar os documentos relacionados com a venda e recebimento da importância 

relativa à mesma; embalar e entregar os produtos; apresentar e assegurar os serviços pós-

venda; recolher reclamações resolvendo-as ou encaminhando-as; expor e repor os produtos na 

prateleira de acordo com as técnicas de exposição que os valorizem; verificar a apresentação e 

a etiquetagem dos produtos (preços e segurança magnética); garantir o ambiente adequado do 

ponto de venda, nomeadamente a sua arrumação e limpeza; animar o ponto de venda, 

colaborando na realização do merchandising; receber e transmitir encomendas; colaborar na 

definição e composição do sortido; controlar as existências, efectuar o inventário e colaborar na 

gestão e arrumação de stocks; receber, conferir e marcar a mercadoria recebida, assinalar os 

erros nas entregas e fazer as devoluções; controlar os resultados das vendas da loja/secção de 

qualidade do serviço prestado ao cliente e sugerir alterações, caso seja necessário. (AAVV, 

2001).  

 Estas actividades têm subjacente um referencial de competências dividido em três 

dimensões: os saberes, os saberes-fazer técnicos e os saberes-fazer sociais e relacionais. 

Faremos de seguida a descrição das componentes que integram cada uma destas dimensões. 

No que concerne aos saberes (AAVV, 2001, pp.17-18), eles agregam “conhecimentos 

profundos” acerca do produto a vender, vendido e das técnicas de venda; “conhecimentos 

sólidos” na área do serviço pós-venda, e ”conhecimentos básicos” associados a todo o contexto 

da actividade comercial. Trata-se de um conjunto de saberes extremamente amplo.  

 No que reporta aos saberes-fazer técnicos, na linha do estudo já citado, os/as 

“Vendedores/as de Loja” deverão realizar todo um leque actividades, que passam, por exemplo 

pela(o): identificação do tipo de cliente e de mercado em que a empresa ou ponto de venda 

actua mediante observação directa ou consulta de várias fontes; recolha e organização da 

documentação existente sobre os produtos vendidos, através de literatura especializada; 

análise da concorrência mediante observação ou consulta de várias fontes relativas aos 

clientes, aos produtos, aos fornecedores, aos preços, às promoções, às formas de pagamento, 

à qualidade, ao merchandising e à publicidade; identificação do perfil de cliente e adopção de 

uma atitude adequada à obtenção da sua confiança, pelo detectar das necessidades e das 
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motivações da clientela para a compra; identificação do momento em que se deve concluir a 

venda e dos documentos administrativos e procedimentos relacionados com a venda; utilização 

das tecnologias informáticas relacionadas com o ponto de venda (leitura óptica); receber, 

registar e liquidar pagamentos efectuados sob diversas formas: euro, outro tipo de moeda, 

cartões, tickets e outros; contar dinheiro, valores, conferindo os talões dos cartões multibanco e 

de crédito, vales e outros e a folha de registo de caixa; aplicar das técnicas de lay-out 

estabelecidas; emitir mapas com diferentes critérios de extracção de informação mediante o 

sistema informático e/ou consultando outro tipo de suporte de informação; identificar os preços 

utilizados dos vários produtos pela consulta dos preçários; criação de acontecimentos/acções 

no ponto de venda em função da estratégia empresarial do ponto de venda, dos meios 

humanos e materiais à sua disposição e da participação de determinados fornecedores; leitura 

e interpretação de notas de encomenda, respeitando os procedimentos estabelecidos e os 

instrumentos administrativos relativos à recepção e acompanhamento dos produtos e gestão de 

stocks; atendimento de clientes por telefone; consulta das listagens de clientes/produtos 

chegadas por telefone, mail ou outros meios; identificação das necessidades de formação 

pessoal e aplicar as regras de higiene e segurança no trabalho; identificação das anomalias 

relativas à satisfação do cliente, ao ambiente da loja, e ao funcionamento do equipamento de 

venda, aplicando as regras e os procedimentos adequados à sua correcção e, finalmente, pela 

proposta de melhorias relativas ao funcionamento do seu sector/ponto de venda.  

 Refira-se ainda o conjunto de saberes-fazer sociais e relacionais assinalados no perfil 

profissional do/a vendedor/a de loja: mostrar-se disponível, apresentando ao/à cliente uma 

atitude aberta e de cortesia; ouvi-lo/a atentamente; relacionar-se e adaptar-se a uma gama 

variada de clientes; ser diligente; ter boa apresentação demonstrar autonomia e criatividade na 

animação do ponto de venda, tendo em consideração a política comercial da empresa ou do 

ponto de venda; demonstrar concentração na transcrição de dados, registo de valores ou outros 

dados, conferência, marcação entre outras operações; ser cuidadoso no manuseamento dos 

produtos; seguir regras e procedimentos relativos à política da empresa no que diz respeito ao 

atendimento e à venda, higiene e segurança, entre outros (AAVV, 2001). 

 Apesar do excessivo detalhe destas listagens de saberes-fazer técnicos e saberes-fazer 

sociais e relacionais propostas pelo INOFOR, julgámos extremamente importante trazê-las à 

discussão neste capítulo da investigação. O discurso do INOFOR parece evidenciar uma 

retórica em torno da construção de ideais de profissionais que, além de dificilmente terem uma 

tradução real, nada têm a ver com as remunerações que estas figuras, de uma polivalência 

excepcional neste discurso, de facto recebem. Tornou-se muito pertinente no decurso do nosso 
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trabalho empírico averiguar o desempenho efectivo destes profissionais e avaliar o seu grau de 

distanciamento face a este discurso institucional do INOFOR. Interessa ter presente na linha de 

Freidson (1994) que esta classificação de tarefas e conhecimentos “refere-se mais à maneira 

como os poderes na sociedade ou em organizações produtivas classificam as tarefas do que à 

natureza das próprias tarefas e à experiência de trabalho daqueles que a executam” (p.113).  

 Para além de apontar as competências citadas, no referido estudo também se destacam 

algumas especificidades deste mercado de trabalho, designadamente a especialização em 

domínios de intervenção, por categorias de produtos, e a variabilidade do emprego mais 

orientado para situações de polivalência nas micro e pequenas empresas do sector e para a 

especialização por categorias de produtos em médias e grandes empresas. Um outro aspecto 

contemplado prende-se com a formação e experiência. Podem aceder a este emprego 

indivíduos com uma formação geral ao nível do ensino básico com formação profissional de 

qualificação de nível III. É condição preferencial para admissão, os candidatos reunirem 

experiência na função em empresas do mesmo ramo. Também aqui, a proposta do INOFOR é 

reveladora de uma construção em torno de um ideal quer de mercado de trabalho, quer de 

formação e qualificação, que na prática se distancia da actuação da maioria das entidades 

empregadoras. 

 Finalmente, o INOFOR traça configurações prospectivas de desenvolvimento do 

comércio e da distribuição e constrói cenários futuros possíveis, designando-os de cenários de 

ouro, de prata e de bronze (quadro n. 6). 
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      Cenários prospectivos do Comércio e da Distribuição em Portugal 
        [QUADRO N. 6] 
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*Capacidade generalizada de resposta às necessidades do mercado 
*Constituição de um núcleo considerável e consistente de empresas portuguesas com know-how próprio 
susceptível de ser exportado 
*Utilização generalizada das tecnologias da informação e de comunicação (TIC) enquanto instrumento de 
integração da cadeia de distribuição 
*Recurso ao comércio electrónico como outra modalidade efectiva de venda 
*Forte tendência para a centralização das decisões, a par do movimento de concentração económica 
*Condição integradora do comércio traduzida em centralidades urbanas, em espaços comerciais, que 
capitalizam articulações facilitadoras do lazer e da distracção dos clientes 
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*Capacidade generalizada de resposta às necessidades do mercado 
*Fraca expressão do know-how português exportável 
*Utilização generalizada das TIC‟s pelas empresas, mas uma utilização passiva pelos clientes, o que 
evidencia algum retraimento face ao comércio electrónico que consequentemente obstaculiza o 
crescimento e generalização do mesmo 
*Forte tendência para a centralização das decisões 
*Concentração da oferta em centros comerciais urbanos 
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*Alguma capacidade de resposta do comércio às necessidades do mercado 
*Reduzida expressão do know-how português 
*Utilização limitada das TIC‟s como ferramenta de gestão 
*Recurso passivo às TIC‟s pelos clientes 
*Pulverização das decisões 
*Centros comerciais de rua constituídos basicamente pelo comércio tradicional 

 Fonte: adaptado de INOFOR (2001) 

 

No âmbito destes cenários prospectivos, também registámos o discurso institucional do 

INOFOR em torno de um ideal. O ideal do cenário de ouro é o dos grandes centros comerciais, 

aludindo-se apenas ao comércio tradicional no pior dos cenários - cenário de bronze. Como 

quer que seja, neles é evidente a importância atribuída às competências de relacionamento e 

de comunicação junto da clientela, e à utilização de tecnologias e sistemas de informação e 

comunicação no decurso do processo de venda dos produtos. 

 Concluindo, apresentámos o discurso do INOFOR acerca das classificações profissionais 

no comércio e distribuição, apontando as idiossincrasias do mesmo pelo facto de construir 

ideais de profissionais e um ideal de funcionamento dos mercados de trabalho distanciado da 

realidade e mistificador, a avaliar pela pesquisa empírica realizada e apresentada em capítulos 

seguintes. Debruçar-nos-emos, de seguida, sobre as particularidades dos mercados de trabalho 

no interior dos espaços dos centros comerciais. 
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3.3 Algumas especificidades dos mercados de trabalho existentes nos centros 

comerciais 

 Neste ponto, pretendemos encetar uma reflexão sobre os mercados de trabalho 

existentes nos centros comerciais, documentando algumas das singularidades que subjazem ao 

seu funcionamento. Trata-se de uma dimensão crucial para enquadrarmos a recomposição da 

mão-de-obra no comércio e na restauração, com particular destaque para os perfis profissionais 

a laborar em lojas de vestuário e de restauração dos centros comerciais, e para captarmos as 

lógicas de emprego nelas existentes.  

 Importa iniciar esta reflexão pela constatação de que as análises sociológicas sobre o 

trabalho manifestam um relativo consenso em considerar que o mercado de trabalho se 

consubstancia numa construção social produzida mediante estratégias de negociação levadas a 

cabo por diferentes actores sociais. A negociação respeita à própria organização do mercado 

de trabalho, remetendo para as “regras do jogo“ que fixam as classificações profissionais e as 

condições de acesso ao emprego (Reynaud, 1987,1989), definindo a hierarquia dos empregos, 

o seu estatuto, os diplomas necessários para os ocupar, as possibilidades de progressão 

profissional e o nível salarial. Uma questão importante neste processo é a da qualificação 

profissional105. Ela não é encarada como uma noção neutra decorrente puramente de um 

determinismo técnico. As qualificações adquiridas pelos/as trabalhadores/as no decurso da sua 

formação escolar e profissional não coincidem necessariamente com as qualificações 

requeridas para o posto de trabalho e procuradas pelos empregadores, o que implica a 

ocorrência de uma situação de transacção onde cada parte tenta impor a sua concepção de 

qualificação. A qualificação reconhecida depende de uma relação de forças entre as partes 

intervenientes (Le Corre, 1994). Esta abordagem tem subjacente uma visão estratégica do 

mercado de trabalho e contempla mercados de trabalho organizados. Para além da qualificação 

do posto de trabalho e das pessoas ser objecto de negociação, esta abarca também questões 

como a formação, a progressão profissional e as condições de recrutamento. Reynaud (1979, 

1987) designa este tipo de negociação como “regulação conjunta” 106, um tipo de regulação 

                                                 
105

 Voltar-se-á à problemática da qualificação e das competências profissionais mais à frente. 
106

 Esta regulação conjunta tende a observar-se em mercados de trabalho primários e não em mercados de trabalho 
secundários As análises sociológicas inspiram-se na Economia do Trabalho para perspectivar sob o prisma analítico 
e empírico a realidade sociológica dos mercados de trabalho (Tremblay, 1990). Há autores que perspectivam, no 
início de 1970, influenciados pela tradição institucionalista (Kerr, 1954, cit. por Tremblay, 1990), o dualismo do 
mercado de trabalho considerando a diferenciação dicotómica do mercado de trabalho, que se traduz pela divisão do 
mercado de trabalho em dois grandes segmentos, o primário com empregos a tempo inteiro, salários mais elevados, 
trabalhadores sindicalizados, boas condições de trabalho e vantagens sociais, uma certa autonomia, etc), e o 
secundário com características inversas ao primário, empregos a tempo parcial, baixas remunerações, trabalhadores 
com menores oportunidades de virem a ser promovidos, etc. Porém, como salienta Tremblay (1990), não ocorre um 
simples dualismo do mercado de trabalho, pois a maior parte das economias são caracterizadas pela segmentação 
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onde intervêm diferentes actores sociais no processo negocial. Esta regulação é característica 

de mercados de trabalho designados como “mercados de trabalho fechados” (Paradeise, 1984, 

1987, 1988a, 1988b, 1998) ou “internos” (Le Corre, 1994), em oposição aos ”mercados de 

trabalho abertos” (Paradeise, 1984, 1987, 1988a, 1988b, 1998) ou “mercados de trabalho 

externos” (Le Corre, 1994), onde predomina uma “regulação de controlo” (Reynaud, 1979, 

1987) em que as empresas e organizações chamam a si a definição das qualificações 

necessárias para ocupar o posto de trabalho e os princípios de organização da actividade 

laboral. 

 

3.3.1 A crescente abertura dos mercados de trabalho – algumas pistas analíticas 

 A proposta de Paradeise (1998) sobre a distinção entre mercados de trabalho fechados e 

mercados de trabalho abertos assenta no reconhecimento de que cada um dos referidos 

mercados evidencia uma regulação distinta, ora mais centrada internamente na própria 

organização, os primeiros, ora mais centrados numa regulação que é assegurada pelo encontro 

das procuras e das ofertas individuais no mercado de trabalho, os segundos. Se nos mercados 

fechados os percursos profissionais são orientados por uma panóplia de regras que delimitam 

as condições de acesso e de progressão profissional, já nos mercados abertos a mão-de-obra 

rege-se pelas flutuações do mercado, sendo que os indivíduos trabalhadores não dispõem de 

qualquer fonte de negociação para exigir a criação de regras que os protejam dos 

disfuncionamentos nele existentes. Esta tipificação encerra alguma artificialidade, na medida 

em que o mercado de trabalho fechado nunca o é totalmente, pois não é imune a factores 

técnicos, económicos, políticos que afectam quer os custos de produção, quer o volume dos 

produtos que podem ser escoados para o mercado quer ainda o grau de concorrência a 

enfrentar (idem, ibidem). Mutatis mutandis, os mercados de trabalho abertos não se apresentam 

totalmente sem organização, pois deparam-se inevitavelmente com constrangimentos 

                                                                                                                                                              
do mercado de trabalho. Fala-se então num segmento primário superior (sistemas profissionais e sistemas 
assalariados), num segmento primário inferior (organizações de tipo industrial) e num segmento secundário (menos 
probabilidades de ascensão profissional) (Osterman, 1984 cit. por Tremblay, 1990). Procedendo a um balanço 
comparativo entre a teoria neo-clássica e a teoria da segmentação, Tremblay (1990) releva quatro aspectos 
principais: a segunda teoria salienta a heterogeneidade dos trabalhadores e dos empregos, admitindo que a 
heterogeneidade do trabalho constitui a regra; equaciona as transformações institucionais e sociais que fazem cair o 
modelo de regulação concorrencial prevalecente na teoria neo-clássica; constata a existência de obstáculos à 
circulação e à mobilidade, designadamente oriundos das regras institucionais e das práticas de gestão da mão-de-
obra e por último constata a existência de uma ruptura entre o processo de determinação dos salários e o processo 
da afectação dos empregos. Ou seja, as variações de salário não asseguram que se alcance automaticamente o 
pleno-emprego, como fazia pensar a teoria neo-clássica. Tremblay aponta também a teoria dos mercados internos de 
trabalho como uma das principais concorrentes à teoria neo-clássica, já que equaciona os salários e o emprego à 
dimensão micro-económica da empresa, em contraposição à teoria da segmentação que se interessa mais pela 
dinâmica do mercado de trabalho e a teoria da regulação que se debruça preferencialmente pela dimensão macro-
económica (pp.520-521). 
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subjacentes a legislação vária, designadamente legislação laboral e, em última instância, 

porque o mercado, como já salientámos, é ele próprio uma construção social.  

 Relativamente ao mercado de trabalho nos centros comerciais, e pensando no caso das 

lojas aí existentes, importa antes de mais registar a existência do fenómeno do franchising. 

Trata-se de situações consubstanciadas num acordo contratual estabelecido entre a empresa 

franchisadora e a franchisada, em que a primeira cede à segunda o direito de comercialização 

de certos produtos e serviços dentro de uma âmbito geográfico determinado e sob certas 

condições em troca de uma compensação económica directa ou indirecta. As regras 

subjacentes ao franchising são rígidas e a preocupação com os resultados em termos de 

vendas encontra-se omnipresente. Acresce o facto da administração do centro comercial impor 

junto das lojas um modus operandi exigente que implica, por exemplo, o pagamento de 

quantias avultadas pela ocupação do espaço das lojas. Todo este contexto tem repercussões 

directas no quotidiano laboral, pois os sujeitos têm de se adaptar aos procedimentos e às 

regras que vão sendo instituídos. No entanto, a necessidade de lidarem com o imprevisto - do 

qual falaremos no último capítulo - torna por vezes as noções de regras e de direito fluidas. A 

ausência de actores colectivos, a inexistência, por exemplo, de uma dinâmica sindical 

sustentada nestes espaços comerciais - aliás como as próprias estruturas sindicais apontam107 -

, parecem constituir traços do mercado de trabalho dos centros comerciais. 

 Interessa mencionar algumas características da mão-de-obra do comércio e da 

restauração, de que falaremos pormenorizadamente no capítulo seguinte, no seio desta 

discussão sobre as configurações dos mercados de trabalho existentes nos centros comerciais. 

Características como a feminização, a juvenilização, as baixas qualificações escolares e o peso 

do emprego a tempo parcial são evidentes e permitem-nos apontar dimensões relativas a um 

“mercado de trabalho aberto” (Paradeise, 1998) com uma mão-de-obra segmentada e regulado 

pela confrontação instantânea das procuras e ofertas lançadas no mercado. A juventude dos/as 

candidatos/as para trabalhar nos centros comerciais - que funciona como indicador da potencial 

boa forma física e da produtividade - aliada à ausência de experiência profissional e à 

inexistência de vícios profissionais, acabam por ser instrumentalizadas pela entidade 

empregadora e pelos/as colegas posicionados/as em nível hierárquico superior. Com efeito, 

anuncia-se a imagem de um/a candidato/a que não necessita de reunir qualificações escolares 

nem profissionais específicas, em muitas situações, mas antes capacidade de iniciativa e de 

autonomia e ser susceptível de se adaptar às exigências dos empregadores. Estes tendem a 
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valorizar o posto de trabalho como local preferencial de aprendizagem. Parece que o valor 

destas qualidades pessoais (Le Corre, 1998) é estimado directamente aquando da entrevista de 

selecção, e a avaliação de competência é in fine uma avaliação intuitiva que mede a incerteza e 

o desafio. 

 Uma outra característica a ser equacionada nestes mercados de trabalho prende-se com 

o elevado turn-over. Ele implica que as organizações façam uma selecção rápida de potenciais 

trabalhadores/as para ocupar os postos de trabalho deixados vazios, contratando novos/as 

trabalhadores/as ou em determinadas situações aqueles/as que já nelas laboravam108. O 

espaço para as aprendizagens é diminuto, valorizando-se acima de tudo a disponibilidade e 

competências relacionais. 

 Estas situações foram sinalizadas numa análise sobre a realidade francesa dos 

hipermercados e supermercados (Le Corre, 1994). Para essa análise foram mobilizadas duas 

teses (CEREQ, 1990, citado por Le Corre, 1994). Por um lado, a de que a bipolarização das 

qualificações se consubstancia num grupo de mão-de-obra assalariada acantonada a tarefas de 

manutenção e num grupo restrito a quem são confiadas tarefas de responsabilidade acerca da 

aquisição, da gestão de stocks e da gestão de pessoal. Esta tese parece reenviar para uma 

modalidade de organização de trabalho de base mista, ou seja, de tipo taylorista na base e 

tendencialmente descentralizada no topo. Por outro lado, a tese da ocorrência de uma forte 

mobilidade da mão-de-obra associada à existência simultânea de um “mercado externo” de 

trabalho, e de mercados internos parciais para os assalariados “quadros” (Amadieu, Mercier, 

1989, citado por Le Corre, 1994). Empreende-se uma abordagem dualista do mercado de 

trabalho nestes contextos: de um lado encontra-se o mercado externo para a maioria dos 

assalariados, sobretudo jovens e mulheres; do outro lado, o mercado interno, uma minoria 

relativa aos quadros, bastante masculinizada. Porém, adverte-se para o facto de nem sempre 

se ter verificado este cenário no sector, sobretudo se remontarmos ao período ente as décadas 

sessenta e oitenta do século passado (refira-se que em França o 1º supermercado abriu em 

1957 e o 1º hipermercado em 1963). Se certos grupos económicos detentores destes negócios 

accionaram estratégias para criar mercados internos selectivos, reservando um conjunto 

assinalável de regalias a uma minoria de assalariados, outros encetaram estratégias com vista 

a fidelizarem o conjunto global da mão-de-obra, originando mercados internos mais amplos. 

Note-se que a degradação das regras de emprego e das condições de trabalho se foi 

processando num sentido crescente desde a década de oitenta do século passado até a 
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actualidade. Efectivamente, em análises mais recentes Le Corre (1998) postula que as 

clivagens tradicionais entre sexos e classes etárias tenderam a diminuir e que o diagnóstico de 

uma segmentação dualista organizada por regras discriminadoras foi substituído pelo de uma 

segmentação cada vez mais fina da mão-de-obra. Critérios como o tempo de trabalho, 

designadamente o horário a tempo parcial, passam a fornecer indicadores valiosos sobre, por 

exemplo, a existência ou não de oportunidades de promoção109. 

 Em termos globais, o refinamento da segmentação da mão-de-obra e a progressiva 

degradação das regras de emprego assinaladas, levam-nos a indagar as suas causas 

próximas. Pensamos no contexto macro-económico atravessado por mutações profundas 

marcadas fortemente pela concorrência e pelo decréscimo do crescimento económico, que leva 

os grupos detentores quer dos hipermercados quer dos centros comerciais a encetarem 

estratégias, no sentido de maximizar as suas vantagens, reduzindo os custos com a mão-de-

obra, num contexto particular de relação de forças que lhe deixa um peso assinalável na 

organização do mercado de trabalho (Le Corre, 1998). Aliás, esta dimensão encontra-se 

traduzida numa das hipóteses da presente pesquisa consubstanciada na proposição de que o 

surgimento e a expansão dos centros comerciais contribuem para alterar o perfil dos grupos 

profissionais dos/as vendedores/as do comércio e dos empregados/as de restauração. A 

instabilidade das regras de emprego que prolifera ocorre a montante de uma estratégia 

encetada pelos grupos económicos que entrevê a variável emprego como variável de 

ajustamento às conjunturas económicas, e como adaptável em permanência aos seus 

objectivos. Tal adaptação faz-se tanto ao nível destes grupos - as suas políticas de emprego 

tendem a homogeneizar-se e nivelam por baixo -, como ao nível das lojas comerciais 

propriamente ditas, na medida em que impõem ter em consideração a produção de serviço que 

se consome e avalia localmente.  

 É importante salientar que a gestão da relação de emprego entre a direcção da loja e o/a 

trabalhador/a revela-se em muitos casos próxima, quase pessoal, apelando-se fortemente à 

proximidade, ao espírito de equipa, o que faz com que as regras gerais de direito do trabalho e 

os representantes institucionais destas regras estejam ausentes. Poder-se-á pensar também 

que o grau de concorrência entre lojas no mesmo espaço comercial e entre espaços comerciais 

constitui um factor importante para compreender as modalidades de gerir a referida relação de 
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traduzia-se numa desvalorização simbólica ancorada num horizonte promocional inexistente. 
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emprego. Nesta linha, poderemos aventar que ocorre um acréscimo da individualização do 

trabalho e o interesse em personalizar a relação de emprego.  

 Sobre a questão da regulação nos centros comerciais é possível apontar, como já 

salientámos, que longe de um enfraquecimento se constata o reforço do protagonismo das 

entidades empresariais neles presentes, na construção de regras sócio-económicas menos 

favoráveis à mão-de-obra que aí labora. Num contexto de forte competitividade, as políticas 

comerciais de baixos preços encontram-se generalizadas e traduzem-se num decréscimo das 

margens comerciais que as organizações procuram compensar com a diminuição dos custos 

salariais, o essencial dos custos, e uma pressão acrescida sobre os fornecedores. Moati (2001) 

considera que ocorre uma transposição para a esfera da distribuição dos mecanismos de 

produção em massa, o que é visível mediante a redução de custos de transacção, a exploração 

das economias de escala (grande dimensão dos postos de venda), a aplicação dos métodos 

científicos de gestão e organização que possibilitam uma exploração intensiva do trabalho. Há 

uma regulação de controlo nos centros comerciais que se orienta fundamentalmente para o 

cumprimento dos objectivos comerciais de venda. 

 Para o prolongamento do exercício reflexivo acerca das idiossincrasias dos mercados de 

trabalho que podemos observar no espaço concreto dos centros comerciais, analisemos de 

seguida a problemática das qualificações e das competências profissionais. 

 

3.3.2 As qualificações e as competências profissionais 

 Não cabe aqui passarmos em revista todo o debate teórico e empírico alargado em torno 

das qualificações e das competências profissionais, pois várias investigações sociológicas 

nacionais têm concretizado tal empreendimento (Almeida, 2005; Almeida e Rebelo, 2004; Lopes 

e Suleman, 2000; Parente, 2003; Veloso, 2004). Convirá referir, todavia, que a passagem do 

“modelo das qualificações” ao “modelo da competência”110 surge num contexto em que a 

mutação das fontes de competitividade coloca em jogo novos modelos de organizações de 

empresas e afecta os fundamentos dos sistemas de relações profissionais e do direito de 

trabalho elaborado no decurso do último século de história industrial (Paradeise, Lichtenberger, 
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 Como referem Paradeise e Lichtenberger (2001), se em termos teóricos o “modelo da qualificação” se opõe ao da 
“competência”, pelo facto do primeiro se centrar na articulação entre capacidades individuais dos trabalhadores, 
antiguidade e posto de trabalho, e o segundo configurar a cooperação, a autonomia, a responsabilidade e valorizar o 
envolvimento, a mobilização dos trabalhadores e a questão da avaliação, já ao nível empírico esta oposição não 
parece tão acentuada. Na verdade, os sistemas de classificação baseados no modelo da qualificação apresentam 
uma diversidade assinalável, sendo que a sua operacionalização nem sempre é posta em prática em determinados 
segmentos profissionais. Também no que concerne à operacionalização do “modelo da competência” registam-se 
duas modalidades de avaliação, uma totalmente individualizada e uma avaliação da competência de um colectivo 
entendido como uma totalidade (p.33). 
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2001). Autores como Dubar (1996), sugerem que é no final da década de oitenta do século XX 

que surgem as controvérsias acerca daquela passagem, no sentido em que não se trata do/a 

trabalhador/ ocupar um posto de trabalho, mas de participar de modo activo na realização dos 

objectivos das organizações.  

 Urge salientar que o próprio debate bipolarizado acerca da definição da qualificação 

protagonizado, por um lado, pela corrente que aponta critérios objectivos para a definir, e, por 

outro, pela que defende a inexistência de tais critérios, identificando antes o carácter 

socialmente construído da mesma, tem os seus prolongamentos na discussão em torno da 

competência (Oiry, Iribarne, 2001). Na verdade, esta última tece-se na linha da primeira 

perspectiva acerca da qualificação, e centra-se nas qualificações dos indivíduos e não dos 

postos de trabalho (Oiry, Iribarne, 2001, p.63), designando então a competência as 

qualificações individuais. Mas este raciocínio conduzirá estes autores a uma interrogação que 

coloca um problema teórico e prático: “o que explica que esta filiação entre competência e 

qualificação seja raramente enunciada na literatura e operacionalizada na prática?” (p.63). É 

avançada a hipótese relativa à instrumentalização da competência, já que frequentemente “se 

encontra baseada em pressupostos abstractos e redutores que visam afastar instituições que 

constroem e asseguram, em França, o compromisso social acerca das qualificações” (pp.63-

64). É igualmente avançada outra hipótese que assenta na proposição de que a ruptura 

semântica proposta (competência em detrimento de qualificação) visa essencialmente uma 

operação ideológica de ocultação das novas realidades sócio-económicas emergentes.  

 Esta alteração semântica pode significar também na linha destes autores uma “tentativa 

de resposta à desestabilização actual da noção de posto de trabalho refundando o 

compromisso social francês que existia em torno da qualificação” (Oiry e Iribarne, 2001, p.64). 

São várias as investigações que enveredam neste sentido, sublinhando que o carácter mais 

instável da noção de posto de trabalho, a par do decréscimo das qualificações directamente 

técnicas associadas ao trabalho real, convidam a um “retorno ao métier”111 dada a necessidade 

de domínio simultâneo de conhecimentos técnicos gerais e do processo de socialização no 

trabalho” (Dadoy citado por Oiry, Iribarne, 2001, p.64)112. Parece, então, que esta nova 
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 Valerá a pena salientar a tensão histórica existente entre dois modelos: o modelo do métier e o modelo do posto 
de trabalho, que abre à emergência do modelo da competência (Zarafian, 2001). O primeiro remete para a 
“constituição das corporações de artesãos urbanos” e para a sua “forte hierarquização, sendo baseado numa certa 
transversalidade dos saberes para um dado indivíduos que pertença a esse métier” (Almeida, 2005, p.193). Já o 
modelo do posto de trabalho se reporta a uma “forma de luta contra a institucionalização dos métiers e, 
paradoxalmente, teria acabado por triunfar tanto no discurso sindical (que admitia, já no século XX, a predominância 
do taylorismo como a condição marcante da maioria da população operária) como no discurso dos dirigentes 
empresariais (que viam no modelo do métier um obstáculo à transformação, à racionalização dos métodos de 
trabalho e à extensão das formas de controlo operário” (Almeida, 2005, p.193)  
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concepção de competência sob o reconhecimento da alteração das regras do jogo 

organizacional e económico, evidencia que as lógicas sociais permanecem, acentuando a 

desnaturalização da competência (Le Boterf, 1994) e o reconhecimento de que as actividades 

de trabalho se encontram no “ (...) centro da relação entre formas organizacionais e trajectórias 

individuais” (Lopes, 1996, p.97), sendo assaz frequente que alterações organizacionais 

despoletem mutações nos perfis de competência. Trata-se de analisar as competências tendo 

como pano de fundo a articulação estreita entre as trajectórias sócio-profissionais dos 

indivíduos e a trama organizacional onde se vão integrando e construindo. Após estas breves 

linhas acerca do debate sobre as qualificações e as competências profissionais, analisemos o 

que se observa no contexto em estudo nesta pesquisa. 

 As tendências da feminização, da juvenilização, da baixa escolarização e as fracas 

qualificações profissionais da mão-de-obra no comércio e na restauração impõem que 

discutamos até que ponto o diagnóstico de instabilidade subjacente às regras do emprego 

sinalizado no ponto anterior, não deixará transparecer para determinados perfis profissionais, a 

fraqueza ou debilidade dos saberes encarados como a componente teórica das competências 

(Almeida, 2005) e dos saberes-fazer encarados como a componente prática das competências. 

Neste ponto, parece-nos pertinente retomar uma distinção proposta por Paradeise (1987) entre 

a qualidade intrínseca de um saber-fazer - o valor de uso reconhecido à mão-de-obra que o 

detém ou competência -, e as condições da sua retribuição. Os saberes-fazer operacionalizados 

e requeridos para ocupar um posto de trabalho e para se adaptar a ele, pelo menos nas 

grandes superfícies alimentares (Le Corre, 1998), frequentemente não são reconhecidos nem 

remunerados. Tais saberes-fazer tendem a corresponder, no referido contexto, a uma 

organização de trabalho fortemente individualizada, na qual cada trabalhador/a se encontra 

isolado, sendo as dependências horizontais fracas e as linhas hierárquicas curtas. A avaliação 

do trabalho é levada a cabo diariamente, mediante, por exemplo, a verificação da reposição de 

stocks, informações a transmitir aos fornecedores ou à central de compras, etc.  

 Parece que independentemente da mão-de-obra ocupar um posto de trabalho que exige 

alguma responsabilidade e espírito de iniciativa ou povoar postos de mera execução, as 

fronteiras entre eles tendem a esbater-se. Neste sentido, pensemos na experiência pessoal de 

Philonenko, primeiramente como gestor de stocks e depois, na sequência de uma promoção, 

como chefe de secção na cadeia de distribuição Carrefour (Philonenko, Guienne, 1998). Ela é 

reveladora dos conflitos que perpassam as novas formas de organizar o trabalho no contexto 

particular da distribuição, que tendem a gerar, sob a lógica da melhoria das performances 

económicas, fenómenos de stress e exclusão (Gaulejac, 1998). Referindo-se às obrigações 
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vinculadas ao estatuto de “quadro” (cadre), Philonenko (Philonenko, Guienne, 1998) sublinha 

que se exige a “mobilização total do quadro, inclusive a sua dimensão psíquica e o seu espaço 

íntimo (...) o seu comportamento deve ser irrepreensível no local de trabalho como no exterior 

deste” (p.49). A este propósito é relembrado o “princípio de excelência” destacado por Aubert e 

Gaulejac (1991), que visa abarcar a totalidade do indivíduo, superando as eventuais fracturas 

entre exigências profissionais e pessoais. Na óptica de Guienne (Philonenko, Guienne, 1998) o 

“custo da excelência” incorpora um conjunto de dispositivos que ”visam colocar o indivíduo sob 

tensão no sentido em que ele entre verdadeiramente num processo dinâmico para o qual 

mobiliza toda a sua energia psíquica ao serviço de um sistema ao qual adere, canalizando-a 

para o sentido desejado e suscitado pela organização” (pp.148-149). Tais dispositivos reportam-

se quer à necessidade de implementar formação para reforçar o processo de adesão de cada 

indivíduo e de todos ao espírito da organização, à sua missão, aos seus objectivos, quer aos 

sistemas de avaliação e de gestão por objectivos, objectivos individuais, quer ainda ao sistema 

de reconhecimento positivo. Trata-se de recompensas que ora têm uma tradução económica 

ora podem significar a atribuição de uma folga, de redução de horas num determinado dia de 

trabalho, etc. 

 A propósito desta situação particular do chefe de secção encarado como “quadro” 

(cadre), mas que na prática não colhe as vantagens subjacentes à promoção de que foi alvo, 

vale a pena referenciar a investigação desenvolvida por Boltanski (1982) acerca dos “quadros”, 

onde se evidencia um desnível entre a definição de direito e a condição de facto. Na realidade, 

o “quadro” insere-se no interior de duas situações incompatíveis. É “predador” dele próprio pela 

dureza de comportamentos e pela ambição, e “presa” de um patrão que coloca exigências 

crescentes. Constatámos precisamente este desnível, quando na parte inicial deste capítulo 

propusemos uma reflexão sobre a distância entre a definição ideal de “Vendedor/a de Loja” e de 

“Encarregado/a de loja” e a sua realidade prática. 

 Julgamos que as estratégias empresariais e a cooperação da mão-de-obra no sucesso 

desses dispositivos de gestão, não podem ser lidas apenas na óptica do despotismo do 

mercado (Burawoy, 1979). Nestes contextos da distribuição, a “cooperação forçada” decorrente 

do “acréscimo dos constrangimentos sistemáticos oriundos dos mercados financeiros e do 

mercado de trabalho, onde o desemprego é uma evidência” (Coutrot, 1998, p.15), não pode ser 

equacionada de modo linear. O facto da organização de trabalho se afastar da divisão de 

postos que especializam os/as trabalhadores/as num restrito conjunto de tarefas, permite 

aventar que aquela se afasta das práticas de base taylorista de preparação e organização do 
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trabalho, onde a parcelarização das tarefas é fonte de ganhos de produtividade e de fortes 

constrangimentos para a mão-de-obra. 

 Da investigação realizada por Le Corre (1994) sobre os hipermercados e os 

supermercados, retemos para a nossa análise três eixos de saberes-fazer dos profissionais 

relacionados com a venda: o eixo técnico, o eixo organizacional e o eixo relacional. Ao nível 

técnico, poder-se-á falar da produção directa dos bens, que no caso concreto dos/as 

vendedores/as se traduz no conhecimento do produto a vender; a dimensão organizacional 

enquadra a organização do trabalho do/a vendedor/a, o seu grau de autonomia na execução 

das tarefas que cabem no interior das suas várias funções (como analisado neste capítulo); por 

último, a dimensão relacional diz respeito às situações de interacção face a face com clientes, 

com colegas de trabalho, hierarquia, e nalguns casos até mesmo com fornecedores. Esta 

classificação revela-se importante, pois permite-nos discutir um pouco mais sobre a tese 

avançada no início deste ponto acerca da fraqueza ou debilidade dos saberes e dos saberes-

fazer. Poder-se-á considerar que a dimensão relacional apresentada levanta questões sérias 

quanto às possibilidades da sua objectivação, colocando designadamente problemas ao nível 

da sua aquisição e da sua avaliação. Apelidados como “qualificação social” (Perret, Roustang, 

1996), os saberes-fazer remetem para um conjunto de competências que vão desde a 

linguagem à flexibilidade comportamental e que englobam, genericamente, todas as 

competências envolvidas nas relações humanas. Alguns autores falam de „personalização do 

emprego‟, para designar o facto de um posto de trabalho se definir tanto pela personalidade de 

quem o ocupa, como pela natureza objectiva das tarefas a desempenhar. Lopes et al (2000) 

enquadram esta situação no contexto da sociedade „terciária‟ ou de serviços, onde, 

comparativamente à sociedade industrial, ocorre uma maior indeterminação social das relações 

de produção, que doravante são ditadas por normas culturais que fixam o significado social das 

relações de serviço. Neste sentido, o reconhecimento do valor do trabalho e das competências 

em jogo assume progressivamente a configuração de um problema social e cultural (Perret, 

Roustang, 1996). A ausência de medida dos resultados do trabalho autoriza todos os desníveis 

entre a dificuldade do emprego e o seu estatuto, a sua remuneração e a sua valorização social. 

 Aos problemas da aquisição e da avaliação dos saberes-relacionais destes profissionais 

acresce a sua persistente desvalorização formal por parte das empresas empregadoras, que 

não ignorando a sua existência e imprescindibilidade para a eficaz organização do trabalho e 

para o acréscimo dos ganhos de produtividade, acabam por raramente contemplá-los sob o 

ponto de vista da formação, da progressão profissional ou salarial. A incerteza que reina em 

qualquer relação de emprego é neste contexto laboral mais vincada dado, por exemplo, o 
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carácter pouco objectivo dos saberes-fazer relacionais (Le Corre, 1998). No caso em concreto 

dos centros comerciais, e reconhecendo que reúnem características atinentes aos mercados de 

trabalho abertos, poder-se-á referir que as entidades empregadoras reduzem eventuais 

sentimentos de incerteza quanto às capacidades da mão-de-obra de várias maneiras. No 

momento do recrutamento, oferecendo por exemplo contratos de seis ou sete meses com um 

mês à experiência, e no prosseguimento da relação de emprego, testando a mão-de-obra em 

novas situações.  

 Os saberes-fazer requeridos correspondem a qualidades pessoais (morais, psicológicas 

ou físicas) da mão-de-obra e muito raramente a qualificações profissionais. O dinamismo e a 

disponibilidade revelam-se qualidades essenciais para os empregadores. São invocadas 

qualidades psicológicas (motivação, vontade) ou qualidades relativas a valores morais 

(coragem, honestidade) que não se reportam a qualquer qualificação profissional, pois, pelo 

contrário, a posse de qualidades morais revela-se condição suficiente para exercer a actividade, 

enquanto as qualidades psicológicas surgem como imprescindíveis para suportar os 

constrangimentos relacionados com modalidades de trabalho penosas em termos físicos e 

psicológicos, enquadradas no interior de estratégias organizacionais particulares, como já 

salientámos. Acresce ainda uma disposição mais ambígua que engloba potencialmente o 

“gosto” pelo comércio. Para Bourdieu (1984), os gostos “entendidos como um conjunto de 

práticas e de propriedades de uma pessoa ou de um grupo, correspondem ao produto de um 

encontro (com uma harmonia pré-estabelecida) entre os bens e o gosto (assim que eu digo que 

encontrei „uma casa ao meu gosto, eu digo que encontrei uma casa concordante com o meu 

gosto, onde o meu gosto se encontra) [...] bens que podem ser objectos de eleição, de 

afinidade electiva, como objectos de simpatia, de amizade ou de amor” (p.162). O gosto pela 

actividade comercial de venda, que a mão-de-obra deve manifestar, invocado pelas entidades 

empregadoras, enferma de ambiguidade e até mesmo de arbitrariedade, aliás como as 

qualidades morais e psicológicas há pouco referidas. Na verdade, ele é tido como uma 

disposição naturalmente incorporada, um dom, uma vocação e muito pouco como o produto de 

aprendizagens sócio-culturais que os sujeitos vivem diferentemente. A compreensão dos 

“gostos" e no caso em concreto do gosto pelo comércio exige, em nosso entender, que nos 

debrucemos sobre as condições objectivas e subjectivas da sua (re)produção. 

 Parece-nos, em suma, que os saberes-fazer operacionalizados pelos profissionais a 

laborar na restauração e no vestuário nos centros comerciais não são formalmente 

reconhecidos nem devidamente remunerados, mas encarados como qualidades ditas naturais 

(aponta-se frequentemente a capacidade de saber ouvir, saber lidar como algo absolutamente 
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inato), e não como competências profissionais que implicam uma aprendizagem ao longo do 

tempo e um custo de formação.  

 Após esta reflexão sobre as especificidades que caracterizam, em nosso entender, os 

mercados de trabalho existentes nos centros comerciais, ocupar-nos-emos no capítulo seguinte 

da caracterização da mão-de-obra no comércio e no alojamento e restauração, assim como das 

estruturas comerciais. 
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TERCEIRA PARTE 

AGENTES, ESTRUTURAIS COMERCIAIS E MUNDO LABORAL 

 

Capítulo 4 - Agentes e estruturas comerciais  

 Ao longo deste capítulo, propomos uma caracterização do perfil dos/as trabalhadores/as 

no comércio, no alojamento e restauração, de forma isolada, e depois tendo em linha de conta 

os restantes sectores de actividade. Analisamos, também, as estruturas comerciais 

portuguesas, a partir do inquérito aos estabelecimentos comerciais de 2004 e os dados do 

inventário sobre os centros, galerias e condomínios comerciais de 2001.  

 

4.1 O perfil da mão-de-obra na actividade económica do comércio 

 Pretendemos construir um retrato da mão-de-obra que labora no comércio português, a 

partir da fonte estatística Quadros de Pessoal, elaborada pelo Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social (MTSS), que abrange o período temporal de 1988 a 2005113. Para esta 

caracterização quantitativa de cariz mais descritivo, considera-se a estrutura do comércio a 

retalho e o total da actividade comercial (comércio de veículos automóveis, comércio por grosso 

e comércio a retalho. 

 Observemos de seguida a evolução do número de trabalhadores/as por conta de outrem 

nos referidos três subsectores de actividade comercial. Relativamente ao comércio de veículos 

automóveis, em que só existem dados disponíveis desde 1995 até 2005, constata-se que o 

número de trabalhadores/as por conta de outrem diminuiu de 1995 para 1998 (oscilando de 

84687 para 78021), aumentando depois entre 2000 e 2005. 

 

Evolução do número de trabalhadores/as por conta de outrem nos subsectores de actividade 
comercial (comércio de veículos automóveis, comércio por grosso e comércio a retalho) 
[QUADRO N. 1] 

  1988 1992 1995 1998 2000 2002 2003 2005 

Veículos 
automóveis 

s.d. s.d. 84687 78021 85357 87634 88271 90876 

Grosso 145900 171209 161833 149690 164423 173766 173166 180447 

Retalho 164437 201549 186192 174560 200968 219546 228698 249063 

Total 310337 372758 432712 402271 450748 480946 490135 520386 

Fonte: MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005) 
s.d. - Devido à alteração da CAE a partir de 1994  

                                                 
113

 Não surge informação relativa a 2004, uma vez que foi mais profícuo em termos analíticos projectarmos as 
tendências para dois anos (2003-2005). 



 126 

No que se refere ao comércio por grosso, o número de trabalhadores/as regista um aumento de 

1988 para 1992, diminuindo em 1995 e ainda mais em 1998 (chegando aos 149690 

trabalhadores/as), voltando a aumentar a partir de 2000. 

 Por último, para o comércio a retalho, assinala-se a mesma tendência do comércio por 

grosso ou seja: um aumento do número de trabalhadores/as por conta de outrem nos primeiros 

dois anos, uma quebra em 1995 e em 1998, voltando a constatar-se um aumento significativo a 

partir de 2000. 

Globalmente, constata-se que a mão-de-obra aumenta nos primeiros três anos, diminui 

em 1998, e volta a aumentar a partir de 2000, atingindo os 520386 trabalhadores/as por conta 

de outrem em 2005. Ao comparar os três subsectores de actividade comercial, o comércio a 

retalho é sempre aquele que emprega mais trabalhadores/as por conta de outrem, seguido do 

comércio por grosso e, finalmente, do comércio de veículos automóveis, que emprega uma fatia 

consideravelmente mais reduzida. Em 2005, o comércio a retalho emprega 249063 

trabalhadores/as por conta de outrem, o comércio por grosso 180447 e o comércio de veículos 

automóveis 90876 trabalhadores/as por conta de outrem.  

 

4.1.1 Composição por sexo, idade e habilitação escolar 

 A análise da realidade em estudo por sexo, idade e habilitação escolar, permite-nos 

identificar configurações específicas para o subsector do comércio a retalho. Relativamente à 

evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no comércio por sexo, 

vejamos o quadro seguinte. 
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Evolução da percentagem de trabalhadores por conta de  
outrem no comércio por sexo (% em linha) 
[QUADRO N. 2] 

  Homens Mulheres 

Comércio a retalho 

1988 56,2 43,8 

1992 52,3 47,7 

1995 41,5 58,5 

1998 38,2 61,8 

2000 36,4 63,6 

2002 36,8 63,2 

2003 37,3 62,7 

2005 37,6 62,4 

  Homens Mulheres 

Total da actividade comercial 

1988 63,8 36,3 

1992 60,6 39,4 

1995 63,7 36,3 

1998 61,8 38,2 

2000 60,6 39,4 

2002 60,1 39,9 

2003 60,0 40,0 

2005 59,8 40,2 

Fonte: DGE (2005); MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003 2005) 

 

No comércio a retalho, a percentagem de homens trabalhadores fica abaixo da média da 

actividade comercial, em todos os anos em análise. Pelo contrário, o contingente feminino neste 

subsector ascende a referida média. Sobressai assim que o comércio a retalho absorve 

preponderantemente um contingente feminino. A sua feminização é um traço que se registará 

noutros momentos desta investigação. 

 No que se refere à evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no 

comércio por grupo etário, atente-se no quadro n. 3. De salientar que nos deparámos com o 

seguinte constrangimento metodológico aquando da análise desta variável: as categorias 

“menos de 15 anos” e “15-24 anos” foram substituídas na publicação Quadros de Pessoal dos 

anos de 2002, 2003 e 2005, impedindo o cálculo das proporções destes/as trabalhadores/as, 

para os três anos em análise.  
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Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no comércio por grupo etário  
(% em linha) 
[QUADRO N. 3] 

  
-15 anos 15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65 e + anos 

Comércio a 
retalho 

1988 0,2 25,5 32,2 21,4 12,5 6,9 1,3 

1992 0,1 27,5 32,0 20,2 12,4 6,4 1,4 

1995 0,0 28,2 34,6 19,5 11,4 5,5 0,8 

1998 0,0 28,3 34,3 19,9 11,6 5,2 0,7 

2000 0,0 28,1 35,1 19,8 11,4 4,9 0,7 

2002 s.d. s.d. 36,6 20,5 11,6 4,9 0,7 

2003 s.d. s.d. 37,5 20,9 12,0 5,4 0,7 

2005 s.d. s.d. 38,0 21,9 12,6 5,5 0,7 

  
-15 anos 15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65 e + anos 

Total da 
actividade 
comercial 

1988 0,2 21,3 32,0 23,3 14,4 7,7 1,3 

1992 0,1 23,3 33,0 21,9 13,8 6,9 1,3 

1995 0,0 22,4 33,9 22,1 14,2 6,5 0,8 

1998 0,0 21,3 34,3 22,6 14,6 6,4 0,8 

2000 0,0 20,9 35,0 22,8 14,3 6,1 0,8 

2002 s.d. s.d. 36,0 23,5 14,5 6,3 0,8 

2003 s.d. s.d. 36,2 24,3 15,1 6,6 0,8 

2005 s.d. s.d. 36,0 25,6 15,9 6,9 0,8 

Fonte: DGE (2005); MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003 2005) 
s.d.- Devido à alteração da CAE a partir de 1994 

 
 
 É possível registar que a percentagem de trabalhadores/as por conta de outrem no 

comércio a retalho entre os “15-24 anos” se revela superior à média da actividade comercial, 

em todos os anos. Relativamente às categorias etárias entre os “25-34 anos” observa-se que 

para 1988 e 1992 os valores do comércio a retalho são muito idênticos à média dos 

subsectores comerciais, começando a ascender a partir de 1995, sendo assim superiores à 

referida média. Um cenário contrário decorre nos escalões etários a partir dos 35 anos. 

Efectivamente para todos os anos em análise, as categorias etárias entre os “35-44 anos”, “45-

54 anos” da mão-de-obra do comércio a retalho registam efectivos inferiores à média da 

actividade comercial. Assim, a juvenilização dos/as trabalhadores/as é claramente um atributo 

do comércio a retalho.  

Avancemos agora para a análise da evolução da distribuição de trabalhadores/as por 

conta de outrem no comércio por habilitações escolares. 
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Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no comércio por habilitações 
escolares (% em linha) 
[QUADRO N. 4] 

 

Inferior 1º 
ciclo 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Ensino 
secundário 

ou 
profissional 

Bacharelato Licenciatura 

Comércio a 
retalho 

1988 1,2 51,2 21,0 12,5 11,4 0,4 1,0 

1992 1,6 41,4 24,1 16,5 14,3 0,8 1,3 

1995 1,1 32,7 24,6 20,8 18,6 0,7 1,5 

1998 0,8 25,3 22,9 23,0 25,0 0,9 2,1 

2000 0,8 21,3 21,9 26,1 26,1 1,0 2,8 

2002 0,8 18,7 20,9 29,1 26,2 1,0 3,3 

2003 0,8 16,6 20,0 29,9 27,6 1,2 3,9 

2005 0,6 14,0 18,8 31,3 29,1 1,4 4,7 

 

Inferior 1º 
ciclo 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Ensino 
secundário 

ou 
profissional 

Bacharelato Licenciatura 

Total da 
actividade 
comercial 

1988 2,6 46,0 19,2 12,7 15,6 1,1 2,1 

1992 2,2 37,4 21,5 16,4 18,4 1,6 2,5 

1995 1,3 33,8 23,8 19,6 17,8 1,3 2,5 

1998 1,0 27,9 22,9 21,3 21,9 1,6 3,4 

2000 0,9 24,2 22,4 23,3 23,5 1,6 4,1 

2002 1,0 21,5 22,2 25,3 23,8 1,7 4,5 

2003 1,1 19,7 21,8 26,5 24,2 1,8 4,9 

2005 0,8 17,1 21,1 28,1 25,2 2,0 5,8 

Fonte: DGE (2005); MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003 2005) 

 

No comércio a retalho, para o ano de 1988 e 1992, a mão-de-obra com o 1º ciclo é 

superior à média da actividade comercial, sendo que a partir de 1995 até 2005 esse cenário se 

inverte. No que respeita ao nível de escolaridade do 2º ciclo no comércio a retalho, 

apercebemo-nos que para 1988, 1992 e 1995 os valores superam a média comercial. Para 

1998 as percentagens são iguais e a partir de 2000 o peso deste nível de escolaridade para o 

subsector comercial em análise fica aquém da média dos três subsectores. Relativamente ao 3º 

ciclo, é de registar que em 1988 e 1992 os valores são praticamente idênticos e a partir de 1995 

até 2005 o comércio a retalho revela totais superiores à média nacional. No que respeita ao 

ensino secundário e profissional, em 1988 e 1992 os valores do comércio a retalho ficam abaixo 

da média nacional e desde 1995 até ao último ano em análise revelam-se superiores. 

Finalmente, as habilitações escolares superiores (bacharelato e licenciatura) perfazem níveis 

inferiores, em todos os anos considerados, à média da actividade comercial. Deste modo, 

registamos que no comércio a retalho ocorre um peso maior do 3º ciclo e do ensino secundário 

e profissional, e menor das habilitações escolares de nível superior em comparação com a 

média da actividade comercial. 
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Após este retrato do perfil da mão de obra para os três subsectores do comércio, tendo 

em consideração o sexo, a idade e habilitação escolar, debruçar-nos-emos de seguida sobre 

uma caracterização mais detalhada dos/as trabalhadores/as do comércio, mantendo a mesma 

estratégia de analisar o subsector do comércio a retalho por referência aos valores médios da 

actividade comercial, entre o período temporal de 1988 a 2005. 

 

4.1.2 Trabalhadores/as no comércio: as qualificações profissionais, a situação na 

profissão, a antiguidade na empresa, o tipo de contrato laboral e o regime de duração do 

horário de trabalho  

 Prosseguindo na análise, apreciemos a estrutura de qualificações profissionais da mão-

de-obra no comércio documentada no quadro relativo à evolução da distribuição de 

trabalhadores/as por conta de outrem no comércio por qualificações profissionais. 

 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no comércio por qualificações 
profissionais (% em linha) 
[QUADRO N. 5] 

  

Quadros 
superiores 

Quadros 
médios 

Enc. 
Cont. 
Ch. 

Equipa 

Profissionais 
altamente 

qualificados 

Profissionais 
qualificados 

Profissionais 
semi-

qualificados 

Profissionais 
não 

qualificados 

Praticantes 
e 

aprendizes 

Nível 
desconhe-

cido 

Comércio 
a retalho  

1988 1,3 0,9 3,2 3,9 46,0 11,6 8,3 13,1 11,8 

1992 1,1 1,6 3,2 3,6 47,2 10,7 7,6 16,2 8,8 

1995 2,0 1,8 3,2 4,5 52,4 7,1 12,0 15,4 1,6 

1998 3,0 1,3 3,2 3,2 48,4 10,7 15,3 12,9 0,4 

2000 3,2 1,2 3,2 4,9 48,6 10,9 15,3 12,1 0,6 

2002 2,7 1,6 3,7 5,3 49,2 11,0 14,3 11,2 1,0 

2003 3,4 2,3 3,9 5,5 50,8 10,1 12,6 10,3 1,1 

2005 3,1 2,6 4,4 5,9 49,4 10,9 12,0 9,1 2,6 

  

Quadros 
superiores 

Quadros 
médios 

Enc. 
Cont. 
Ch. 

Equipa 

Profissionais 
altamente 

qualificados 

Profissionais 
qualificados 

Profissionais 
semi-

qualificados 

Profissionais 
não 

qualificados 

Praticantes 
e 

aprendizes 

Nível 
desconhe-

cido 

Total da 
actividade 
comercial 

1988 1,6 1,0 2,8 3,2 33,7 8,8 32,6 8,1 8,5 

1992 2,6 2,1 4,1 4,8 45,6 11,0 8,7 11,6 9,8 

1995 3,5 2,4 3,8 5,0 53,2 10,5 9,0 10,9 1,7 

1998 4,4 2,0 4,0 4,3 52,1 12,3 10,3 9,6 0,4 

2000 4,7 1,8 3,7 5,2 52,6 12,3 10,2 8,7 0,7 

2002 4,2 2,3 3,8 5,2 53,4 12,1 9,6 8,0 1,3 

2003 4,8 3,1 4,1 5,2 53,7 11,7 8,8 7,4 1,3 

2005 4,5 3,4 4,4 6,5 52,0 12,0 8,3 6,5 2,6 

Fonte: DGE (2005); MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005) 

 

Relativamente ao comércio a retalho, as percentagens de quadros superiores e de quadros 

médios são sempre inferiores à média da actividade comercial, o que se articula com o facto de 

neste subsector as habilitações escolares de nível superior serem igualmente inferiores à 
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referida média. Os encarregados, contramestres e chefes de equipa revelam valores 

aproximados. Há uma tendência também aproximada entre as percentagens de profissionais 

altamente qualificados. A percentagem de profissionais qualificados - o maior contingente face 

ao total - no subsector em análise, em 1988 e 1992, ultrapassa a média nacional, sendo que 

nos anos seguintes fica aquém da mesma. Os profissionais semi-qualificados exibem uma 

percentagem superior em 1988 no comércio a retalho, em comparação com a média da 

actividade comercial, no entanto a partir de 1992 até 2005, os valores ficam sempre abaixo da 

mesma. No respeitante aos profissionais não qualificados no comércio a retalho, entre os anos 

de 1988 e 1992, há uma percentagem inferior ao valor médio da actividade comercial. Porém, 

desde 1995 até ao último ano em análise as percentagens mostram-se superiores. Por fim, o 

nível qualificacional dos praticantes e aprendizes no comércio a retalho assume um peso 

superior à média nacional do comércio, em todos os anos em análise. É importante registar o 

peso considerável, na ordem dos vinte e um pontos percentuais, dos profissionais não 

qualificados e dos praticantes e aprendizes no comércio a retalho, em 2005. O peso desta 

franja não qualificada pode significar, e na linha de outras investigações (Salgueiro, Cachinho et 

al, 2002, p.161), que as novas estruturas comerciais, envolvendo uma maior concentração 

empresarial e mudanças organizativas - de que é ilustrativo o caso centros comerciais 

analisados nesta pesquisa - incrementam níveis maiores de desqualificação profissional na 

actividade comercial.  

Analisamos de seguida a estrutura de qualificações das mulheres trabalhadoras por 

conta de outrem no comércio.  
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Evolução da distribuição de trabalhadoras por conta de outrem no comércio por qualificações profissionais 
(% em linha) 
[QUADRO N. 6] 

  

Quadros 
superiores 

Quadros 
médios 

Enc. 
Cont. 
Ch. 

Equipa 

Profissionais 
altamente 

qualificadas 

Profissionais 
qualificadas 

Profissionais 
semi-

qualificadas 

Profissionais 
não 

qualificadas 

Praticantes 
e 

aprendizes 

Nível 
desconhe-

cido 

Comércio 
a retalho 

1988 0,6 0,4 1,8 2,5 45,0 12,2 10,8 16,0 10,7 

1992 0,5 0,9 1,9 2,7 47,4 10,7 9,6 19,8 6,5 

1995 1,3 1,1 2,2 3,0 53,0 7,3 13,9 17,1 1,1 

1998 2,2 0,8 2,3 3,3 47,6 11,6 17,9 14,0 0,3 

2000 2,3 0,7 2,4 3,3 48,4 11,7 17,5 13,2 0,5 

2002 2,1 1,0 3,0 4,0 49,6 11,4 15,9 12,3 0,7 

2003 2,7 1,4 3,2 4,3 51,9 10,4 13,9 11,5 0,6 

2005 2,6 1,7 3,6 4,7 50,9 11,4 13,1 10,2 1,7 

  

Quadros 
superiores 

Quadros 
médios 

Enc. 
Cont. 
Ch. 

Equipa 

Profissionais 
altamente 

qualificadas 

Profissionais 
qualificadas 

Profissionais 
semi-

qualificadas 

Profissionais 
não 

qualificadas 

Praticantes 
e 

aprendizes 

Nível 
desconhe-

cido 

Total da 
actividade 
comercial 

1988 1,2 0,9 2,1 4,9 43,3 13,9 12,5 11,7 9,7 

1992 1,5 1,4 2,3 5,6 44,1 12,4 11,1 14,2 7,7 

1995 2,6 1,8 1,9 6,2 51,0 10,2 13,8 11,0 1,4 

1998 3,5 1,5 2,3 5,6 49,9 12,4 15,0 9,4 0,4 

2000 3,7 1,6 2,1 5,6 50,3 12,4 14,9 8,9 0,7 

2002 3,4 1,9 2,4 5,7 51,4 12,2 13,5 8,3 1,1 

2003 4,0 2,6 2,7 6,0 52,2 11,7 12,1 7,8 0,9 

2005 3,8 3,0 3,2 6,8 51,0 12,4 11,1 6,7 2,1 

Fonte: DGE (2005); MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005) 

  
 

 No que respeita às trabalhadoras do comércio a retalho, o peso percentual dos quadros 

superiores e dos quadros médios fica abaixo da média da actividade comercial. As 

encarregadas, mestres e chefes de equipa revelam tendências percentuais aproximadas. 

Relativamente às profissionais altamente qualificadas, podemos registar valores inferiores no 

comércio a retalho face àqueles apurados para a média nacional do comércio. As profissionais 

qualificadas revelam pesos percentuais próximos. O contingente profissional das trabalhadoras 

semi-qualificadas no comércio a retalho fica aquém da média nacional. As profissionais não-

qualificadas revelam um peso superior à média nacional do comércio, a partir de 1995, sendo 

que no nível das praticantes e aprendizes se detecta uma tendência sempre mais elevada em 

relação à média da actividade comercial para todos os anos. Este dado aponta para o peso 

maior da desqualificação feminina no comércio a retalho, comparativamente com o cenário 

global da actividade comercial.  

Atentemos de seguida na evolução da distribuição de homens trabalhadores por conta 

de outrem no comércio por qualificações profissionais.  
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Evolução da distribuição de trabalhadores (homens) por conta de outrem no comércio por qualificações 
profissionais (% em linha) 
[QUADRO N. 7] 

  

Quadros 
superiores 

Quadros 
médios 

Enc. 
Cont. 
Ch. 

Equipa 

Profissionais 
altamente 

qualificados 

Profissionais 
qualificados 

Profissionais 
semi-

qualificados 

Profissionais 
não 

qualificados 

Praticantes 
e 

aprendizes 

Nível 
desconhe-

cido 

Comércio a 
retalho 

  

1988 1,9 1,3 4,3 5,0 46,7 11,0 6,3 10,9 12,6 

1992 1,7 2,2 4,4 4,4 47,0 10,8 5,7 12,9 11,0 

1995 3,0 2,7 4,6 6,8 51,5 6,9 9,4 12,9 2,2 

1998 4,5 2,3 4,7 7,2 49,6 9,1 11,1 11,0 0,5 

2000 4,8 2,0 4,7 7,6 48,6 9,7 11,5 10,3 0,8 

2002 3,7 2,6 5,1 7,5 48,4 10,3 11,7 9,2 1,5 

2003 4,5 3,8 5,1 7,6 48,8 9,7 10,4 8,2 1,8 

2005 4,0 4,2 5,6 7,9 46,7 10,0 10,1 7,3 4,2 

  

Quadros 
superiores 

Quadros 
médios 

Enc. 
Cont. 
Ch. 

Equipa 

Profissionais 
altamente 

qualificados 

Profissionais 
qualificados 

Profissionais 
semi-

qualificados 

Profissionais 
não 

qualificados 

Praticantes 
e 

aprendizes 

Nível 
desconhe-

cido 

Total da 
actividade 
comercial 

1988 3,1 2,0 5,0 4,7 45,7 11,0 8,5 8,3 11,9 

1992 3,3 2,5 5,2 4,6 46,2 10,4 7,1 9,6 11,3 

1995 4,1 2,9 4,8 5,2 53,6 10,5 7,0 10,0 2,0 

1998 5,3 2,5 5,0 5,2 53,2 11,7 7,7 9,0 0,5 

2000 5,6 2,1 4,8 5,7 53,5 11,9 7,7 8,0 0,7 

2002 4,8 2,8 4,8 5,6 53,9 11,8 7,7 7,2 1,5 

2003 5,5 3,7 5,0 5,4 53,7 11,4 7,2 6,5 1,6 

2005 5,5 4,3 5,6 7,6 54,8 12,2 7,4 6,0 3,5 

Fonte: DGE (2005); MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005) 

 
 

Os quadros superiores e os quadros médios revelam pesos percentuais abaixo da média 

nacional do comércio. Os encarregados, mestres e chefes de equipa evidenciam uma tendência 

próxima dos valores médios da actividade comercial. A percentagem dos profissionais 

altamente qualificados afigura-se superior à média nacional nos anos considerados. Entre 1988 

e 1992 o efectivo dos profissionais qualificados é mais elevado do que média da actividade 

comercial, porém, a partir de 1995 até 2005 tende a ser inferior aos mesmos. Os profissionais 

semi-qualificados exibem um peso percentual entre 1988 e 1992 semelhante aos valores 

médios da actividade comercial, sendo que desde 1995 até ao último ano considerado o seu 

contingente é menor. A partir de 1995 o efectivo dos trabalhadores não qualificados ultrapassa 

a média do comércio, tal como sucede com as trabalhadoras não qualificadas analisadas no 

quadro anterior. Não obstante, o contingente masculino não qualificado é inferior ao feminino, 

em 2005 (13,1% contra 10,1%), como em todos os anos em escrutínio. Finalmente, os 

praticantes e aprendizes no comércio a retalho evidenciam um peso percentual sempre superior 

aos valores médios do comércio. Em comparação ao efectivo feminino de praticantes e 

aprendizes, também se regista que o masculino é inferior em 2005 (7,3% contra 10,2%), como 
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nos restantes anos analisados. Poder-se-á afirmar que no comércio a retalho a desqualificação 

é expressivamente feminina. 

 No âmbito da análise da evolução de trabalhadores/as no comércio por situação na 

profissão, faremos dois percursos analíticos: um em que se consideram os anos de 1988, 1992, 

1995, 1998 e outro que contempla a evolução de 2000 a 2005. Tal deve-se ao facto de na 

publicação Quadros de Pessoal entre 1988 e 1998, terem sido consideradas quatro situações 

na profissão - patrão, trabalhador/a familiar não remunerado/a, trabalhador/a por conta de 

outrem e membro activo de cooperativa - e entre 2000 e 2005 contabilizarem-se cinco situações 

na profissão - patrão, trabalhador/a familiar não remunerado/a, trabalhador/a por conta de 

outrem, membro activo de cooperativa e outros/as trabalhadores/as. Estas categorizações 

fazem com que os valores não sejam comparáveis entre si, o que inviabiliza a análise 

diacrónica, para além de, em nosso entender, não revelar poder heurístico adicional para a 

compreensão da realidade social em estudo. 

 Atentemos agora na evolução da distribuição de trabalhadores/as no comércio por 

situação na profissão. 

 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as no comércio por 
situação na profissão (% em linha) 
[QUADRO N. 8] 

  

Patrão 
Trabalhador 
familiar não 
remunerado 

Trabalhador 
por conta de 

outrem 

Membro 
activo de 

cooperativa 

Comércio a retalho 

1988 16,7 0,3 82,9 0,1 

1992 13,8 0,1 86,1 0,0 

1995 16,8 0,1 83,0 0,1 

1998 15,0 0,1 84,9 0,0 

Total da actividade 
comercial 

1988 13,1 0,2 86,7 0,1 

1992 11,3 0,1 88,7 0,0 

1995 13,7 0,1 86,2 0,1 

1998 12,8 0,1 87,1 0,0 

Fontes: MTSS (1988, 1992, 1995, 1998) 

 

 O peso dos patrões no comércio a retalho ascende a média da actividade comercial para 

os anos de 1988, 1992, 1995 e 1998. A percentagem da mão-de-obra por conta de outrem no 

subsector em análise fica aquém da média comercial nos anos considerados. As outras 

situações na profissão registam valores percentuais semelhantes. 

 Vejamos agora o cenário da distribuição de trabalhadores/as no comércio por situação 

na profissão para os anos de 2000, 2002, 2003 e 2005. 
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Evolução da distribuição de trabalhadores/as no comércio por 
situação na profissão (% em linha) 
[QUADRO N. 9] 

  

Patrão 
Trabalhador 
familiar não 
remunerado 

Trabalhador 
por conta de 

outrem 

Membro 
activo de 

cooperativa 

Outros 
trabalhadores 

Comércio a retalho 

2000 15,0 0,2 84,8 0,0 0,0 

2002 14,6 0,2 85.2 0,0 0,0 

2003 13,0 0,1 86,7 0,0 0,1 

2005 11,6 0,1 88,2 0,0 0,0 

Total da actividade 
comercial 

2000 13,4 0,1 86,4 0,0 0,1 

2002 13,7 0,1 86,6 0,0 0,1 

2003 12,6 0,1 87,2 0,0 0,1 

2005 11,5 0,1 88,4 0,0 0,1 

Fonte: MTSS (2000, 2002, 2003, 2005) 
 

Para os anos considerados neste quadro verifica-se, também, que o peso dos patrões 

ultrapassa a média dos subsectores de actividade comercial, embora com uma evidente 

tendência de decréscimo. O efectivo dos/as trabalhadores/as por conta de outrem no comércio 

a retalho fica abaixo da média comercial, embora no ano de 2005 tal diferença seja menor do 

que a verificada em 1998. Julgamos que este facto pode estar associado à reestruturação do 

tecido comercial português, da qual já falámos. 

Analisemos de seguida a distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no 

comércio por escalão de antiguidade na empresa. 
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Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no comércio 
por escalão de antiguidade na empresa (% em linha) 
[QUADRO N. 10] 

  
- 1 ano 1-4 anos 5-9 anos 10-14 anos 15-19 anos 20 e + anos 

Comércio a 
retalho 

1988 24,4 31,4 17,8 10,1 8,5 7,8 

1992 25,2 40,8 13,1 7,3 5,9 7,7 

1995 23,3 40,3 19,9 6,2 3,3 6,9 

1998 27,3 36,5 19,7 7,2 3,6 5,7 

2000 27,9 38,9 16,7 8,6 2,9 5,0 

2002 26,6 41,1 15,1 9,3 3,2 4,7 

2003 23,2 41,9 16,8 9,6 3,8 4,7 

2005 23,2 36,9 21,3 8,8 5,3 4,5 

  
- 1 ano 1-4 anos 5-9 anos 10-14 anos 15-19 anos 20 e + anos 

Total da 
actividade 
comercial 

1988 22,4 29,1 17,9 10,7 10,1 9,9 

1992 23,5 39,5 13,0 7,9 6,5 9,7 

1995 19,6 38,0 21,3 7,3 4,1 9,7 

1998 23,3 33,9 21,9 8,3 4,7 7,9 

2000 24,1 36,7 18,1 10,2 3,9 7,0 

2002 23,1 39,4 16,4 11,0 3,7 6,4 

2003 19,2 40,4 18,1 11,2 4,6 6,6 

2005 18,9 36,0 21,9 10,4 6,5 6,3 

Fonte: MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005) 

 

 No comércio a retalho, o contingente dos/as trabalhadores/as que laboram na empresa 

há “menos de 1 ano” ascende a média da actividade comercial. O nível de antiguidade entre “1-

4 anos” revela valores relativamente próximos. A mão-de-obra com “5-9 anos” de antiguidade 

na empresa, entre 1998 e 2000, conhece um peso percentual abaixo da média nacional, sendo 

que a partir de 2002 os valores se aproximam sobremaneira. Os restantes escalões de 

antiguidade na empresa no comércio a retalho - “10-14 anos”, “15-19 anos” e “20 e mais anos” - 

revelam-se sempre, em todos os anos contemplados, inferiores à média verificada para os 

subsectores de actividade comercial. Globalmente, podemos referir que a fraca antiguidade da 

mão-de-obra é mais expressiva no comércio a retalho. 

A informação reunida no quadro n. 11, permite verificar que no comércio a retalho as 

contratações sem termo são inferiores à média nacional. 
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Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no comércio por tipo de contrato de 
trabalho (% em linha) 
[QUADRO N. 11] 

  

Contrato 
sem termo 

Contrato a 
termo 

Contrato de 
trab. por tempo 
indeterminado 
para cedência 

temporária 

Contrato de 
trab. a termo 

para cedência 
temporária 

Não 
enquadrável 

Ignorado 

Comércio 
a retalho 

2002 69,1 26,1 0,0 0,0 0,1 4,7 

2003 69,4 26,5 0,0 0,0 0,5 3,6 

2005 71,0 26,6 0,0 0,0 0,3 2,1 

Total da 
actividade 
comercial 

2002 73,3 21,1 0,0 0,0 0,2 5,4 

2003 74,0 21,6 0,0 0,0 0,5 4,0 

2005 75,5 22,0 0,0 0,0 0,2 2,3 

Fonte: MTSS (2002, 2003, 2005) 

 

A realidade do contrato a termo neste subsector ultrapassa os valores médios do comércio. As 

restantes situações contratuais revelam-se muito residuais114. Sistematizando, parece-nos 

importante destacar a maior precariedade do vínculo contratual - dimensionada pela natureza 

do contrato a termo - no comércio a retalho. Foi possível apenas comparar dados entre 2002 e 

2005, pois as categorias nos anos anteriores diferem. 

Analisemos de seguida a evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de 

outrem no comércio por regime de duração do trabalho. Urge esclarecer que, pelo facto da 

forma de cálculo do regime de duração do trabalho ser diferente entre 1995 e 2005 (utilizando-

se em 1995 a designação de PNT - escalão do período normal de trabalho semanal), optou-se 

pela comparação entre 2000 e 2005 - anos para os quais o Ministério do Trabalho e da 

Solidariedade Social (MTSS) recorreu às categorizações “tempo parcial” e “tempo completo”, na 

publicação Quadros de Pessoal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 Embora no quadro surjam zero percentuais tal não corresponde a valores absolutos zero, mas antes a valores 

absolutos muito baixos comparativamente com o universo em análise. Tal torna-se evidente no quadro seguinte 
sobre a evolução dos trabalhadores/as por conta de outrem nos subsectores de actividade comercial, segundo o tipo 
de contrato de trabalho. 



 138 

 
                          Evolução da percentagem de trabalhadores/as por conta de outrem no  
                          comércio por regime de duração do trabalho (% em linha) 
                             [QUADRO N. 12] 

  
Tempo Completo Tempo Parcial 

Comércio a retalho 

2000 91,8 8,2 

2002 91,9 8,1 

2003 91,8 8,2 

2005 89,6 10,4 

Total da actividade comercial 

2000 96,6 3,4 

2002 96,4 3,6 

2003 96,3 3,7 

2005 95,4 4,6 

                                  Fonte: MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005) 

 

 No comércio a retalho, o efectivo de trabalhadores/as com horário a tempo parcial é 

superior à média nacional em todos os anos contemplados. Contrariamente, o horário a tempo 

completo neste subsector do comércio revela-se inferior aos valores percentuais médios 

registados. Apesar do trabalho a tempo completo se revelar maioritário, o peso do trabalho a 

tempo parcial constitui uma característica vincada do comércio a retalho, como veremos noutros 

momentos desta pesquisa. 

 Após caracterizarmos o subsector do comércio a retalho tendo em consideração o 

cenário do conjunto da actividade comercial, analisamos de seguida o alojamento e restauração 

que surge na classificação de actividades económicas agrupado na CAE H (alojamento e 

restauração)115 e não no comércio (comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 

automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico - CAE G), como havíamos 

pensado no início do estudo.  

 

4.2 O perfil da mão-de-obra na actividade económica do alojamento e restauração  

Com o objectivo de caracterizar a mão-de-obra a laborar nesta actividade económica, 

analisam-se de seguida diferentes variáveis, como o sexo, a idade, a habilitação escolar, a 

qualificação profissional, a situação na profissão, a antiguidade na empresa, o tipo de contrato 

de trabalho e o regime de duração do horário de trabalho, à semelhança do sucedido para a 

actividade comercial. 

 

 

                                                 
115

 Confrontar anexo sobre Classificação das Actividades Económicas (CAE) - Rev.1 e Rev. 2.1. Apesar do interesse 
em angariar dados apenas relativos à restauração tal não foi possível devido à forma como a informação estatística é 
trabalhada pelas entidades oficiais. 
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4.2.1 Composição por sexo, idade, habilitação escolar 

Observemos a informação reunida no quadro relativo à evolução da distribuição de 

trabalhadores/as por conta de outrem por sexo, segundo a actividade económica alojamento e 

restauração. 

 

Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem 
por sexo, segundo a actividade económica alojamento e 
restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 13] 

  Homens Mulheres 

Alojamento e restauração 

1988 50,6 49,4 

1992 45,8 54,2 

1995 42,3 57,7 

1998 40,0 60,0 

2000 38,6 61,4 

2002 37,9 62,1 

2003 38,3 61,7 

2005 38,9 61,1 

Fonte: MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005) 

 

Regista-se uma diminuição do peso da população masculina a laborar nesta actividade 

económica ao longo dos anos em análise, e a tendência inversa junto do contingente feminino. 

Com efeito, em 1988, a percentagem de homens a trabalhar em alojamento e restauração era 

de 50,6%, passando para 38,9% em 2005; já a proporção de trabalhadoras aumentou 

significativamente, passando de 49,4% em 1988 para 61,1% em 2005. 

No que se refere à evolução da proporção de trabalhadores/as por conta de outrem por 

grupo etário, segundo a actividade económica, atentemos na informação reunida no quadro 

seguinte. Primeiramente importa salientar que nos deparámos com o seguinte constrangimento 

metodológico: as categorias “menos de 15 anos” e “15-24 anos” são sujeitas a alteração na 

publicação Quadros de Pessoal relativa aos anos de 2002, 2003 e 2005, impedindo o cálculo 

das proporções de trabalhadores/as com estas idades para estes três anos. 
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Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por grupo etário, segundo 
a actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 14] 

  -15 anos 15-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65 e + anos 
A

lo
ja

m
e

n
to

 e
 r

e
s

ta
u

ra
ç

ã
o

 1988 0,2 26,9 33,1 20,6 11,9 6,4 0,9 

1992 0,1 27,2 31,3 21,5 12,7 6,3 1,0 

1995 0,0 25,2 31,6 22,9 13,5 6,1 0,7 

1998 0,0 23,6 29,5 24,3 15,3 6,5 0,7 

2000 0,0 22,5 29,2 24,6 16,4 6,7 0,7 

2002 s.d. s.d. 30,2 24,8 17,1 6,9 0,7 

2003 s.d. s.d. 30,4 25,1 17,6 7,3 0,8 

2005 s.d. s.d. 30,3 25,1 18,5 7,9 0,8 

Fonte: MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005) 

 

Constatamos que o escalão etário dos “25-34 anos” concentra a maior percentagem de 

trabalhadores/as em todos os anos em análise (60% em 1988, 58,5% em 1992, 56,8% em 

1995, 53,1% em 1988 e 51,7% em 2000). Concomitantemente, é de salientar que o segundo 

nível etário mais representado até 1995 é o de “15-24 anos”, sendo que a partir de 1998 passa 

a ser o escalão de “35-44 anos”, segundo os dados disponíveis. Os níveis etários mais 

elevados revelam contingentes bastante inferiores. 

Focalizemos, agora, o universo de trabalhadores/as por contra de outrem por 

habilitações escolares, segundo a actividade económica do alojamento e restauração. 

 
 

 

A informação reunida no quadro permite registar um contingente elevado de trabalhadores/as 

com o 1º, 2º e 3º ciclos, para todos os anos em análise. É de referir que se constata uma 

regressão acentuada de mão-de-obra com o 1º ciclo (de 67,7% em 1988 para 29,2% em 2005) 

e um acréscimo dos/as detentores/as do 2º e do 3º ciclos (passando de 14,3% em 1988 para 

23,5% em 2005 e de 7,9% em 1988 para 26,7% em 2005, respectivamente). Proporções bem 

Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por habilitações escolares, 
segundo a actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 15] 

  
Inferior 1º 

ciclo 
1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Ensino 
secundário 

ou 
profissional 

Bacharelato Licenciatura 

A
lo

ja
m

e
n

to
 e

 r
e
s

ta
u

ra
ç

ã
o

 1988 5,4 67,7 14,3 7,9 4,1 0,2 0,4 

1992 4,1 59,5 20,1 9,4 6,2 0,3 0,5 

1995 3,0 50,0 23,6 13,3 9,3 0,5 0,4 

1998 2,4 43,9 23,7 16,0 12,5 0,8 0,6 

2000 2,2 40,3 23,7 19,1 12,9 0,7 1,0 

2002 2,4 36,5 23,5 22,0 13,5 0,9 1,3 

2003 2,6 33,7 23,9 23,3 14,0 0,9 1,5 

2005 2,1 29,2 23,5 26,7 15,6 1,1 1,9 

Fonte: MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005) 
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inferiores são as de trabalhadores/as com o ensino secundário ou profissional, licenciatura, 

bacharelato ou com habilitação inferior ao 1º ciclo, em todos os anos. Não obstante, é de 

registar o acréscimo do peso daqueles/as com o ensino secundário ou profissional, licenciatura 

e bacharelato ao longo das décadas em análise. Apesar deste aumento da mão-de-obra mais 

escolarizada, em 2005, os 1º, 2º e 3º ciclos continuam a ser as habilitações escolares com 

maior expressão nesta actividade económica. 

 

4.2.2 Trabalhadores/as no alojamento e restauração: a qualificação profissional, a 

situação na profissão, a antiguidade na empresa, o tipo de contrato de trabalho e o 

regime de duração do horário de trabalho  

Apreciemos agora a estrutura de qualificações profissionais da mão-de-obra do 

alojamento e restauração, observando o quadro seguinte. 

 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por qualificações profissionais, segundo 
a actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 16] 

  
Quadros 

superiores 
Quadros 
médios 

Enc. Cont. 
Ch. Equipa 

P. 
altamente 
qualifica-

dos/as 

P. qualifica-
dos/as 

P. semi-
qualifica-

dos/as 

P. não 
qualifica-

dos/as 

Praticantes 
e 

aprendizes 

Nível 
desconhe-

cido 

A
lo

ja
m

e
n

to
 e

 r
e
s

ta
u

ra
ç

ã
o

 1988 0,7 1,2 2,5 0,9 30,5 31,2 8,5 20,1 4,3 

1992 0,8 1,4 2,8 0,9 30,1 31,7 7,7 18,6 6,0 

1995 1,9 1,9 2,7 3,4 41,5 24,1 14,5 8,9 1,1 

1998 2,2 2,2 2,3 5,5 41,6 25,6 12,2 8,1 0,4 

2000 2,6 1,9 2,3 5,0 43,0 25,2 10,7 8,8 0,5 

2002 2,1 2,2 2,4 5,1 43,5 24,0 11,0 8,8 0,9 

2003 2,9 2,4 2,4 5,9 42,8 22,7 11,3 8,8 0,7 

2005 2,7 2,5 2,9 5,4 41,4 22,3 11,4 8,6 2,8 

Fonte: MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005) 

 

 No alojamento e restauração, os níveis qualificacionais mais representados são os 

dos/as profissionais qualificados/as. Em 2005, registam-se contingentes mais densos de 

profissionais qualificados/as (41,4%), profissionais semi-qualificados/as (22,3%) e de 

profissionais não qualificados/as (11,4%). De notar, também, o peso de praticantes e 

aprendizes (8,6%). Os níveis de qualificação mais elevados revelam-se muito pouco 

representados, tanto neste ano como em todos os outros anos em análise. Entre 1988 até 

2005, verifica-se que a proporção de trabalhadores/as com níveis de qualificação mais elevados 

tende a aumentar ligeiramente, ainda que não ultrapasse os valores apurados para os/as 

profissionais qualificados/as, semi-qualificados/as e profissionais não qualificados/as. 
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O quadro seguinte mostra-nos a evolução da distribuição de trabalhadoras por conta de 

outrem por qualificações profissionais, segundo a actividade económica alojamento e 

restauração. 

 
Evolução da distribuição de trabalhadoras por conta de outrem por qualificações profissionais, 
segundo a actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N.17] 

  
Quadros 

superiores 
Quadros 
médios 

Enc. Cont. 
Ch. 

Equipa 

P. 
altamente 
qualifica-

das 

P. 
qualifica-

das 

P. semi-
qualifica-

das 

P. não 
qualifica-

das 

Pratican-
tes e 

aprendi-
zes 

Nível 
desconhe-

cido 

A
lo

ja
m

e
n

to
 e

 r
e
s

ta
u

ra
ç

ã
o

 1988 0,2 0,4 1,2 0,9 24,0 40,2 12,1 17,3 3,8 

1992 0,3 0,5 1,7 0,9 24,9 39,3 10,4 18,0 4,0 

1995 0,9 0,9 1,9 2,3 32,3 32 19,8 8,9 1,0 

1998 1,1 1,0 1,7 3,3 34,7 33,4 16,5 7,9 0,4 

2000 1,4 0,9 1,7 3,3 36,9 32,5 14,2 8,6 0,6 

2002 1,1 1,1 1,8 3,5 38,4 30,2 14,1 8,9 0,8 

2003 1,6 1,3 1,9 4,2 38,4 28,2 14,8 8,9 0,6 

2005 1,5 1,4 2,2 4,0 37,4 27,3 14,6 9,4 2,1 

Fonte: MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005) 

  

Estes valores revelam que os níveis de qualificação mais representados correspondem 

às profissionais qualificadas e profissionais semi-qualificadas, seguidas das profissionais não 

qualificadas, em todos os anos considerados. No último ano em análise, cerca de 37,4% das 

trabalhadoras são profissionais qualificadas, 27,3% profissionais semi-qualificadas e 14,6% 

profissionais não qualificadas. Relativamente aos níveis de qualificação mais elevados, apesar 

do ligeiro acréscimo do efectivo de trabalhadoras com estes níveis de qualificação, ao longo dos 

anos, constatamos que se encontram muito pouco representados.  

Analisando a mesma variável para os trabalhadores (homens) por conta de outrem no 

alojamento e restauração, podemos referir que as percentagens mais elevadas são as de 

profissionais qualificados, com tendência para aumentar, e de profissionais semi-qualificados, 

com tendência para diminuir (47,7% e 14,4% em 2005, respectivamente). São inferiores as 

proporções de trabalhadores com os níveis de qualificação mais elevados, porém os valores 

tendem a aumentar ao longo dos anos. Revelam-se, igualmente, inferiores as cifras de 

profissionais não qualificados e praticantes e aprendizes.  
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Evolução da distribuição de trabalhadores (homens) por conta de outrem por qualificações 
profissionais, segundo a actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 18] 

  
Quadros 

superiores 
Quadros 
médios 

Enc. Cont. 
Ch. 

Equipa 

P. 
altamente 
qualifica-

dos 

P. 
qualifica-

dos 

P. semi-
qualifica-

dos 

P. não 
qualifica-

dos 

Pratican-
tes e 

aprendi-
zes 

Nível 
desconhe-

cido 

A
lo

ja
m

e
n

to
 e

 r
e
s

ta
u

ra
ç

ã
o

 1988 1,1 1,9 3,7 1,0 36,9 22,5 5,1 22,8 4,9 

1992 1,4 2,4 4,2 0,9 36,3 22,7 4,6 19,3 8,3 

1995 3,3 3,2 3,8 4,9 54 13,4 7,2 8,9 1,3 

1998 3,9 3,9 3,1 8,7 51,8 13,7 5,8 8,5 0,5 

2000 4,5 3,5 3,2 7,8 52,7 13,5 5,2 9,1 0,4 

2002 3,5 3,9 3,3 7,7 52 14,0 5,8 8,7 1,0 

2003 5,1 4,1 3,2 8,7 49,9 13,8 5,5 8,6 1,0 

2005 4,6 4,2 4,0 7,5 47,7 14,4 6,3 7,4 3,8 

Fonte: MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005) 

 

Note-se que no caso dos trabalhadores (homens), no ano de 2005, o peso percentual dos 

profissionais qualificados, altamente qualificados, dos encarregados, contramestres e chefes de 

equipa, dos quadros médios e dos quadros superiores, é mais elevado do que o registado para 

as trabalhadoras (quadro n. 17). Simultaneamente, a cifra de níveis de qualificação mais baixos 

é mais elevada entre as trabalhadoras do que entre os trabalhadores do alojamento e 

restauração. Em suma, o nível de qualificação das trabalhadoras nesta actividade económica é 

inferior àquele que se verifica entre os trabalhadores. 

Prossigamos a análise com a ventilação da evolução da distribuição de trabalhadores/as 

por conta de outrem por situação na profissão, segundo a actividade económica do alojamento 

e restauração. Urge esclarecer que se levarão a cabo dois percursos analíticos: num 

consideram-se os anos de 1988, 1992, 1995 e 1998 e no outro contempla-se a evolução de 

2000 a 2005. Tal deve-se à situação já mencionada para a actividade comercial: entre 1988 e 

1998 a publicação Quadros de Pessoal trabalha com quatro situações na profissão - patrão, 

trabalhador/a familiar não remunerado/a, trabalhador/a por conta de outrem e membro activo de 

cooperativa - e entre 2000 e 2005 recorre a cinco situações na profissão - patrão, trabalhador/a 

familiar não remunerado/a, trabalhador/a por conta de outrem, membro activo de cooperativa e 

outros/as trabalhadores/as. Como salientámos atrás, esta diversidade de categorizações não 

autoriza comparações entre os anos em análise. 

O quadro documenta a sobrerepresentação dos/as trabalhadores/as por conta de 

outrem. Segue-se o universo dos patrões, com uma expressiva diferença percentual. Entre 

1988 e 1998, os valores tendem globalmente para uma estabilização. As restantes situações na 

profissão evidenciam valores residuais.  
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Evolução da distribuição de trabalhadores/as por situação na profissão, 
segundo a actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 19] 

  Patrão 

Trabalha-
dor/a 

familiar não 
remunerado 

Trabalhador/
a por conta 
de outrem 

Membro 
activo de 

cooperativa 

Alojamento e restauração 

1988 13,1 0,4 86,4 0,1 

1992 10,9 0,1 88,8 0,1 

1995 14,0 0,2 85,8 0,0 

1998 13,4 0,2 86,3 0,1 

Fonte: MTSS (1988, 1992, 1995, 1998) 

 

A partir da informação reunida no quadro seguinte, é possível afirmar que o efectivo de 

trabalhadores/as por conta de outrem ascende ligeiramente entre 2000 até 2005 e que o 

contingente de patrões sofre uma tendência de decréscimo ligeira. 

 

Evolução da distribuição de trabalhadores/as por situação na profissão, 
segundo a actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 20] 

  Patrão 

Trabalha-
dor/a 

familiar não 
remunerado 

Trabalhador/
a por conta 
de outrem 

Membro 
activo de 

cooperativa 

Outros/as 
trabalhadore

s/as 

A
lo

ja
m

e
n

to
 

e
 

re
s
ta

u
ra

ç
ã

o
 2000 13,9 0,2 85,7 0,1 0,0 

2002 13,5 0,2 86,3 0,0 0,0 

2003 12,2 0,2 87,5 0,0 0,1 

2005 10,9 0,2 88,8 0,0 0,1 

Fonte: MTSS (2000, 2002, 2003, 2005) 

 
Tal como entre 1988 e 1998, a 2000, também nesta série temporal são os/as trabalhadores/as 

por conta de outrem os mais numerosos, seguidos pelos patrões. Para as restantes situações 

na profissão destacam-se valores residuais. 

Analisemos a distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por escalão de 

antiguidade na empresa, segundo a actividade económica do alojamento e restauração. 
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Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por escalão de 
antiguidade na empresa, segundo a actividade económica alojamento e 
restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 21] 

  - 1 ano 
1-4 

anos 
5-9 

anos 
10-14 
anos 

15-19 
anos 

20 e + 
anos 

Alojamento e restauração 

1988 34,0 31,8 15,3 9,6 6,0 3,3 

1992 33,3 39,7 10,8 5,9 5,7 4,5 

1995 33,3 36,9 16,3 5,1 2,9 5,5 

1998 37,2 33,3 16,1 5,9 2,9 4,6 

2000 36,1 36,8 13,3 7,2 2,6 4,1 

2002 34,0 39,5 12,4 7,3 2,6 4,2 

2003 31,1 40,7 14,1 7,2 3,1 3,8 

2005 31,4 37,0 16,9 6,7 4,2 3,8 

Fonte: MTSS (1988, 1992, 1995, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005) 

 

Em primeiro lugar, podemos referir que a grande maioria dos/as trabalhadores/as se 

encontra na empresa há “menos de 1 ano a 4 anos”. Percentagens também significativas, 

embora inferiores, são as de trabalhadores/as que estão na empresa há “5-9 anos”. O peso 

daqueles/as na empresa há “10-14 anos”, há “5-19 anos” e há “20 e + anos”, é muito inferior ao 

que se verifica nos restantes escalões de antiguidade, para todos os anos. Constatamos que a 

grande maioria dos/as trabalhadores/as no alojamento e restauração exibe escalões de 

antiguidade relativamente baixos. 

 Importa conhecer agora a realidade do tipo de contrato de trabalho dos/as 

trabalhadores/as do alojamento e restauração. Todavia, antes interessa dizer que nos 

confrontámos com o mesmo obstáculo metodológico sinalizado para a actividade comercial: as 

categorizações diferentes do tipo de contrato de trabalho entre 1988 e 2005 tornaram apenas 

possível a comparação entre os anos de 2002 a 2005. Os dados reunidos no quadro seguinte 

revelam que, a maioria dos/as trabalhadores/as por conta de outrem possui um contrato sem 

termo, seguindo-se contingentes, igualmente, significativos de trabalhadores/as com contrato a 

termo, com tendência para aumentar. O contrato de trabalho por tempo indeterminado para 

cedência temporária regista valores residuais, à semelhança do que referimos na análise desta 

mesma variável para a actividade comercial. 
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Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por tipo de 
contrato de trabalho, segundo a actividade económica alojamento e 
restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 22] 

  
Contrato 

sem termo 
Contrato a 

termo 

Contrato 
de trab. 

por tempo 
indetermi-
nado para 
cedência 
temporá-

ria 

Não 
enquadrá-

vel 
Ignorado 

Alojamento e restauração 

2002 63,2 31,2 0,0 0,2 5,3 

2003 63,0 32,6 0,0 0,5 3,9 

2005 63,8 33,8 0,0 0,2 2,2 

Fonte: MTSS (2002, 2003, 2005) 

 
 

Por último, relativamente à distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por 

regime de duração do trabalho, segundo a actividade económica do alojamento e restauração, 

atentemos no quadro n. 23. De salientar novamente que pelo facto da forma de cálculo do 

regime de duração do trabalho ser diferente entre 1995 e 2005, optámos por introduzir a 

comparação entre 2000 e 2005, recorrendo às categorias “tempo parcial” e “tempo completo”.  

 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por 
regime de duração do trabalho, segundo a actividade económica 
alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 23] 

  
Tempo 

Completo 
Tempo 
Parcial 

Alojamento e restauração 

2000 96,2 3,8 

2002 96,6 3,4 

2003 96,2 3,8 

2005 95,0 5,0 

Fonte: MTSS (2000, 2002, 2003, 2005) 

  

Uma esmagadora maioria de trabalhadores/as por conta de outrem possui horário a tempo 

completo, constatando-se cifras muito inferiores de trabalhadores/as a tempo parcial, embora 

com tendência para aumentar. 

 De seguida debruçar-nos-emos sobre uma comparação entre o comércio, o alojamento 

e restauração e as actividades económicas em geral, com vista a salientar algumas 

singularidades atinentes às actividades económicas em análise. 
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4.3 Trabalhadores/as no comércio a retalho, no alojamento e restauração e na 

globalidade das actividades económicas: uma comparação 

 Esta análise baseou-se em dados estatísticos relativos ao ano de 2005, provenientes da 

publicação Quadros de Pessoal elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Social e recupera, assim, dados referidos isoladamente nos dois pontos anteriores. Trata-se de 

um escrutínio que visa comparar os/as trabalhadores/as do comércio a retalho, os/as do 

alojamento e restauração e a globalidade da mão-de-obra em Portugal Continental, de modo a 

sobrelevar de modo mais expressivo as singularidades das duas primeiras actividades, já 

analisadas nos pontos anteriores. Procurámos retratar esta mão-de-obra levando em 

consideração as variáveis sexo, idade, habilitações escolares, qualificações profissionais, 

situação na profissão, antiguidade na empresa, tipo de contrato de trabalho e regime de 

duração do trabalho. Comecemos por observar a informação reunida no quadro sobre a 

distribuição dos/as trabalhadores/as por conta de outrem segundo o sexo. 

 

Trabalhadores/as por conta de outrem segundo o sexo (% em linha) 
[QUADRO N. 24] 

  

Homens Mulheres Total 

V. A. % V. A. % V. A. % 

Total das actividades económicas 1524441 55,7 1214298 44,3 2738739 100,0 

Comércio a retalho  93674 37,6 155389 62,4 249063 100,0 

Alojamento e restauração  69407 38,9 109202 61,1 178609 100,0 

Fonte: MTSS (2005) 

 

 As actividades do comércio a retalho e o alojamento e da restauração possuem um 

contingente de mão-de-obra feminina claramente superior à média das actividades económicas. 

Há ainda a registar o facto no interior destas duas actividades se verificar um desequilíbrio mais 

vincado entre homens e mulheres do que aquele registado para o total das actividades 

económicas. O contingente feminino é vincadamente mais expressivo no comércio a retalho e 

no alojamento e restauração, muito embora ligeiramente superior no primeiro. 

Analisando agora a variável idade, e se levarmos em consideração os intervalos etários 

dos “16-24 anos” e dos “25-34 anos”, vemos que nas duas actividades económicas em análise 

o seu peso é mais elevado do que a média das actividades económicas. Concomitantemente, 

há uma tendência para os escalões etários mais avançados se encontrarem menos 

representados nestas duas actividades em relação à média das actividades económicas. O 

peso destes dois intervalos etários é superior no comércio a retalho em comparação com o 

alojamento e restauração, sucedendo o inverso nos restantes escalões etários. 
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Trabalhadores/as por conta de outrem segundo o grupo etário (% em linha) 
[QUADRO N. 25] 

  
16-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65 e + anos 

V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % 

Total das 
actividades 
económicas  

329227 12,0 909850 33,3 745184 27,2 517379 18,9 210166 7,7 23058 0,8 

Comércio a 
retalho  

53007 21,3 94444 38,0 54554 21,9 31304 12,6 13673 5,5 1686 0,7 

Alojamento e 
restauração  

31125 17,5 54094 30,3 44798 25,1 32911 18,5 14057 7,9 1364 0,8 

       Fonte: MTSS (2005) 

 

Podemos, pois, salientar a maior juvenilização dos/as trabalhadores/as do comércio a retalho e 

do alojamento e restauração, não obstante ela ser mais acentuada na primeira actividade. 

Vejamos o quadro que se segue relativo aos/às trabalhadores/as por conta de outrem 

segundo as habilitações escolares. Em termos globais, podemos afirmar que nas duas 

actividades económicas em análise, as habilitações de nível superior (bacharelato e 

licenciatura) encontram-se menos representadas face ao total das actividades, embora o 

comércio a retalho apresente um contingente bastante mais elevado do que o do alojamento e 

restauração, sobretudo na licenciatura. O comércio a retalho possui também valores abaixo da 

média nacional das actividades económicas nas habilitações até ao 2º ciclo, ultrapassando-a ao 

nível do 3º ciclo e do ensino secundário e profissional. No alojamento e restauração, registam-

se valores superiores à média nacional nas habilitações escolares até ao 3º ciclo e inferiores no 

ensino secundário e profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As habilitações escolares dos/as trabalhadores/as do alojamento e restauração revelam-se 

inferiores às dos trabalhadores/as do comércio a retalho. 

Trabalhadores/as por conta de outrem segundo as habilitações escolares (% em linha) 

[QUADRO N. 26] 

  

Inferior 1º 
ciclo 

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 
Ensino 

secundário ou 
profissional 

Bacharelato Licenciatura 

V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % 

Total das 
actividades 
económicas  

47999 1,8 676341 24,9 588098 21,7 572816 21,1 521188 19,2 69351 2,6 238863 8,8 

Comércio a 
retalho  

1530 0,6 34684 14,0 46618 18,8 77551 31,3 71996 29,1 3396 1,4 11741 4,7 

Alojamento e 
restauração  

3691 2,1 51182 29,2 41117 23,5 46895 26,7 27267 15,6 1867 1,1 3311 1,9 

Fonte: MTSS (2005) 
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Para caracterizar os/as trabalhadores/as por conta de outrem segundo as qualificações 

profissionais analisemos a informação contida no quadro seguinte. Nas duas actividades 

económicas em estudo o peso dos quadros superiores e dos quadros médios é inferior aos 

valores médios das actividades económicas. No alojamento e restauração são também 

inferiores os contingentes dos/as encarregados, contramestres e chefes de equipa e dos/as 

profissionais altamente qualificados. Os/as profissionais qualificados/as e semi-qualificados/as 

apresentam efectivos que ascendem a média nacional. O contingente de profissionais não 

qualificados/as fica abaixo da média nacional e o dos/as praticantes e aprendizes acima. No 

comércio a retalho, a presença de encarregados/as, contramestres e chefes de equipa, de 

profissionais altamente qualificados/as e de profissionais qualificados/as é superior à média das 

actividades económicas. O efectivo dos/as profissionais não qualificados/as é inferior aos 

valores médios e o dos/as praticantes e aprendizes é claramente superior. Relativamente às 

duas actividades em análise sobressai o facto de os níveis qualificações serem aproximados, 

havendo, no entanto, mais quadros superiores, quadros médios, encarregados/as, 

contramestres e chefes de equipa, profissionais qualificados/as, profissionais não 

qualificados/as, praticantes e aprendizes no comércio a retalho e mais profissionais semi-

qualificados/as no alojamento e na restauração. 
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Trabalhadores/as por conta de outrem segundo as qualificações profissionais (% em linha) 

[QUADRO N. 27]                   

  

Quadros 
superiores 

Quadros 
médios 

Enc. Cont. Ch. 
Equipa 

Profissionais 
altamente 

qualificados/as 

Profissionais 
qualificados/as 

Profissionais 
semi-

qualificados/as 

Profissionais 
não 

qualificados/as 

Praticantes e 
aprendizes 

Nível 
desconhecido 

V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % 

Total das 
actividades 
económicas  

153873 5,6 125378 4,6 103675 3,8 189644 6,9 1089917 39,8 431519 15,8 367790 13,4 133613 4,9 143330 5,2 

Comércio a retalho  7839 3,1 6550 2,6 10872 4,4 14621 5,9 122933 49,4 27132 10,9 29931 12,0 22698 9,1 6487 2,6 

Alojamento e 
restauração  

4781 2,7 4460 2,5 5250 2,9 9599 5,4 73992 41,4 39834 22,3 20370 11,4 15353 8,6 4970 2,8 

Fonte: MTSS (2005) 

1
5
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De seguida, analisamos a realidade do pessoal ao serviço segundo a situação na 

profissão documentada no quadro n. 28. 

 
Trabalhadores/as segundo a situação na profissão (% em linha) 

[QUADRO N. 28] 

  

Patrão 
Trabalhador/a 
familiar não 

remunerado/a 

Trabalhador/a 
por conta de 

outrem 

Membro 
activo de 

cooperativa 
produção 

Outros/as 
trabalhadores/as 

Total 

V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % 

Total das 
actividades 
económicas  

215167 7,3 1995 0,1 2738739 92,5 1887 0,1 2428 0,1 2960216 100,0 

Comércio a retalho 32745 11,6 381 0,1 249063 88,2 37 0,0 138 0,0 282364 100,0 

Alojamento e 
restauração 

22005 10,9 383 0,2 178609 88,8 53 0,0 115 0,1 201165 100,0 

Fonte: MTSS (2005) 

 

Importa realçar que nas actividades económicas do comércio a retalho e do 

alojamento e restauração há um contingente superior de patrões e um efectivo de 

trabalhadores/as por conta de outrem inferior à média nacional. Não há praticamente 

diferenças entre as duas actividades económicas a este nível. As restantes situações na 

profissão não revelam valores dignos de registo.  

Vejamos agora a antiguidade na empresa dos/as trabalhadores/as por conta de 

outrem, documentada no quadro seguinte. 

 

Trabalhadores/as por conta de outrem segundo a antiguidade na empresa (% em linha) 

[QUADRO N. 29] 

  
- 1 ano 1-4 anos 5-9 anos 10-14 anos 15-19 anos 20 e + anos Total 

V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % 

Total das 
actividades 
económicas  

588271 21,5 921367 33,7 544400 19,9 265861 9,7 190544 7,0 223063 8,2 2733506 100,0 

Comércio a 
retalho  

57742 23,2 91845 36,9 52846 21,3 21910 8,8 13114 5,3 11201 4,5 248658 100,0 

Alojamento e 
restauração 

56092 31,4 65917 37,0 30088 16,9 11870 6,7 7542 4,2 6845 3,8 178354 100,0 

Fonte: MTSS (2005) 

 

 O comércio a retalho e o alojamento e restauração apresentam níveis de antiguidade 

da mão-de-obra “inferior a 1 ano” e de “1-4 anos” que ascendem a média das actividades 

económicas. No escalão de “5-9 anos”, o alojamento e restauração regista um valor inferior 

à média nacional, e o comércio a retalho uma percentagem superior a esta última. Para as 

duas actividades económicas em análise, os níveis de antiguidade de “10-14 anos”, de “15-

19 anos” e de “20 e mais anos” são todos inferiores aos valores médios. Em termos 

comparativos, concluímos que os/as trabalhadores/as por conta de outrem nas actividades 

do comércio a retalho e no alojamento e restauração exibem escalões de antiguidade 

menos elevados do que a média das actividades económicas. Entre as duas actividades 
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económicas em análise, há a destacar ainda que o nível de antiguidade “inferior a 1 ano” 

apresenta um peso percentual destacadamente superior no alojamento e restauração. 

 Quanto à variável tipo de contrato de trabalho, importa reter que as contratações a 

termo no alojamento e restauração e no comércio a retalho ascendem a média das 

actividades económicas. No alojamento e restauração o contrato sem termo fica abaixo dos 

valores médios e no comércio a retalho há uma percentagem quase coincidente com os 

referidos valores. O vínculo contratual da mão-de-obra nestas duas actividades é mais 

precário em relação à média nacional. Os restantes tipos de contrato de trabalho - contrato 

de trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária, contrato de trabalho a termo 

para cedência temporária, não enquadrável - exibem valores que não se revelam 

significativos.  

 

Trabalhadores/as por conta de outrem segundo o tipo de contrato de trabalho (% em linha) 

[QUADRO N. 30] 

  

Contrato sem 
termo 

Contrato a 
termo 

Contrato de 
trab. por 
tempo 

indeterminado 
para cedência 

temporária 

Contrato de 
trab. a termo 

para cedência 
temporária 

Não 
enquadrável 

Ignorado Total 

V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % V. A. % 

Total das 
actividades 
económicas  

1961041 71,6 627423 22,9 16318 0,6 59206 2,2 10047 0,4 64704 2,4 2738739 100,0 

Comércio a 
retalho  176955 71,0 66233 26,6 33 0,0 2 0,0 646 0,3 5194 2,1 249063 100,0 

Alojamento e 
restauração  113867 63,8 60325 33,8 15 0,0 6 0,0 438 0,2 3958 2,2 178609 100,0 

Fonte: MTSS (2005) 

 

Comparando as actividades em análise, é de registar que o contrato a termo é uma 

realidade mais representada no alojamento e restauração do que no comércio a retalho, 

sucedendo o inverso com o contrato sem termo. Observamos, pois, uma maior precariedade 

do vínculo contratual no seio do alojamento e restauração.  

O último quadro a analisar, neste ponto, documenta a realidade do regime de 

duração do trabalho da mão-de-obra por conta de outrem no comércio a retalho, no 

alojamento e restauração, e na globalidade das actividades económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
153  

Trabalhadores/as por conta de outrem segundo o regime de duração do 
trabalho (% em linha) 

[QUADRO N. 31] 

  

Tempo completo Tempo parcial Total 

V. A. % V. A. % V. A. % 

Total das actividades económicas  2603370 95,1 135369 4,9 2738739 100,0 

Comércio a retalho  223117 89,6 25946 10,4 249063 100,0 

Alojamento e restauração  169765 95,0 8844 5,0 178609 100,0 

Fonte: MTSS (2005) 

 

No comércio a retalho a realidade do horário a tempo parcial é o dobro da média das 

actividades económicas, enquanto no alojamento e restauração tende a ser equivalente. No 

respeitante ao peso do horário a tempo completo no alojamento e restauração, observa-se 

que ele é praticamente idêntico à média nacional, enquanto no comércio a retalho é inferior. 

Comparando as actividades do comércio a retalho e do alojamento e restauração entre si, 

registam-se valores mais elevados de trabalho a tempo parcial na primeira actividade 

económica. 

Uma vez introduzida esta comparação, é possível destacar de modo mais expressivo 

as singularidades das actividades económicas do comércio a retalho e do alojamento e 

restauração face ao panorama nacional. Após a caracterização exaustiva da mão-de-obra, 

debruçamo-nos agora sobre o retrato das estruturas comerciais portuguesas, a partir das 

fontes de informação disponíveis. 

 

4.4 Caracterização do comércio português: o inquérito aos estabelecimentos 

comerciais e o inventário dos centros, condomínios e galerias comerciais 

 O comércio constitui um campo económico muito diversificado pelos produtos e 

serviços que comercializa, pelos seus modos de comercialização e pela dimensão 

empresarial que lhe está associada. Trata-se de uma actividade cuja relevância económica 

é visível em vários indicadores de índole sócio-económica. Como refere o relatório O 

Comércio em Números, elaborado pela Direcção-Geral da Empresa, no ano de 2005 o 

comércio foi responsável por 11,5% do Produto Interno Bruto (PIB) a preços de mercado, 

protagonizou 12,5% do investimento directo do exterior em Portugal e 13,3% da formação 

bruta de capital fixo. Um outro indicador de natureza sócio-económica que confirma a 

relevância do comércio é o da população activa empregada por sector de actividade. Na 

verdade, em 2005 o sector terciário absorvia 57,6% de mão-de-obra, sendo que no seu 

interior o comércio ocupava 15,1% da população activa, cerca de 30% do total que labora 

no sector terciário. Estes indicadores ao atestarem a importância do comércio têm que ser 

enquadrados à luz das realidades consideravelmente heterogéneas que o constituem. Para 

dar conta desta diversidade ocupar-nos-emos da leitura dos resultados do inquérito aos 
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Estabelecimentos Comerciais – Unidades de Dimensão Relevante116 2004, realizado pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE). As categorizações utilizadas diferem das dos 

inquéritos de 2000 e 2001, o que nos levou a privilegiar apenas o de 2004. 

 

4.4.1 Inquéritos aos estabelecimentos comerciais: o ano de 2004 

 A análise encontra-se estruturada em três partes. Na primeira, traça-se um retrato 

geral dos subsectores de actividade comercial do comércio a retalho e do comércio por 

grosso117. A segunda engloba a caracterização do comércio a retalho alimentar ou com 

predominância alimentar118. A terceira, e última parte, aborda aspectos relativos ao comércio 

a retalho não alimentar ou sem predominância alimentar119. 

 Refira-se que dos 1684 estabelecimentos comerciais abrangidos no referido inquérito, 

cerca de 61,3% exercem actividade no comércio a retalho alimentar, 31,4 % no retalho não 

alimentar e apenas 7,3% ao comércio por grosso. 

 
Estabelecimentos de comércio a retalho e por grosso segundo NUTS II (% em coluna) 
[QUADRO N. 32] 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

NUTS II  

Norte Centro 
Lisboa e 
Vale do 

Tejo 
Alentejo Algarve TOTAL 

 

Comércio a 
retalho 

Alimentar ou com 
predominância alimentar 

Nº 306 218 381 75 52 1032  

% 57,4 67,1 63,8 66,4 44,8 61,3  

Não alimentar ou sem 
predominância alimentar 

Nº 196 75 184 29 45 529  

% 36,8 23,1 30,8 25,7 38,8 31,4  

Comércio por Grosso 
Nº 31 32 32 9 19 123  

% 5,8 9,8 5,4 7,9 16,4 7,3  

TOTAL Nº 533 325 597 113 116 1684  

Fonte: INE (2004) 

  

No Norte, a percentagem mais elevada de estabelecimentos de comércio surge no retalho 

alimentar (57,4%), seguida do universo de estabelecimentos no comércio a retalho não 

alimentar (36,8%), sendo que o peso do comércio por grosso é de apenas 5,8%. No Centro, 

                                                 
116

 Convém esclarecer que por unidade comercial de dimensão relevante (UCDR) entende-se, segundo o 
Inquérito aos Estabelecimentos Comerciais - Unidades de Dimensão relevante 2004, levado a cabo pelo INE, o 
estabelecimento considerado a título individual ou no âmbito de um conjunto pertencente a uma mesma empresa 
ou grupo de empresas, que exerce a actividade comercial e que cumpre os seguintes requisitos: 
1) na categoria de comércio a retalho alimentar ou misto, tem que dispor de uma área de venda contínua igual 
ou superior a 2000 m2;  
2) enquanto comércio a retalho não alimentar, tem que totalizar uma área de venda contínua, igual ou superior a 
4000 m2;  
3) na qualidade de comércio por grosso, perfazer uma área de venda contínua, igual ou superior a 5000 m2;  
4) sendo de comércio a retalho alimentar ou misto, pertencentes a uma empresa ou grupo de empresas que 
possua, a nível do Continente, uma área de venda acumulada, de comércio a retalho alimentar, igual ou superior 
a 15000 m2;  
5) sendo de comércio a retalho não alimentar, pertencentes a uma empresa ou grupo que detenha, a nível do 
Continente, uma área de venda acumulada igual ou superior a 25000 m2;  
6) na qualidade de comércio por grosso, pertencentes a uma empresa ou grupo que detenha, a nível do 
Continente, uma área de venda acumulada igual ou superior a 30000 m2.  
117

 O comércio de veículos automóveis não foi contemplado neste inquérito. 
118

 Para economia do texto, passaremos a designar esta realidade por comércio a retalho alimentar. 
119

 Para economia do texto, designaremos esta realidade de comércio a retalho não alimentar. 
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as estruturas comerciais de retalho alimentar encontram-se, também, mais representadas 

(67,1%), seguidas dos estabelecimentos do comércio a retalho não alimentar (23,1%) e, por 

último, dos estabelecimentos de comércio por grosso (9,8%). Em Lisboa e Vale do Tejo, o 

universo de estabelecimentos de comércio a retalho alimentar é de 63,8%, o de 

estabelecimentos de comércio a retalho não alimentar de 30,8% e o de estabelecimentos de 

comércio por grosso de 5,4%. No Alentejo, a concentração ocorre igualmente no comércio a 

retalho alimentar (66,4%), seguindo-se o comércio a retalho não alimentar (25,7%) e, por 

último, o comércio por grosso (7,9%). No Algarve, deparamo-nos com uma situação distinta 

das anteriores NUTS II, uma vez que detectamos proporções semelhantes de 

estabelecimentos do comércio a retalho alimentar e do comércio a retalho não alimentar 

(44,8% e 38,8% respectivamente), perfazendo os estabelecimentos de comércio por grosso 

cerca de 16,4%. O peso do comércio a retalho é assinalável na estrutura do aparelho 

comercial português. 

 No que se refere à proporção de trabalhadores/as do comércio a retalho e comércio 

por grosso, segundo as NUTS II, atentemos no quadro n. 33. 

 

Trabalhadores/as no comércio a retalho e por grosso segundo NUTS II (% em linha) 
[QUADRO N. 33] 

NUTS II 

Comércio a retalho 

Comércio por 
Grosso 

TOTAL Alimentar ou com 
predominância 

alimentar 

Não alimentar ou 
sem 

predominância 
alimentar 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Norte  13980 72,4  3467 17,9 1869 9,7 19316 100,0 

Centro 9203 77,4 1171 9,8 1522 12,8 11896 100,0 

Lisboa e Vale do Tejo 16966 60,9 7440 26,7 3458 12,4 27864 100,0 

Alentejo 2793 84,4 274 8,3 242 7,3 3309 100,0 

Algarve 3190 64,3 949 19,1 826 16,6 4965 100,0 

TOTAL 46132 68,5 13301 19,7 7917 11,8 67350 100,0 

    Fonte: INE (2004) 

   

No Norte, em 2004, o contingente mais elevado de trabalhadores/as do comércio labora no 

comércio a retalho alimentar ou com predominância alimentar (72,4%), seguindo-se o 

comércio a retalho não alimentar com 17,9%, e, por último, o comércio por grosso com 

9,7%. No Centro, a grande maioria, também, trabalha no comércio a retalho alimentar ou 

com predominância alimentar (77,4%), surgindo depois o comércio por grosso e o comércio 

a retalho não alimentar ou sem predominância alimentar com percentagens bem mais 

baixas (12,8% e 9,8% respectivamente). Em Lisboa e Vale do Tejo, a maioria dos/as 

trabalhadores/as do comércio labora, igualmente, no comércio a retalho alimentar ou com 

predominância alimentar (60,9%), havendo uma proporção também importante de 

trabalhadores/as no comércio a retalho não alimentar ou sem predominância alimentar 
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(26,7%) e, por último, o comércio por grosso com a menor percentagem (12,4%). Quanto ao 

Alentejo, 84,4% dos/as trabalhadores/as do comércio laboram no comércio a retalho 

alimentar ou com predominância alimentar, enquanto apenas 8,3% trabalham no comércio a 

retalho não alimentar ou sem predominância alimentar e 7,3% no comércio por grosso. 

Relativamente ao Algarve, a maioria do pessoal ao serviço encontra-se no comércio 

alimentar ou com predominância alimentar (64,3%), seguindo-se o comércio a retalho não 

alimentar ou sem predominância alimentar e o comércio por grosso com percentagens mais 

baixas (19,1% e 16,6% respectivamente).  

Globalmente, constata-se uma grande concentração de mão-de-obra no comércio a 

retalho alimentar (68,5%), sendo inferiores as proporções daqueles/as no comércio a retalho 

não alimentar e no comércio por grosso (19,7% e 11,8%, respectivamente). 

 Observemos agora o quadro n. 34, que reúne informação atinente a um conjunto de 

indicadores relevantes que permitem caracterizar o comércio a retalho e o comércio por 

grosso. 

 

Estabelecimentos do comércio a retalho e por grosso, segundo alguns indicadores (% em linha) 
[QUADRO N. 34] 

Indicadores  

Comércio a retalho 

Comércio por 
grosso 

TOTAL Alimentar ou com 
predominância 

alimentar 

Não alimentar ou sem 
predominância 

alimentar 

Área de Exposição e Venda  

m
2
 1193981 480981 419253 2094215 

% 57,0 23,0 20,0 100,0 

Nº de Pessoas ao Serviço 

nº 46132 13301 7917 67350 

% 68,5 19,7 11,8 100,0 

  

A tempo completo 

nº 33997 9965 7514 51476 

% 66,0 19,4 14,6 100,0 

Do género feminino 

nº 33445 8606 3123 45174 

% 74,0 19,1 6,9 100,0 

Nº de horas abertos ao público  

h 4151248 2355989 430583 6937820 

% 59,8 34,0 6,2 100,0 

Remuneração média mensal por pessoa 
ao serviço 

€ 777 702 840 758 

Fonte: INE (2004) 
  

  
No que respeita à AEV120, a maior parte dela é ocupada por estabelecimentos de retalho 

alimentar (57%), surgindo depois o comércio a retalho não alimentar e o comércio por 

grosso com percentagens semelhantes (23% e 20% respectivamente). Quanto ao número 

de pessoas ao serviço no comércio, perto de 70% trabalham no comércio a retalho 

alimentar, seguindo-se o comércio a retalho não alimentar (19,7) e só depois o comércio por 

                                                 
120

 Toda a área destinada à venda onde os compradores têm acesso aos produtos que se encontram expostos. 
Não inclui as áreas ocupadas pelo armazenamento, pelos escritórios, serviços administrativos e ainda outros 
espaços não ligados directamente a exposição e venda (Confrontar o glossário dos centros comerciais, em 
anexo). 
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grosso com a menor proporção (11,8%). Refira-se que do total das pessoas ao serviço a 

tempo completo, cerca de 66% laboram no comércio a retalho alimentar, sendo que 

proporções bem mais reduzidas se verificam no comércio a retalho não alimentar (19,4%) e 

no comércio por grosso (14,6%). Uma proporção considerável de efectivos femininos 

trabalha no comércio a retalho alimentar (74%), sendo bem menor o seu peso no comércio 

a retalho não alimentar (19,1%) e no comércio por grosso (6,9%). Relativamente ao número 

de horas abertos ao público, apuramos que do total de horas abertas ao público são os 

estabelecimentos de comércio a retalho alimentar que se encontram mais tempo em 

funcionamento (59,8% do total de horas abertos ao público no comércio). Posicionam-se a 

seguir o comércio a retalho não alimentar (34%) e o comércio por grosso (apenas 6,2%). 

Finalmente, no que diz respeito às remunerações ilíquidas, a média mensal por pessoa ao 

serviço revela-se superior no comércio por grosso (840 €), seguindo-se o comércio a retalho 

alimentar (auferindo os/as trabalhadores/as em média 777 €), e só depois o comércio a 

retalho não alimentar (em que a remuneração média mensal ilíquida é mais baixa (702 €)).  

Em síntese, regista-se um maior contingente de estabelecimentos no comércio a 

retalho alimentar, que absorve mais de metade da área de exposição e venda. É igualmente 

este subsector do comércio a reunir o efectivo mais expressivo de mão-de-obra, com um 

contingente denso a laborar a tempo completo121, e largamente feminizado. De realçar que o 

comércio alimentar encontra-se mais horas aberto ao público, comparativamente com os 

outros subsectores comerciais e proporciona remunerações intermédias ao seu pessoal em 

serviço. 

 Um último aspecto que nos parece importante relaciona-se com o ano de abertura dos 

estabelecimentos do comércio a retalho e do comércio por grosso. É de referir que uma 

maioria vincada de estabelecimentos do comércio a retalho alimentar abriu entre 1991 e 

2000 (78,6%). Mais de metade dos estabelecimentos de comércio a retalho não alimentar 

(54,4%) encetou a sua actividade também entre 1991 e 2000, embora neste caso se 

verifique que uma proporção significativa deles entra em funcionamento após 2000 (41,6%). 

Finalmente, é de assinalar que 59,3% dos estabelecimentos de comércio por grosso abre 

entre 1991 e 2000. Globalmente, verificamos que dos 1684 estabelecimentos observados, 

cerca de 69,6% inicia a sua actividade entre 1991 e 2000 e que apenas 7,4% o fazem antes 

de 1990. 

 Seguidamente, é nosso intuito analisar de forma mais detalhada os dois subsectores 

do comércio alimentar ou com predominância alimentar e do comércio não alimentar ou sem 

predominância alimentar, de forma a apurar algumas características particulares. 

                                                 
121

 Segundo o referido inquérito, o/a trabalhador/a a tempo completo labora segundo o período normal de 
trabalho em vigor na empresa, conforme a respectiva categoria de pessoal. Já a tempo incompleto labora abaixo 
do período normal de trabalho semanal em vigor na entidade empresarial, de acordo com a respectiva categoria 
de pessoal. 
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4.4.1.1 O comércio alimentar ou com predominância alimentar122 

 Avançando agora para o retrato mais pormenorizado deste subsector do comércio, 

atentemos na informação reunida no quadro seguinte, que sintetiza vários indicadores. 

 
Comércio a retalho alimentar ou com predominância alimentar por NUTS II, segundo alguns 
indicadores (% em linha) 
[QUADRO N. 35] 

Indicadores Unidade 

NUTS II NUT I 

Norte Centro 
Lisboa e 
Vale do 

Tejo 
Alentejo Algarve Continente 

Área de Exposição e Venda  

m
2
 391519 252732 401463 71216 77051 1193981 

% 32,8 21,2 33,6 6,0 6,4 100,0 

Nº de Pessoas ao Serviço 

nº 13980 9203 16966 2793 3190 46132 

% 30,3 19,9 36,8 6,1 6,9 100,0 

  

A tempo completo 

nº 10043 6958 12498 2188 2310 33997 

% 29,5 20,5 36,8 6,4 6,8 100,0 

Do género feminino 

nº 9964 7052 12064 2087 2278 33445 

% 29,8 21,1 36,1 6,2 6,8 100,0 

Nº de horas abertos ao 
público  

h 1269018 873143 1497988 292023 219075 4151248 

% 30,6 21,0 36,1 7,0 5,3 100,0 

Remuneração média mensal 
por pessoa ao serviço 

€ 764 756 802 743 810 777 

(a) - Tomando como base o funcionamento de todos os estabelecimentos durante um ano 
completo 
Fonte: INE (2004)    

 

Como se pode observar são as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Norte e centro a 

absorverem efectivos mais densos de mão-de-obra com horário a tempo completo e do 

género feminino. Relativamente à percentagem de horas abertas ao público a hierarquia 

anterior confirma-se. Porém, focalizando a média anual de horas abertas por 

estabelecimento é importante registar que o número é superior no Algarve, seguido do 

Norte, do Centro, de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo. No que concerne à remuneração 

ilíquida média mensal por pessoa ao serviço, esta é mais elevada no Algarve (810 €), 

Lisboa e Vale do Tejo (802 €), região Norte (764 €) e região Centro (756 €).  

Globalmente, pode-se afirmar que Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Centro assumem 

um lugar de protagonismo no que toca aos indicadores referidos, exceptuando o indicador 

remuneratório onde o Algarve surge à frente das demais NUTS II. 

 Vejamos agora alguns indicadores específicos sobre o comércio a retalho alimentar 

ou com predominância alimentar, documentados no quadro seguinte. 

 

 

 

 

                                                 
122 Por razões de economia de texto, utilizaremos apenas a expressão comércio a retalho alimentar. 
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Comércio a retalho alimentar ou com predominância alimentar por AEV, segundo alguns 
indicadores (em %) 
[QUADRO N. 36] 

Escalões (AEV) 

Indicadores 

Nº de estabelecimentos 
Localização em 

Centro Comercial 
Parque de 

Estacionamento 
Caixas de Leitura 

Óptica 

Nº % Nº % Nº %  

Até 399 m
2
 29 8,5 20 5,8 325 94,8 343 

De 400 a 999 m
2
 33 8,2 282 70,0 402 99,8 403 

De 1000 a 1999 m
2
 45 22,3 176 87,1 202 100,0 202 

De 2000 a 2499 m
2
 4 21,1 19 100,0 19 100,0 19 

De 2500 a 3999 m
2
 11 68,8 16 100,0 16 100,0 16 

De 4000 a 7999 m
2
 11 68,8 16 100,0 16 100,0 16 

8000 m
2
 e mais 33 100,0 33 100,0 33 100,0 33 

TOTAL 166 16,1 562 54,5 1013 98,2 1032 

Fonte: INE (2004) 

  

No que se refere aos estabelecimentos de comércio a retalho alimentar ou com 

predominância alimentar com AEV até 399 m2, quase todos possuem caixas de leitura 

óptica (94,8%), apenas 8,5% se localizam em centro comercial e 5,8% disponibilizam 

parque de estacionamento. Relativamente aos estabelecimentos com AEV entre 400 e 999 

m2, 8,2% destes localizam-se em centro comercial, a grande maioria dispõe de parque de 

estacionamento (70%) e quase todos se encontram equipados com caixas de leitura óptica 

(99,8%). Todos os estabelecimentos com AEV entre 1000 e 1999m2 possuem caixas de 

leitura óptica, a grande maioria tem parque de estacionamento (87,1%) e uma reduzida cifra 

- 22,3% - encontra-se em centro comercial. Já aqueles com AEV entre 2000 e 2499 m2 

possuem todos caixas de leitura óptica e parque de estacionamento sendo que apenas 

21,1% se localizam em centro comercial. Todos os estabelecimentos com AEV entre 2500 e 

7999 m2 têm caixas de leitura óptica e parque de estacionamento, sendo que a grande 

maioria situa-se em centro comercial (68,8%). Finalmente, quanto ao último escalão de AEV 

- 8000 e mais m2 - verificamos que estes estabelecimentos se integram em centro comercial 

e encontram-se equipados com caixas de leitura óptica e parque de estacionamento.  

Em suma, é possível salientar que quase todos estes estabelecimentos (98,2%) 

dispõem de caixas de leitura óptica, a maioria tem parque de estacionamento (54,5%) e 

cerca de 16,1% localiza-se em centro comercial. De referir ainda que quanto maior é a área 

de exposição e venda, maior é a tendência para o estabelecimento se localizar em centro 

comercial e possuir parque de estacionamento e caixas de leitura óptica. 
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4.4.1.2 O comércio não alimentar ou sem predominância alimentar123 

 Uma vez percorrida a caracterização detalhada do comércio a retalho alimentar ou 

com predominância alimentar, recorrendo aos dados estatísticos disponíveis, passaremos 

de seguida ao retrato pormenorizado do comércio a retalho não alimentar ou sem 

predominância alimentar, assumindo a mesma linha orientadora que conduziu a análise 

anterior. Comecemos por observar a informação reunida no quadro seguinte. 

 
Comércio a retalho não alimentar ou sem predominância alimentar por NUTS II, segundo alguns 
indicadores (% em linha) 
[QUADRO N. 37] 

Indicadores Unidade 

NUTS II NUT I 

Norte Centro 
Lisboa e 
Vale do 

Tejo 
Alentejo Algarve Continente 

Área de Exposição e Venda  

m
2
 142133 59655 228016 15298 35879 480981 

% 29,5 12,4 47,4 3,2 7,5 100,0 

Nº de Pessoas ao Serviço 

nº 3467 1171 7440 274 949 13301 

% 26,1 8,8 55,9 2,1 7,1 100,0 

  

A tempo completo 

nº 2359 867 5805 200 734 9965 

% 23,7 8,7 58,2 2,0 7,4 100,0 

Do género feminino 

nº 2300 785 4706 189 626 8606 

% 26,7 9,1 54,7 2,2 7,3 100,0 

Nº de horas abertos ao público  

H 884141 316236 823699 124571 207343 2355989 

% 37,5 13,4 35,0 5,3 8,8 100,0 

Média mensal por pessoa ao serviço € 717 709 700 635 675 702 

(a) - Tomando como base o funcionamento de todos os estabelecimentos durante um ano completo 
Fonte: INE (2004) 

 

A proporção de mão-de-obra a tempo completo é mais elevada em Lisboa e Vale do Tejo e 

no Norte (58,2% e 23,7% respectivamente). Quanto ao efectivo feminino, também se verifica 

uma maior concentração nas duas NUTS II anteriores (54,7% e 26,7% respectivamente). De 

notar que não existem diferenças expressivas entre as NUTS II quanto ao número médio 

diário de horas abertas ao público por estabelecimento. No que se refere à remuneração 

ilíquida média mensal por pessoa ao serviço já existem desfasamentos a assinalar, uma vez 

que essa remuneração média tende a ser mais elevada na região Norte (717€), na região 

Centro (709€) e na região de Lisboa e Vale do Tejo (700€). Em suma, observamos que 

existe um maior número de estabelecimentos e maior AEV em Lisboa e Vale do Tejo, Norte 

e Centro. São as duas primeiras NUTS II que absorvem a maior parte da mão-de-obra, 

sobretudo feminina que aí trabalha mais a tempo completo. Não se registam grandes 

dissemelhanças quanto ao número médio de horas de abertura e à remuneração, sendo a 

remuneração ligeiramente superior no Norte comparativamente com o Centro e Lisboa e 

Vale do Tejo. 
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 Por razões de economia de texto, utilizaremos apenas a expressão comércio não alimentar. 
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 Apresentamos no quadro seguinte algumas características atinentes ao comércio a 

retalho não alimentar ou sem predominância alimentar. Do total de estabelecimentos com 

AEV até 399m2, a maior parte deles localiza-se em centro comercial (67%), apenas 30,5% 

tem parque de estacionamento e todos possuem caixas de leitura óptica. Relativamente aos 

estabelecimentos com uma AEV entre 400 e 999m2, todo o universo dispõe de caixas de 

leitura óptica, a grande maioria possui parque de estacionamento (86%) e mais de metade 

situa-se em centro comercial (69,3%). 

 

Comércio a retalho não alimentar ou sem predominância alimentar por AEV, segundo alguns 
indicadores (em %) 
[QUADRO N. 38] 

Escalões de Área de 
Exposição e Venda (AEV) 

Indicadores 

Nº de estabelecimentos Localização em 
Centro Comercial 

Parque de 
Estacionamento 

Caixas com 
Leitura Óptica 

Nº % Nº % Nº %  

Até 399 m
2
 136 67,0 62 30,5 203 100,0 203 

De 400 a 999 m
2
 133 69,3 165 86,0 192 100,0 192 

De 1000 a 1999 m
2
 45 50,6 62 69,7 89 100,0 89 

De 2000 a 2499 m
2
 6 60,0 10 100,0 9 90,0 10 

De 2500 a 3999 m
2
 15 57,7 19 73,1 22 84,6 26 

De 4000 a 7999 m
2
 2 33,3 6 100,0 6 100,0 6 

8000 m
2
 e mais 2 66,7 3 100,0 3 100,0 3 

TOTAL 339 64,1 327 61,8 524 99,1 529 

Fonte: INE (2004)    

 

Quanto aos estabelecimentos com AEV entre 1000 e 1999 m2 e entre 2000 e 2499 m2, é 

possível referir que os primeiros possuem todos caixas de leitura óptica, os segundos quase 

todos as possuem (90%). A maioria tem lugar em centro comercial (50,6% e 60%, 

respectivamente), sendo que os primeiros dispõem todos de parque de estacionamento 

enquanto para os segundos essa realidade cifra-se em 69,7%. Relativamente aos 

estabelecimentos com AEV entre 2500 e 3999 m2, grande parte localiza-se em centro 

comercial (57,7%) e uma expressiva maioria tem parque de estacionamento (73,1%) e 

caixas de leitura óptica (84,6%). Todos os estabelecimentos com AEV entre 4000 e 7999 

m2 têm parque de estacionamento e caixa de leitura óptica e apenas 33,3% se localizam 

em centro comercial. Já as unidades comerciais com AEV entre 8000 e mais m2 dispõem 

de parque de estacionamento e caixas de leitura, sendo que a maioria se situa em centro 

comercial (66,7%).  

Assim, ao focalizar o total de estabelecimentos de comércio a retalho não alimentar 

detecta-se que quase todos dispõem de caixas de leitura óptica (99,1%) e que a maioria se 

localiza em centro comercial (64,1%) e disponibiliza parque de estacionamento (61,8%). 

Registamos que quanto maior é a área de exposição e venda, maiores são as proporções 
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de estabelecimentos localizados em centro comercial, com parque de estacionamento e 

caixas de leitura óptica.  

 Em suma, considerando o comércio a retalho alimentar ou com predominância 

alimentar e o comércio a retalho não alimentar ou sem predominância alimentar, podemos 

afirmar que as NUTS II de Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Centro possuem mais 

estabelecimentos comerciais e mais área de exposição e venda (AEV). Uma fatia 

expressiva de estabelecimentos comerciais detém AEV pequenas, sendo que da 

globalidade de AEV existente, mais de metade corresponde a áreas até aos 1999 m2. Neste 

retrato, foi possível registar também que mais de metade da mão-de-obra das três NUTS II 

contempladas se localiza na AEV entre os 400 e os 1999 m2. Em termos do seu perfil 

registam-se mais situações de trabalho a tempo completo e mais mulheres trabalhadoras. 

Não se observam grandes desequilíbrios quanto ao número médio de horas de abertura. Já 

a remuneração no comércio alimentar ou com predominância alimentar é mais elevada no 

Algarve e no comércio não alimentar ou sem predominância alimentar é ligeiramente 

superior no Norte, comparativamente com Lisboa e Vale do Tejo e Centro.  

 

4.4.2 Inventário dos centros, condomínios e galerias comerciais 

 O inventário dos Centros, Galerias e Condomínios Comerciais124, publicado, em 

2001, pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) e pelo OC (Observatório do Comércio), 

baseia-se no estudo Centros Comerciais em Portugal - Conceito, tipologias e dinâmicas de 

evolução, editado em 2000, da autoria deste último.  

 Neste inventário, refere-se que no ano 2000 existem em Portugal Continental 453 

centros comerciais em funcionamento, que incluem 20178 estabelecimentos, dos quais 

4105 correspondem a espaços vagos (20,3%), cerca de 15827 a estabelecimentos em 

funcionamento (78,4%) e 246 a estabelecimentos utilizados para outros fins (1,2%). Estes 

centros e estabelecimentos comerciais apresentam uma distribuição desigual pelas NUTS II 

de Portugal. Atentemos no quadro seguinte, que reúne informação a este respeito. 

 Da leitura do quadro fica claro que, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que 

apresenta o maior efectivo de centros comerciais (45,9%), seguindo-se a região Norte e a 

região Centro com valores também significativos (30,5% e 15,5%, respectivamente).  

 

 

                                                 
124

 No referido inventário “Centro, Galeria ou Condomínio Comercial” corresponde ao “empreendimento 
comercial planeado, constituído por um conjunto diversificado de estabelecimentos de venda a retalho e de 
serviços, num mínimo de doze, localizado num ou mais edifícios contíguos, com pelo menos, 500 m

2
 de área 

bruta comercial”. Este conceito é mais abrangente do que o conceito de “centro comercial”, utilizado no sistema 
estatístico nacional, que compreende o “conjunto de estabelecimentos de venda a retalho e de serviços (mínimo 
de doze), concebidos, realizados e organizados como uma unidade. Existe uma entidade gestora que escolhe os 
ramos do comércio, os lojistas, a sua localização, a política de comunicação e de animação, assegurando uma 
série de serviços aos lojistas” (OC, INE, 2001, p.75). 
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Nº de centros comerciais e estabelecimentos, por NUTS II, segundo a actividade económica 

[QUADRO N. 39] 

Nº de centros comerciais e 
estabelecimentos 

Norte Centro 
Lisboa e Vale 

do Tejo 
Alentejo Algarve Continente 

V. A. 
% 

linha 
V. A. 

% 
linha 

V. A. 
% 

linha 
V. 
A. 

% 
linha 

V. 
A. 

% 
linha 

V. A. 
% 

linha 

Centros comerciais 138 30,5 70 15,5 208 45,9 7 1,5 30 6,6 453 100,0 

Estabelecimentos 
inventariados 

7147 35,4 2655 13,2 9208 45,6 212 1,1 956 4,7 20178 100,0 

  Lojas vagas 1819 44,3 571 13,9 1392 33,9 37 0,9 286 7,0 4105 100,0 

  
Lojas utilizadas para outros 
fins (1) 

119 48,4 24 9,8 68 27,6 4 1,6 31 12,6 246 100,0 

  
Estabelecimentos em 
funcionamento (2) 

5209 32,9 2060 13,0 7748 49,0 171 1,1 639 4,0 15827 100,0 

Nº de estabelecimentos em 
funcionamento

125
 

Norte Centro 
Lisboa e Vale 

do Tejo 
Alentejo Algarve Continente 

V. A. 
% 

coluna 
V. A. 

% 
coluna 

V. A. 
% 

coluna 
V. 
A. 

% 
coluna 

V. 
A. 

% 
coluna 

V. A. 
% 

coluna 

  Industria e construção 53 1,0 35 1,7 24 0,3 _ _ 12 1,9 124 0,8 

  Comércio e reparação 3354 64,4 1354 65,7 5456 70,4 112 65,5 387 60,6 10663 67,4 

  Restauração 713 13,7 228 11,1 1010 13,0 28 16,4 101 15,8 2080 13,1 

  Agências de viagem 41 0,8 8 0,4 41 0,5 1 0,6 5 0,8 96 0,6 

  Instituições bancárias 88 1,7 21 1,0 100 1,3 3 1,8 10 1,6 222 1,4 

  Seguradoras 30 0,6 20 1,0 45 0,6 1 0,6 1 0,2 97 0,6 

  Imobiliárias 80 1,5 33 1,6 172 2,2 1 0,6 16 2,5 302 1,9 

  Video-clubes 35 0,7 25 1,2 45 0,6 _ _ 5 0,8 110 0,7 

  
Serviços prestados às 
empresas 

212 4,1 92 4,5 178 2,3 5 2,9 29 4,5 516 3,3 

  Administração pública 7 0,1 5 0,2 9 0,1 2 1,2 _ _ 23 0,1 

  Ensino e formação profissional 56 1,1 11 0,5 25 0,3 _ _ 3 0,5 95 0,6 

  Saúde e acção social 58 1,1 13 0,6 33 0,4 _ _ 6 0,9 110 0,7 

  Actividades associativas 23 0,4 14 0,7 14 0,2 _ _ 1 0,2 52 0,3 

  
Actividades culturais e 
desportivas 

15 0,3 5 0,2 18 0,2 1 0,6 1 0,2 40 0,3 

  Cinemas 29 0,6 10 0,5 28 0,4 2 1,2 3 0,5 72 0,5 

  Actividades recreativas 61 1,2 23 1,1 28 0,4 1 0,6 2 0,3 115 0,7 

  Serviços pessoais 338 6,5 149 7,2 499 6,4 13 7,6 48 7,5 1047 6,6 

  Outras 16 0,3 14 0,7 23 0,3 1 0,6 9 1,4 63 0,4 

  Total 5209 100,0 2060 100,0 7748 100,0 171 100,0 639 100,0 15827 100,0 

Fonte: OC, INE (2001) 
(1) Lojas utilizadas como escritórios, recepção do centro, salas de reunião, etc; (2) Um estabelecimento pode agrupar uma ou mais lojas 

 

No que se refere aos estabelecimentos inventariados e àqueles em funcionamento, 

confirma-se a mesma tendência de importância de cada região: Lisboa e Vale do Tejo, 

seguida da região Norte e só depois da região Centro. Nas restantes regiões - Alentejo e 

Algarve - registam-se valores bem inferiores de estabelecimentos inventariados e em 

funcionamento. 

 Uma boa parte das lojas vagas situa-se na região Norte (44,3%), seguindo-se Lisboa 

e Vale do Tejo (33,9%) e a região Centro (13,9%), sendo que o Alentejo e o Algarve reúnem 

efectivos menos densos. 

                                                 
125

 As actividades económicas foram inseridas no quadro com recurso à CAE-Rev. 2. 
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 Quanto às lojas utilizadas para outros fins, cerca de 48,4% localizam-se na região 

Norte (48,4%), seguem-se as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve com valores a 

salientar (27,6% e 12,6%). As restantes regiões revelam pesos inferiores. 

 No que diz respeito à actividade económica dos estabelecimentos em funcionamento 

no contexto de centros comerciais, cerca de 67,4% correspondem à actividade de 

“Comércio e reparação”, 13,1% à actividade de “Restauração” e 6,6% desenvolvem a 

actividade de “Serviços pessoais”. Assim, importa reter que são estas as três actividades 

mais desenvolvidas por estes estabelecimentos comerciais em Portugal Continental. O 

quadro documenta também que são estas três principais actividades a adquirirem maior 

relevância para cada uma das NUTS II consideradas. 

 Vejamos agora o quadro n. 40, que reúne informação sobre o número de centros 

comerciais e de estabelecimentos por situação, segundo o escalão de número de 

estabelecimentos. 

 

Nº de centros comerciais e nº de estabelecimentos por situação, 
segundo o escalão de nº de estabelecimentos 

[QUADRO N. 40] 

Escalão de nº de estabelecimentos 
Nº de centros 

comerciais 

Nº de 
estabelecimen-

tos 
inventariados 

Nº de 
estabelecimen-

tos em 
funcionamento 

12-25 163 3020 2433 

26-50 176 6288 4732 

51-75 59 3684 2775 

76-100 23 2031 1509 

> 100 32 5155 4378 

Total 453 20178 15827 

Fonte: OC, INE (2001) 

 

Da sua leitura verificamos que do total de centros comerciais em funcionamento (453), cerca 

de 176 (39%) possui entre 26 e 50 estabelecimentos, 163 (36%) entre 12 e 25 

estabelecimentos, 59 (13%) entre 51 e 75 estabelecimentos, 32 (7%) mais de 100 

estabelecimentos e, finalmente, cerca de 5% detém entre 76 e 100 estabelecimentos. 

Importa sublinhar que a distinção entre o número de estabelecimentos inventariados e 

número de estabelecimentos em funcionamento, permite ponderar a realidade das lojas 

vagas e utilizadas para outros fins. Ora, os 176 centros comerciais localizados no escalão 

entre 26 a 50 estabelecimentos, revelam o maior número de estabelecimentos inventariados 

e estabelecimentos em funcionamento (6288 e 4732, respectivamente). Seguem-se os 32 

centros comerciais com mais de 100 estabelecimentos (5155 e 4378 respectivamente). É 

curioso reter que as diferenças menores entre estabelecimentos inventariados e em 

funcionamento se localizam nos 163 centros comerciais do escalão de 12 a 25 
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estabelecimentos - cuja diferença ronda os 587 estabelecimentos - e os 32 centros 

comerciais no escalão de mais de 100 estabelecimentos - a diferença aqui cifra-se em 777 

estabelecimentos. Em nosso entender, estas diferenças justificam-se pelas seguintes 

razões. No primeiro caso, os centros são relativamente pequenos, o que não se compadece 

com a existência de um elevado número de lojas vagas ou utilizadas para outros fins, sob 

pena da actividade do centro comercial ficar ameaçada. No segundo caso, a dimensão 

muito grande dos centros comerciais é sinónimo de projectos comerciais onde se realizaram 

avultados investimentos, o que exige que as lojas estejam ocupadas para fins comerciais. 

 Refira-se que a maior parte dos centros comerciais contemplados na análise 

empírica da nossa investigação, onde a população entrevistada labora, integra este grupo 

dos 32 centros comerciais com mais de 100 estabelecimentos.  

Após examinarmos a caracterização do comércio e do alojamento e restauração, 

analisaremos de seguida as tendências do mundo laboral consideradas mais importantes 

para enquadrar a realidade em estudo nesta pesquisa. 
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Capítulo 5 – Tendências recentes no mundo laboral: uma proposta de leitura 

O trabalho tem passado por mudanças fortes e intensas nas sociedades 

contemporâneas. Entre as dinâmicas que estão na base dessas mudanças encontram-se a 

alteração das técnicas, dos regimes de produção e dos saberes, a globalização económica, 

social e cultural que incrementa uma concorrência generalizada produzindo alterações nos 

critérios de competitividade, e a emergência de novos actores financeiros que acentuam a 

pressão do curto prazo sobre a produção e o consumo. Apesar de reconhecermos que 

estas mudanças suscitam um debate complexo e bastante alargado, não é nossa intenção 

debruçarmo-nos sobre elas de modo exaustivo. Em vez disso o nosso intuito, ao longo 

deste capítulo, consiste em propor uma reflexão analítica em torno de quatro grandes 

problemáticas que configuram indiscutivelmente o mundo laboral na actualidade e que 

consideramos serem as mais relevantes para a investigação do nosso objecto de estudo: 

os/as trabalhadores/as nos centros comerciais. Elas são a terciarização, a flexibilidade, a 

precariedade laboral e a dignidade no trabalho. Esta última decorre da mesma se prender 

com os efeitos dos processos da flexibilidade e precariedade. 

 

5.1 A terciarização do trabalho 

 A problemática da terciarização do trabalho assume na sociedade portuguesa, e nas 

sociedades europeias, globalmente, um peso considerável. Em Portugal os números 

revelam que nas últimas décadas o sector terciário atingiu valores percentuais bastante 

elevados, quando comparados com os registados para o sector primário e para o sector 

secundário. Com efeito, entre os anos de 1976 e de 2005, o crescimento do sector terciário 

foi acentuado, absorvendo 57,5% da população empregada (AAVV, 2006, p.48). No mesmo 

período, o sector primário conhece uma quebra de 20 pontos percentuais, apesar de 

representar efectivos mais elevados do que a média da União Europeia, situando-se 

actualmente nos dez pontos percentuais. No sector secundário, aponta-se para uma 

estabilidade na ordem dos 30%, embora se registem decréscimos de emprego nalgumas 

actividades da indústria transformadora, designadamente na indústria têxtil, desde o ano de 

1998. Trata-se de mutações estruturais na composição dos sectores de actividade em 

Portugal, que evidenciam o peso acentuado do terciário.  

Uma leitura mais fina destes valores exige obviamente que percebamos, a montante, 

aquilo que o sector terciário ou dos serviços engloba. Sem a pretensão de expor 

exaustivamente as teses acerca da configuração dos serviços e da expansão do emprego 

terciário, parece-nos importante, todavia, apontar as dificuldades emergentes quando se 

pretende definir os serviços (Allen, Du Gay, 1994; Bell, 1973; Gershuny, Miles, 1983; 

Gadrey, 2002), no âmbito da “passagem” de uma sociedade industrial para uma sociedade 

terciária, de serviços, neo-industrial ou pós-industrial. 
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Gadrey (2002), ao tentar empreender tal operação, começa por sublinhar que, em 

1977, Hill movido pelo objectivo de separar, teoricamente, a produção de bens da produção 

de serviços, propôs uma definição de serviços geradora de grande consenso internacional126 

cujo conteúdo era o seguinte: “o serviço pode ser definido como uma mudança na condição 

de uma pessoa, de um bem que se encontra integrado em determinada unidade económica, 

resultado da actividade de uma outra unidade económica, com a concordância da primeira 

pessoa ou da unidade económica” (p.59). Trata-se, segundo Gadrey (2002), de uma 

definição de carácter sócio-técnico, no sentido em que existe, por um lado, uma operação 

técnica sobre uma realidade e, por outro lado, dois tipos de relações sociais, uma “relação 

de procura de intervenção que inicia uma relação de serviço” (p.59) e relações de 

propriedade, pois a realidade do produto ou do resultado pertencem ou encontram-se sob o 

controlo de alguém. 

Ao reflectir sobre a definição proposta por Hill, o autor francês aponta-lhe uma 

contradição. Ao implicar que todos os “assalariados de uma empresa, industrial ou de 

serviços, recrutados para transformar bens pertencentes aos detentores de capital, fossem 

considerados como prestadores de serviços” (Gadrey, 2002, pp.59-60), aquela definição 

colidia com o objectivo de Hill em separar teoricamente a produção de bens da de serviços. 

Assim, inspirado pelos escritos interaccionistas de Goffman, propõe em alternativa a 

seguinte definição: “a actividade de serviço consiste numa operação que visa a 

transformação do estado da realidade C, possuída ou utilizada por um consumidor B, e 

realizada pelo prestador A, na sequência da solicitação de B, mas que não origina produção 

de bens susceptíveis de circular economicamente independentemente do suporte C” (idem, 

ibidem, p.60). A principal diferença entre estas duas definições apresentadas reside no facto 

de a segunda clarificar que o “resultado não pode circular economicamente 

independentemente de C” (idem, ibidem). Trata-se de uma proposta que “exclui da definição 

de serviços toda a actividade produtiva dos trabalhadores de empresas cujos resultados 

                                                 
126

 Refira-se que, neste período, surgem outras definições com um peso considerável, como a de Gershuny e 
Miles, (1983), na obra The New Service Economy, onde os autores apontam o lado problemático da classificação 
dos serviços como categoria residual definida em oposição à indústria. Optam por caracterizar os serviços de 
acordo com as modalidades como são consumidos e não produzidos. Assim, definem quatro formas distintas de 
serviço): distributiva (serviços como funções); produtora (serviços como produtos); social (actividades de 
serviços) e pessoal (profissões de serviço) (pp.11-15). O reconhecimento destas modalidades de serviço é muito 
significativo e revelador de avanços, todavia, julgamos que os autores ainda se centram bastante na dimensão 
intangível dos serviços e no seu contraste com a produção, aliás como se atesta nesta passagem: as “indústrias 
de serviços encontram-se direccionadas, sobretudo, para a produção de produtos de carácter não permanente e 
não-material” (p.23).  
Outros autores como Allen e Du Gay (1994) sustentam que os serviços têm uma identidade específica que 
invalida quaisquer comparações com a indústria. Consideram que a centralidade das “relações culturais” nos 
serviços, os torna particulares, e faz com que “as fronteiras entre o económico e o cultural sejam atenuadas” 
(p.266). Mais recentemente, Du Gay e Pryke (2002) têm reafirmado a natureza cultural das práticas económicas, 
ilustrando-a com o sector dos serviços onde a produção e o consumo se associam, em especial no caso do 
comércio. Neste último, as capacidades e disposições dos trabalhadores são mobilizadas para produzir 
determinados estados nos clientes que conduzam à venda de produtos, jogando-se fortemente no patamar da 
atribuição e troca de sentidos. 
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constituem objectos C‟, fabricados com base nos suportes C (matérias-primas, produtos 

intermédios), mas dotados de capacidade de circular independentemente destes suportes, 

cuja identidade económica anterior se encontra englobada naquela do novo produto C‟” 

(idem, ibidem). 

 Porém, também esta definição acaba por revelar fragilidade. Aliás, é o seu próprio 

autor, Gadrey, que a aponta, quando reconhece a dificuldade da definição contemplar de 

modo satisfatório a extrema diversidade da arena das actividades ditas de serviços e dos 

respectivos produtos. Ilustra a referida dificuldade com o recurso a duas realidades - que 

correspondem, aliás, às realidades estudadas na nossa pesquisa empírica - a da 

restauração e a do comércio a retalho. Neste sentido, vai propor, então, uma definição mais 

global de serviço que considera a produção económica de serviços no capitalismo avançado 

em dois casos específicos. 

 O primeiro caso remete para a situação de uma organização A, que tem na sua 

posse ou controlo uma capacidade técnica e humana “vender a um agente económico B o 

direito de utilização desta capacidade e das competências durante um certo período, para 

produzir efeitos úteis no agente B, ou nos bens C que ele possui” (p.61). Neste caso, o autor 

constrói uma tipologia de lógicas de serviço a partir de duas dimensões, por um lado, o 

modo de activação segundo o qual o agente económico B mobiliza as capacidades e 

competências que pretende utilizar (procura de serviço, auto-serviço), e, por outro lado, o 

tipo de capacidades (técnicas, humanas) de que o agente económico B dispõe para 

contactar. Assim sendo, são três as lógicas de serviço mencionadas: a lógica da ajuda ou 

da intervenção; a lógica de colocar à disposição capacidades técnicas, e por último, a lógica 

da representação humana. O segundo caso específico que permite reconhecer a produção 

económica de serviços, radica no facto de um consumidor final empregar ele próprio um 

assalariado para se ocupar dos seus bens ou das pessoas que lhe são familiares ou 

próximas (crianças, pais, etc). Trata-se de dois casos que permitem apreender uma maior 

diversidade de situações que podem ser integradas na realidade dos serviços. 

Relativamente à configuração dos serviços e das realidades sectoriais primária e 

secundária, julgamos necessário não tomá-la de forma excessivamente independente e 

homogénea entre si, como fizeram alguns autores em décadas anteriores: por exemplo 

Clark (1980 [1940]), que dividiu a economia em três sectores, primário, secundário e 

terciário127; ou Bell (1973), quando considera que a passagem para a sociedade pós-

industrial se ancora na percentagem de indivíduos afectos aos serviços, atribuindo aos EUA 

o papel pioneiro de economia de serviços; ou ainda o autor já analisado, Hill, na medida em 
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 Notemos que, para além desta divisão tripartida - primário, secundário, terciário - o sector terciário era 
encarado como toda e qualquer actividade que não fosse agrícola nem industrial. Pressupunha-se que as 
sociedades evoluíssem norteadas pela passagem especializada do sector primário, para o sector secundário e 
finalmente para o sector terciário. 
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que tais interpretações não captam com realismo o carácter singular das realidades sócio-

económicas actuais. A questão relativa à expansão do emprego nos serviços, que 

analisaremos de seguida, permite reforçar precisamente esta nossa posição.  

Relembrando que a definição dos serviços encontra-se intimamente relacionada com 

o impacto da expansão do emprego terciário nas sociedades contemporâneas, interessa 

salientar agora um quadro tradicional explicativo desta última que destaca três pressupostos 

técnico-económicas relacionadas quer com a procura dos agregados domésticos, quer com 

a procura das empresas, quer ainda com os ganhos de produtividade comparados entre a 

produção de bens e de serviços (Gadrey, 2002). No primeiro pressuposto, os serviços 

ampliaram-se fruto do lugar central do consumo. Já o segundo considera o acréscimo da 

procura intermédia das empresas e organizações, apoiando-se no facto das empresas 

externalizarem uma parte significativa das suas actividades. O último pressuposto regista 

que há um desnível de ritmos de crescimento da produtividade no trabalho industrial e 

agrícola - mais elevados - em comparação com o trabalho nos serviços. Tal sucede devido 

essencialmente a motivos técnicos, em virtude da maior dificuldade em introduzir 

procedimentos de mecanização nos serviços. Neste contexto, mesmo num cenário em que 

o volume de bens e de serviços consumidos apresentam variações paralelas, o emprego na 

indústria evolui a um ritmo inferior. Para o acréscimo do emprego terciário contribuem 

também as duas primeiras leis, ao sublinharem que o consumo de serviços se revela mais 

célere do que o de bens (Gadrey, 2002, p.64). Muito embora estas leis sejam 

estatisticamente demonstráveis (idem, ibidem) acabam por manifestar uma visão agregada 

dos serviços e tomá-los abusivamente como um todo, negligenciando, pois, a 

heterogeneidade forte das lógicas reinantes no seu interior.  

No contexto do reconhecimento da heterogeneidade do sector dos serviços, o autor 

francês, cuja argumentação temos vindo a expor, regista que nas economias mais 

desenvolvidas existem dois grupos de serviços sob o prisma da evolução do emprego. Por 

um lado, os relacionados com os transportes, correios, telecomunicações, banca, seguros, 

administração pública central, que registam um decréscimo e até uma estagnação nalguns 

países. Por outro lado, a saúde, a restauração, o turismo, a educação, a acção social, onde 

o crescimento de emprego tem sido mais intenso. Para encetar uma análise fina acerca 

desta diversidade interna dos serviços, faz sentido atentar na esfera da procura, que reflecte 

a panóplia de necessidades crescentes nas mais diversas áreas, despoletada pelas 

mutações sociais, demográficas e económicas que têm atravessado as sociedades mais 

desenvolvidas, e que aliás justificam o crescimento do segundo grupo dos serviços atrás 

referido. Também urge reter o papel da esfera da oferta, que aponta para a produção de 

serviços fortemente ancorados numa componente relacional constituída por interacções 

verbais e contactos directos entre produtores e consumidores desses serviços. Considera-
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se que uma parte razoável desses serviços consubstanciam “serviços profissionais” 

prestados por actores que detêm saberes especializados certificados por diplomas do 

ensino superior como, por exemplo, sucede na saúde e no ensino (Gadrey, 2002). Aqui não 

devemos negligenciar o facto de alguns serviços “relacionais”, como o serviço à mesa em 

restaurantes, ou o atendimento ao público, entre outros, apesar de serem pouco ou até 

nada “profissionais” (Gadrey, 2002, pp.65-66), na acepção que este termo assume no 

interior da abordagem funcionalista da sociologia das profissões128, implicarem 

competências específicas necessárias ao prosseguimento da relação de serviço.  

 A propósito desta componente relacional, Gadrey (2002) sublinha que o declínio do 

emprego se consuma precisamente nos serviços onde ela é relativamente reduzida, e onde 

as tarefas a realizar exigem “menos o tratamento directo de clientes”, e mais o “tratamento 

de bens, do transporte, da logística, do comércio grossista” e o tratamento de informações 

codificadas. Estes serviços acabam por ser mais “industrializáveis”, dadas as operações 

relativas aos processos e aos resultados, e à mecanização dos procedimentos. Como quer 

que seja, as lógicas descritas pelo autor sobrelevam, em nosso entender, uma 

representação ideal-típica, o que significa que, na realidade empírica, ocorrem situações 

onde as fronteiras entre as referidas lógicas se esbatem. Na verdade, se pensarmos, por 

exemplo, na estrutura organizacional de um centro comercial, podemos questionar quais 

são as fronteiras entre as actividades ditas secundárias e as actividades encaradas como 

terciárias. 

 Sintetizando, diríamos que a “terciarização” das actividades económicas remete no 

essencial para um amplo movimento de intensificação das interacções sociais no seio de 

todos os processos produtivos, e para o acréscimo do carácter informacional e relacional 

das actividades de trabalho em quase todas as actividades económicas (Lopes et al, 

2000)129. Porém, tal não coloca em causa o facto da indústria ocupar sempre um lugar 

estratégico na economia de um dado país. Este movimento de “terciarização” resulta em 

parte também da difusão progressiva das tecnologias de informação, no interior de todas as 

secções de produção industrial e das novas condições da concorrência, nomeadamente da 

importância da qualidade, dos prazos e da diversificação dos produtos. A integração na fase 

da produção dos objectivos comerciais da empresa, por exemplo, e as condicionantes que 

daí advêm, desloca a preocupação da gestão até ao nível das oficinas, implicando uma 

ruptura cultural com o universo da produção industrial. Também não é menos verdade que 

assistimos no interior de certos serviços a alguma industrialização, em particular nos 

serviços mais desqualificados, de que é exemplo o trabalho na linha de caixas dos 
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 Ver a este respeito, o capítulo 6 da pesquisa, onde se desenvolveu uma panorâmica sobre a sociologia das 
profissões, segundo as tradições teóricas funcionalista e interaccionista. 
129

 Estes autores consideram que, seja a sociedade dita neo-industrial, ou pós-industrial, o importante é não 
afastar do horizonte analítico o facto do conteúdo do trabalho se estar a terciarizar. 
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hipermercados (Cruz, 2003a). Na verdade, não podemos negligenciar o facto do aumento 

da importância económica e social das actividades terciárias (Almeida, 2004) parecer 

ocorrer muitas vezes pela industrialização de sectores já existentes, como é o caso da 

grande distribuição. Em nosso entender, esta “industrialização das actividades terciárias” 

encontra-se por vezes encoberta, sendo necessário reunir um dispositivo de investigação 

que permita conhecer e analisar a natureza das actividades de trabalho que lhe estão 

associadas. A constatação de que há todo um leque de actividades de trabalho no terciário 

sobre as quais pouco ou nada se tem investigado motivou claramente a nossa opção pelo 

estudo da realidade laboral nos centros comerciais.  

 Se é possível apontar que alguns segmentos de actividades terciárias são 

fortemente ou até totalmente industriais pelo seu conteúdo real, mutatis mutandis há tarefas 

na indústria que são típicas dos serviços. Veltz (2000) vai mais longe, afirmando mesmo que 

a distinção entre a indústria e o terciário não se revela satisfatória, e que a “ideia de que os 

bens secundários são produtos com progresso técnico forte e com produtividade elevada, 

enquanto os bens terciários são produtos de baixo conteúdo técnico e de baixa 

produtividade - ideia fundadora da teoria tradicional dos três sectores - se encontra 

totalmente ultrapassada” (pp.121-122). Sugere que se tome como ponto de partida a forma 

como as próprias organizações estruturam e dividem as suas actividades (e as profissões a 

ela associadas). Por exemplo, no caso de empresas de espectáculo e lazer, como a 

Disneyland, há os bastidores (backstage) que não são mais do que o dispositivo técnico que 

o consumidor por vezes não vê, e o palco, (stage) onde decorre o espectáculo, através do 

qual se concretiza a relação com o consumidor, envolvendo quer um quer outro 

profissionais especializados. Noutro tipo de actividades como a bancária é possível 

identificar o back office que corresponde a uma estrutura onde se desenvolvem actividades 

técnicas, e o front office, onde decorrem as actividades de contacto directo com o cliente, 

ambos com profissionais a eles afectos. Para além destes dois eixos das actividades e das 

profissões, o autor considera que é possível delinear um outro relacionado com a 

concepção dos produtos, dos processos e do controlo de mudanças que neles ocorram. 

Este terceiro eixo distancia-se dos anteriores, pois não ocorre numa mesma temporalidade, 

exigindo uma duração mais dilatada no tempo.  

 Veltz (2000) discute três grandes esferas que permitem ilustrar precisamente este 

carácter mais fluido das fronteiras entre actividades ditas industriais e terciárias. Primeiro, a 

esfera das actividades de contacto nas quais se produzem interacções singulares com 

clientes, e as de antecipação, de análise e de definição de perfis dos consumidores através 

de serviços de marketing e serviços comerciais. Segundo, a esfera das actividades de 

desenvolvimento, exploração, manutenção e optimização dos suportes técnicos, que são 

mobilizados na produção de bens e serviços. Tais dispositivos revelam-se progressivamente 
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complexos e, na perspectiva de Veltz, constituem redes, pois permitem configurações 

flexíveis, que originam tratamentos de informação diversificados. Por fim, a esfera das 

actividades de concepção dos produtos e serviços, que se encontra distanciada 

temporalmente das anteriores actividades fortemente modeladas pelo tempo real das 

interacções de serviço ou pelas especificidades de funcionamento dos dispositivos técnicos. 

Analisaremos de seguida a esfera atinente às actividades de contacto directo, pelo interesse 

particular que estas suscitam para os objectivos da nossa pesquisa.  

 Nesta esfera de contacto directo com o cliente, apesar das lógicas de 

estandardização ou uniformização serem muito activas, é possível sobrelevar limites 

decorrentes de um equilíbrio instável e estruturalmente ameaçado por quatro factores 

principais (Veltz, 2000). Primeiramente, é inegável o carácter irredutível da diversidade de 

interacções que as envolvem. Se os clientes não são iguais, também a abordagem dos 

trabalhadores aos clientes, uma vez localizada entre a relação cívica e a relação comercial, 

acaba por nem sempre assumir as mesmas configurações130. Em segundo lugar, as 

situações de interacção excessivamente rígidas e estereotipadas tendem a minar a 

qualidade do serviço a prestar ao cliente. O terceiro factor sublinha o facto de quando os 

trabalhadores cometem qualquer tipo de erro, este poder ser muito danoso para a relação 

com o cliente. Por fim, o tempo em que decorre a actividade de contacto directo com o 

cliente é um tempo partilhado, e nessa circunstância o trabalhador, se demonstrar a pressão 

temporal a que eventualmente se encontra submetido, acaba por influenciar negativamente 

a relação. 

 Para além destes quatro factores que ilustram as tensões provenientes do contacto 

directo com clientes, há que considerar adicionalmente o facto do contacto comercial não 

ser redutível ao zonamento espacial e temporal em que decorre a interacção, tratando-se 

antes de uma relação que envolve uma realidade laboral concreta de que o/a trabalhador/a 

é apenas uma parte e a figura do/a cliente a outra parte, às quais se associam percursos 

biográficos, profissionais e relacionais e um conjunto diversificado de intenções131. Veremos 

que nos casos empíricos da restauração e do vestuário em centros comerciais, onde se 

observa o contacto directo com o cliente, coexistem a lógica de serviço relacional 

concretizada no atendimento ao cliente, a lógica atinente à logística de bens, diríamos uma 

lógica mais material, e por fim uma lógica informacional respeitante ao registo e fluxo de 

informações e transacções.  

Em suma, torna-se crucial levarmos a cabo uma leitura que não resvale para 

reflexões analíticas que estabeleçam dicotomias entre a produção e o consumo, pois elas 
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 Dar-se-á conta desta questão nos capítulos mais adiante sobre as análises empíricas do trabalho em lojas de 
restauração e de vestuário nos centros comerciais portuenses. 
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 Daí falarmos mais adiante no conceito de relação de serviço composto por uma dimensão intersubjectiva, 
institucional e espácio-temporal. 
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acabam por obscurecer a compreensão das idiossincrasias do comércio e da restauração e 

a fluidez das fronteiras entre produção e consumo. Num contexto em que o auto-serviço 

ganha força, a mão-de-obra deixa de estar exclusivamente implicada no atendimento à 

clientela e é envolvida na produção do consumo, ou seja, cabe-lhe também construir uma 

atmosfera propícia à venda e tornar os produtos em objectos prontos a consumir. Esta 

atmosfera localiza-se, a montante, numa lógica construída económica e comercialmente, 

que origina esquemas práticos de pensar, de percepcionar e de agir (Bourdieu, 2006) 

orientadores da relação de serviço entre trabalhadores/as e clientes. Poderemos apontar 

aqui uma articulação entre o económico (relações económicas desiguais), o social e o 

cultural (código de conduta)132, que configura decisivamente as relações de emprego e a 

natureza da actividade de trabalho. Ocupar-nos-emos desta problemática nos capítulos 

onde encetamos uma análise detalhada da natureza da actividade de trabalho e do perfil 

profissional dos/as trabalhadores/as que laboram no espaço físico das lojas comerciais de 

restauração e de vestuário. 

 

5.2 A flexibilidade laboral 

 Convém começar por assinalar que a literatura científica em torno do conceito de 

flexibilidade tem vários entendimentos do mesmo. Com efeito, “produção flexível, 

flexibilidade técnica, flexibilidade organizacional, flexibilidade do processo de trabalho, 

flexibilidade do tempo de trabalho, flexibilidade salarial, flexibilidade financeira, flexibilidade 

do marketing” (Poller, citado por Benner, 2002, p.4) constituem expressões que apontam 

para o campo da “flexibilidade”, ou melhor das flexibilidades (Pinto, 1999), designando, 

porém, realidades claramente distintas, muito embora existam algumas conexões entre elas.  

 No âmbito da flexibilidade dos mercados de trabalho e das relações de trabalho, 

surge a distinção entre a flexibilidade interna, que designa a nova realidade estratégica das 

empresas na década de oitenta do século passado, relativa à transformação profunda da 

organização do trabalho e das técnicas utilizadas (polivalência, autocontrolo, 

desenvolvimento de autonomia, etc), e a flexibilidade externa, que pressupõe uma 

organização do trabalho dita em rede, na qual as empresas mais pequenas encontram 

recursos mediante a subcontratação e mediante mão-de-obra maleável em termos de 

emprego: empregos precários, temporários, independentes, e, em termos de horário de 

trabalho, sobretudo o trabalho a tempo parcial (Boltanski, Chiapello, 1999, pp.292-300). 

Efectivamente, estas dimensões assinaladas do conceito de flexibilidade associam-se 

                                                 
132

 Vale a pena lembrar o posicionamento de Granovetter (1985), para quem a acção económica se encontra 
imersa nas redes de relações sociais, porquanto é orientada por um conjunto de motivações norteadas não 
meramente pelo interesse, mas também pela tentativa de reconhecimento, de estatuto ou de conquista de redes 
de sociabilidade. 
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claramente a mudanças fortes na organização interna do trabalho e a recomposições 

assinaláveis na paisagem produtiva das empresas. 

 Poderemos inventariar outras dimensões do conceito, como sejam a flexibilidade 

funcional ou qualitativa que diz respeito à “qualificação, à organização e à divisão do 

emprego prestado” e a flexibilidade numérica ou quantitativa, referente à “capacidade de 

adaptação às variações da quantidade de emprego” (AAVV, 2006, p. 189). A flexibilidade 

funcional aponta para novas modalidades de organizar o trabalho e para um conjunto de 

mudanças orientadas pelo acréscimo da competitividade dos produtos e dos serviços 

prestados, e pela melhoria do emprego e das condições de trabalho (Kovács et al, 2005). 

Os principais instrumentos (AAVV, 2006), que permitem a sua operacionalização 

relacionam-se com a polivalência das funções, com a pluralidade de funções e postos de 

trabalho, com a rotação de postos de trabalho, com o acesso à formação e, finalmente, com 

a participação na organização e na inovação. Já a flexibilidade numérica ou quantitativa 

aponta para o aumento da competitividade mediante a redução dos custos salariais, 

concretizada na opção pelo emprego instável e pelo trabalho com remunerações reduzidas. 

Esta estratégia apoia-se nalguns instrumentos (idem, ibidem) a saber: modalidades de 

contratação, duração efectiva do tempo de trabalho, flexibilidade do tempo de trabalho e 

redução e suspensão da actividade. 

 Dirigindo um olhar mais fino para estas distinções, que por vezes apontam no 

mesmo sentido, e na linha da reflexão que empreenderemos a propósito da precariedade 

laboral, faz sentido frisar em termos analíticos a distinção entre flexibilidade do emprego e 

flexibilidade do trabalho133, tendo por base obviamente a distinção entre trabalho e emprego. 

Ou seja, o trabalho refere-se à actividade propriamente dita de que se ocupa o trabalhador, 

as tarefas que realiza, e o emprego designa a relação contratual estabelecida entre o 

trabalhador e o empregador. A este respeito, atentemos no quadro seguinte: 

 

Dimensões da flexibilidade no trabalho e no emprego  
[QUADRO N. 1] 

Trabalho Emprego 

-Mudanças rápidas na quantidade de trabalho 
necessário 

-Acréscimo da externalização do emprego (emprego temporário, 
subcontratação) 

-Mudanças assinaláveis nas qualificações para 
desenvolver o trabalho 

-Enfraquecimento dos contratos a termo incerto 

-Reflexividade nas tarefas de trabalho que se executam -Práticas de gestão mediadas 
Fonte: adaptado de Benner (2002) 
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 Em termos empíricos trata-se obviamente de duas realidades estreitamente articuladas, pois, por exemplo a 
natureza do vínculo contratual influencia a actividade de trabalho propriamente dita. Porém, esta última é 
influenciada por outros factores que não se esgotam na natureza do vínculo contratual estabelecido entre o 
trabalhador e a sua entidade empregadora. Brenner (2002, p.24) refere o caso de trabalhadores temporários da 
indústria electrónica que realizam durante um período considerável de tempo um trabalho rotineiro, que não 
sofre portanto mudanças sob o ponto de vista das qualificações, e que se encontram envolvidos em relações de 
emprego temporárias. 
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 Torna-se claro que a flexibilidade do trabalho se encontra marcada por três 

dimensões. Relativamente às alterações atinentes à quantidade de trabalho, a discussão 

centra-se, frequentemente, em saber se a tecnologia cria ou elimina trabalho. Aqui 

salientam-se as teorias sobre o fim do trabalho, designadamente as que se referem à 

eliminação do seu papel estruturador na vida dos indivíduos em sociedade (Gorz, 1997; 

Mèda, 1995; Perret, 1995; Rifkin, 2000a). Sobressaem, também, os posicionamentos que 

consideram que as tecnologias da informação e da comunicação criam trabalhos mais 

inteligentes (Rifkin, 2000). Para Benner (2002), urge atentar nos ritmos ou na velocidade de 

destruição e de criação de trabalho no interior da designada economia do conhecimento e 

da inovação, e não apenas na mera questão da criação ou da destruição de trabalho. Esta 

questão encerra uma maior complexidade e exige uma avaliação rigorosa, sobretudo 

através de análises empíricas sobre os riscos e as oportunidades que as novas tecnologias 

proporcionam, sem resvalar para perspectivas excessivamente optimistas ou pessimistas.  

 Quanto à segunda dimensão da flexibilidade no trabalho, respeitante às mudanças 

das qualificações necessárias para o desenvolvimento da actividade de trabalho, trata-se 

frequentemente de um debate que equaciona a questão da mudança tecnológica e das 

qualificações. Surgem perspectivas, na linha dos trabalhos de Braverman (1974), que 

apontam para a progressiva desqualificação do trabalho fruto dos imperativos de controlo 

capitalista, associados à separação das actividades de concepção e execução. Outras 

reconhecem, sobretudo as que se devem aos defensores das teorias da sociedade da 

informação e do conhecimento, o acréscimo de qualificações generalizado em novos 

sectores da economia cujas práticas de gestão valorizam a qualificação dos recursos 

humanos. Outras, ainda, contestam as modalidades de classificar as capacidades dos 

indivíduos como qualificações, afirmando que aquelas têm que ser enquadradas no âmbito 

das redes sociais de trabalho e das relações de poder, como nas outras esferas de 

participação social dos trabalhadores.  

 Sobre esta matéria das mudanças das qualificações, Benner (2002) adverte que as 

mudanças tecnológicas acabam por produzir tanto o trabalho qualificado como o trabalho 

desqualificado (Kóvacs et al, 2005). É a velocidade dessas mudanças, associadas, por um 

lado, ao contexto técnico e organizacional onde ocorrem, e, por outro, ao contexto sócio-

económico mais global, que acaba por influenciar em decisivo a proliferação do trabalho 

mais ou menos qualificado, originando até cenários com padrões diversos e mesmo 

contraditórios entre si. 

 No que concerne à terceira dimensão da flexibilidade do trabalho - a reflexividade 

nas tarefas de trabalho que se executam - considera-se que essa “reflexividade exige que 

os trabalhadores de todos os níveis examinem as suas próprias actividades de trabalho, no 

sentido de melhorar o seu processo laboral” (Benner, 2002, p.28). Porém, essa capacidade 
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reflexiva ocorre maioritariamente em postos de trabalho que exigem elevadas qualificações 

escolares e profissionais, onde os trabalhadores são directamente envolvidos na avaliação 

do seu desempenho e conhecem os resultados do seu trabalho, podendo tornar-se mais 

competitivos no mercado. Refira-se que esta reflexividade associada ao local de trabalho é 

tanto mais importante quanto mais articulada com a capacidade de reflectir sobre matérias 

mais abrangentes, como, por exemplo, a definição do perfil dos consumidores, das suas 

necessidades e preferências. Para tal, surgem serviços técnicos de marketing e comerciais 

que laboram constantemente a esse nível e possibilitam, no contexto do novo “espírito do 

capitalismo” (Boltanski, Chiapello, 1999), a formulação de respostas às solicitações e a 

disponibilização de novos produtos e serviços que torna as organizações mais competitivas 

no mercado. 

 Quanto à flexibilidade do emprego, salientamos no quadro acima três componentes: 

o acréscimo da externalização do emprego (emprego temporário, subcontratação); o 

enfraquecimento dos contratos a termo incerto; as práticas de gestão mediadas. Para 

Benner (2002), as mudanças nas relações de emprego são mais directas e mais visíveis do 

que as mudanças na natureza do trabalho. As relações de emprego são mais “directamente 

moldadas por factores institucionais, incluindo as questões legais, pela estrutura 

organizacional e pelas dinâmicas e práticas de gestão das empresas. As implicações das 

relações de emprego têm um impacto mais visível, imediato e directo nas vidas dos 

trabalhadores, desde logo porque o emprego implica uma compensação financeira” (p.29). 

 A externalização do trabalho e o enfraquecimento dos vínculos contratuais a termo 

incerto134 constituem duas tendências que rompem com o padrão de emprego vigente no 

período pós segunda guerra mundial. Este padrão de emprego assentava no emprego a 

tempo inteiro, num contrato a termo incerto e num vínculo estabelecido com uma única 

entidade empregadora. 

 Relativamente às práticas de gestão mediadas, trata-se de uma realidade na qual 

outras entidades “exteriores” à empresa marcam uma presença e condicionam a gestão 

quotidiana dos seus recursos humanos. Veja-se, por exemplo, o caso dos serviços que 

implicam níveis de interacção assinaláveis com a clientela, como seja a restauração. Nestes 

casos, podemos entrever uma relação de serviço com uma configuração triangular, 

constituída por entidades empregadoras, mão-de-obra e clientes. Como analisaremos em 

capítulos mais à frente, a figura da clientela constitui-se como absolutamente crucial para o 

quotidiano dos/as trabalhadores/as e para os empregadores, designadamente pela questão 

da qualidade do serviço prestado e pelos seus efeitos nos níveis de facturação diária. 

                                                 
134

 Na verdade, o Livro Verde das Relações Laborais, de Abril de 2006 (p.49) considera que uma das 

transformações mais significativas da estrutura do emprego em Portugal é o acréscimo de trabalhadores por 
conta de outrem com contrato não permanente que representam em 2005 cerca de 14% da população 
empregada, quando em 1992 perfaziam 9 pontos percentuais. 
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 Globalmente, a flexibilidade do trabalho e a flexibilidade do emprego encontram-se 

frequentemente associadas às estratégias empresariais que buscam a redução de custos e 

uma mão-de-obra facilmente adaptável às variações quantitativas e qualitativas dos 

mercados, num clima de competitividade económica crescente à escala global. Aqui, a 

flexibilidade passa a ser entendida de modo unilateral, como um ajustamento dos recursos 

humanos às flutuações do mercado, e não como uma estratégia de conciliação entre a 

liberdade de empreender e a liberdade de trabalhar (Supiot, 1999). Ela passa a atingir todos 

os trabalhadores de todas as hierarquias, mas assume modalidades distintas consoante as 

camadas sociais que atinge. A figura do trabalhador do conhecimento (Murteira, 2004) 

associada a qualificações escolares e profissionais mais elevadas135, também se encontra 

sujeita às vicissitudes das lógicas económicas fortemente competitivas. Porém, fala-se aqui 

de um segmento específico de trabalhadores flexíveis, mais qualificado, e que dispõe, 

apesar de tudo, de capacidades de auto-gestão do seu conhecimento, assumindo a 

condição de trabalhador independente ou de empreendedor com outras pessoas a trabalhar 

com ele, e consequentemente provido de margem relativa de manobra em termos de 

empregabilidade e, a um nível mais global, de adaptação à ambivalência dos novos desafios 

que a sociedade coloca. Neste contexto, é possível pensar que a apelidada sociedade do 

conhecimento consiste numa realidade ancorada no conhecimento que se reveste de um 

carácter complexo (Fernandes, 2006). Ela encerra, em si mesma, ambiguidades, pois tanto 

promove camadas sociais mais capazes136, como contribui para a expansão de clivagens 

sociais já existentes, como ainda constrói novas desigualdades sociais.  

Finalmente, gostaríamos de sublinhar o facto de a flexibilidade ser associada a 

condições precárias de trabalho e de vida dos trabalhadores (Sennett, 1998, 2003), que 

perpetuam ou ampliam desigualdades já existentes ou até mesmo contribuem para a 

emergência de novas franjas sociais desprivilegiadas. O reconhecimento destas condições 

precárias encaminha-nos para a necessidade de esclarecer o conceito de precariedade, 

tarefa de que nos ocuparemos no ponto seguinte. 

 

                                                 
135

 Estes trabalhadores do conhecimento (Knowledge worker) são na maioria das vezes detentores de um curso 
superior em domínios científicos como a informática, os recursos humanos, a educação, a saúde, a gestão, a 
economia, a comunicação social, entre outros e “podem estar directamente empregados pela empresa produtora 
de bens ou serviços finais para o utilizador ou serem contratados por empresas que prestam serviços naquelas 
áreas a outras empresas, os serviços designados informacionais que geram informação” (Murteira, 2004, pp.56-
57). Em contraposição à figura do operário da indústria característico da décadas de 50 a 70 do século passado, 
esta figura do trabalhador do conhecimento possui um percurso profissional incerto, situado num mercado de 
trabalho flexível condicionado por aquilo que é valorizado num momento e desvalorizado noutro momento. É 
encarada no interior de uma relação ambígua entre os “elefantes” que, segundo Charles Handy (citado por 
Murteira, 2004, p.56), são as organizações internacionais, e as “pulgas”, que são as próprias figuras do 
trabalhador do conhecimento, espécies animais que necessitam uma da outra para garantir a sua sobrevivência. 
136

 Como sublinha Fernandes (2006), a “emergência da sociedade do conhecimento vai exigir a elevação dos 
níveis de literacia da massa da população, sem os quais não lhe será possível processar a informação que tal 
sociedade produz e que se torna indispensável a uma vida normal no quotidiano” (p.248). 
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5.3 A precariedade laboral  

 O conceito de precariedade laboral não é aqui considerado como sinónimo de 

flexibilidade. Na linha da discussão sobre a flexibilidade do trabalho e do emprego, também 

nos parece profícuo em termos analíticos introduzir a distinção entre precariedade do 

trabalho e precariedade do emprego. Para tal debruçar-nos-emos sobre a proposta do 

sociólogo francês Paugam (2000). 

No seu modelo de análise o emprego e o trabalho constituem duas dimensões 

fundamentais do processo de integração profissional. O emprego significa uma garantia dos 

direitos sociais, decorrente de uma relação contratual estável e duradoura, enquanto o 

trabalho possibilita aos trabalhadores o exercício de tarefas motivadoras. Assim, a 

integração profissional não significa apenas a satisfação no trabalho, mas também uma 

ligação ao que está de certo modo para além do mundo do trabalho, ou seja, um conjunto 

de direitos sociais no quadro do Estado-Providência (Paugam, 2000). Em contextos de 

precariedade laboral estas características do trabalho e do emprego são postas em causa. 

Para dar conta delas, o autor leva a cabo uma construção ideal-típica de integração 

profissional, atendendo às dimensões da satisfação no trabalho137 e da estabilidade do 

emprego. Trata-se, nas suas palavras, de um instrumento que “pretende conciliar uma 

abordagem psico-sociológica das experiências vividas pelos sujeitos e uma abordagem 

estrutural das condições económicas e sociais do desenvolvimento do capitalismo moderno” 

(p.103). A precariedade do trabalho reporta-se à realização de uma actividade que gera 

sentimentos de insatisfação, de inutilidade social e no limite de alienação. Já a precariedade 

                                                 
137

 Segundo Paugam, as satisfações sentidas pelos actores sociais no trabalho podem relevar de três 
paradigmas: do homo faber, do homo oeconomicus ou do homo sociologicus. O primeiro aponta para a 
satisfação no próprio acto de trabalho. Ora, num contexto em que a liberdade de iniciativa no trabalho cresce, 
refere Paugam, aumenta também a oportunidade do trabalhador se reconhecer no acto da produção, de 
encontrar satisfação pessoal em utilizar as suas competências ao serviço de uma obra individual ou colectiva. 
Este acréscimo de autonomia pode significar, porém, uma pressão maior sobre os ritmos de trabalho e de 
exigência de qualidade, que se traduzirá na desvalorização material e simbólica daqueles que são menos 
competitivos (Paugam, 2000). Vários Inquéritos europeus às condições de trabalho, designadamente os da 
Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho desde 1991 até 2005, documentam 
precisamente que o aumento de autonomia no trabalho é acompanhado pelo aumento de stress. Assim, a 
autonomia traduz satisfação no trabalho, se o seu enquadramento técnico, material e simbólico permitir aos 
trabalhadores o exercício efectivo do seu papel. 
A concepção do homo economicus permite relacionar a satisfação no trabalho com a remuneração auferida. 
Quanto mais elevada é a remuneração, mais satisfeitos estão os trabalhadores. Verifica-se que o acréscimo de 
autonomia no trabalho e de responsabilidades, com a subida para cargos profissionais hierarquicamente 
superiores, não se traduz sempre em aumentos salariais. Finalmente, o paradigma do homo sociologicus permite 

pensar que num ambiente laboral cada vez mais competitivo, os trabalhadores consoante obviamente o seu 
papel no mundo profissional tornam-se sensíveis ao reconhecimento do seu trabalho e das suas competências 
por terceiros, em particular pelos superiores hierárquicos (Paugam, 2000). A satisfação do homo sociologicus 
torna-se mais difícil num contexto progressivamente individualizado de trabalho. Na verdade, o sociólogo francês 
considera que as novas formas de organização do trabalho se, por um lado, permitem que os trabalhadores 
atinjam níveis de excelência e o reconhecimento do seu trabalho, por outro lado também provocam a 
desqualificação daqueles menos capazes para lidar com os desafios que se lhes colocam. 
Globalmente, poder-se-á afirmar, na linha de Paugam (2000), que as mutações que caracterizam a relação com 
o trabalho permitem novas possibilidades de realização pessoal, em virtude do acréscimo de autonomia no 
trabalho, mas também potenciam o risco de trabalhadores serem rejeitados à luz de um cenário económico 
altamente competitivo.  
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do emprego refere-se à instabilidade e à insegurança provocadas pela fragilidade do vínculo 

contratual e consequentemente pela restrição dos direitos sociais decorrentes de uma 

relação contratual estável e duradoura138 típica das sociedades de pleno emprego desde o 

pós segunda guerra até inícios dos anos de 1970. Atentemos na informação reunida no 

quadro n.2. 

Tipo-ideal de integração 
[QUADRO N. 2] 

 Satisfação no trabalho Estabilidade no emprego 

Integração assegurada + + 

Integração incerta + - 

Integração laboriosa - + 

Integração desqualificante - - 
Fonte: adaptado de Paugam (2000) 

 

Propõem-se quatro tipos ideias de integração profissional que combinam, 

distintamente, as dimensões da satisfação no trabalho e da estabilidade no emprego. 

Vejamos em pormenor cada um destes tipos. A integração assegurada possibilita aos 

sujeitos satisfação no trabalho e estabilidade no emprego, o que lhes permite levar a cabo 

projectos profissionais e investimentos no trabalho para se realizarem. As satisfações 

alcançadas constituem o produto de uma integração bem sucedida na empresa, 

especialmente na rede de relacionamento com os colegas e superiores hierárquicos 

(Paugam, 2000). Já a integração incerta reflecte uma situação de satisfação no trabalho e 

de instabilidade face ao emprego. Trata-se de situações em que os indivíduos se sentem 

satisfeitos no trabalho e com o ambiente laboral, possuindo, todavia, uma relação contratual 

frágil e instável. A integração laboriosa assume uma modalidade clássica, pois integra 

sujeitos globalmente insatisfeitos com o seu trabalho, mas com situações contratuais 

                                                 
138

 A relação salarial salvaguardava três dimensões de regulação importantes: o tempo, o espaço e as relações 
contratuais, permitindo então o designado “emprego a tempo inteiro para toda a vida”. A este propósito, Ferreira 
(2001) salienta três características estruturais do direito do trabalho que correspondem à relação salarial fordista: 
o seu carácter colectivo associado à perda da centralidade do contrato individual de trabalho e à importância da 
negociação colectiva; a tendência para a uniformização dos estatutos sociais, ou seja, para a uniformização da 
condição jurídica dos diferentes trabalhadores; a efectividade do emprego, visível na garantia da relação 
concreta entre um determinado trabalhador e uma determinada empresa, assegurando-se nomeadamente a 
promoção profissional e o condicionamento do despedimento. O autor acrescenta que a relação de trabalho 
típica deste modelo de regulação social assenta ainda nos seguintes aspectos: na subordinação jurídica e no 
espaço da grande empresa como meio privilegiado onde se presta o trabalho assalariado; na duração 
indeterminada e garantia de subsistência do vínculo do trabalho; na unicidade do empregador, prestando o 
trabalhador serviço a um único empregador; na estabilidade temporal e remuneratória, sendo o trabalho 
assalariado prestado a tempo inteiro ou completo, com uma duração temporal limitada, normalizada, etc. (p.263). 
As duas formas anteriores da relação salarial eram a relação salarial concorrencial e a relação salarial taylorista 
(Tremblay, 1990). A primeira caracteriza-se pela regulação económica do tipo concorrencial, no sentido em que 
há dominação de monopólios nos mercados (produtos e trabalho), havendo flexibilidade de preços, de salários e 
de emprego. Esta relação salarial não leva em consideração a capacidade de consumo dos trabalhadores, 
sendo que os empregadores não se preocupam se aqueles podem consumir os bens que produzem. Este modo 
de regulação concorrencial cai no decurso da crise de 1929 que põe em causa esta regulação económica. A 
relação salarial taylorista reenvia para a reestruturação da produção em função dos princípios da organização 
científica do trabalho (OCT) accionados por Taylor. Assiste-se a uma reorganização considerável do trabalho, 
porém não se verifica uma alteração profunda do modo de vida dos trabalhadores, sendo a relação salarial 
fordista que introduzirá alterações a esse nível. 
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seguras. Nesta modalidade, os trabalhadores desempenham tarefas fortemente penosas 

para os sujeitos, fonte de sofrimento físico e psicológico. Porém, o seu impacto negativo 

acaba atenuado, dada a situação estável face ao emprego. Finalmente, a integração 

desqualificante evidencia uma crise da integração laboral, já que conjuga insatisfação no 

trabalho e instabilidade de emprego. Em oposição à modalidade anterior, esta integração 

não permite que o sofrimento sentido pelos sujeitos no trabalho e por seu intermédio seja 

minimizado através da estabilidade do emprego, pois esta é inexistente. Nas palavras de 

Paugam, trata-se “de um processo de desqualificação social que abrange hoje franjas 

numerosas e diversas da população e que ameaça a sua identidade sob formas variadas. A 

integração é desqualificante, porquanto constitui um início processual que pode conduzir a 

uma acumulação de handicaps” (p.102). Estaremos face a uma situação extrema de dupla 

precariedade laboral, isto é, precariedade do trabalho e precariedade do emprego, num 

contexto económico progressivamente orientado para a produção do efémero e do volátil, 

pautado pelo prazo de validade restrito dos produtos e dos serviços (Petrella, 1997). Tal 

situação, ao ameaçar as referências identitárias dos trabalhadores, promove no limite a 

proliferação de biografias de risco (Beck, 2000, p.87), onde os percursos individuais se 

tornam obscuros, irregulares (Bauman, 2003) e inseguros139. Parece-nos valer a pena 

destacar a questão que o sociólogo alemão Bauman coloca a este propósito. “O que 

significa na actualidade um indivíduo possuir dois ou mais empregos em virtude de ganhar 

pouco? Trata-se de dois empregos necessários para viver”? Esta interrogação é 

acompanhada pela referência à experiência laboral na cadeia Mcdonalds. Segundo o autor 

trata-se de um mundo de trabalho de mcjobs140, em que os trabalhadores são 

completamente ignorados e submetidos aos modelos de gestão que imperam nestes 

grandes marcas internacionais. Analisaremos justamente esta realidade em capítulo que 

versa sobre o estudo empírico na restauração.  

Estes cenários de precariedade laboral colocam em causa três funções básicas 

(Ferreira, 2001) desempenhadas pelo trabalho nas sociedades assalariadas: a função 

produtiva, a função redistributiva e a função de socialização. Apesar da função produtiva 

permanecer fundamental na actualidade, as novas modalidades de emprego, aquilo que 
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 A individualização do risco é uma proposição fundamental na modernidade tardia (Anthony Giddens, 1990; 
The Consequences of Modernity, Cambridge, Polity Press; Ulrich Beck, 1992, The Risk Society, London, Sage) 
(p.118). A individualização do risco no mercado de trabalho dos jovens pode ser analisada segundo duas vias 
(Melinda, 2004, pp.115-139). A primeira refere que os jovens têm mais liberdade para escolher e capacidade de 
acção e que pretendem empregos flexíveis que se ajustem ao seu estilo de vida. Na sociedade de risco, a 
capacidade de planear é difícil e imprevisível e os jovens sentem que o risco é apenas negociável a um nível 
individual. A segunda sublinha que a flexibilidade do mercado de trabalho é encarada como uma estratégia 
defensiva operacionalizada pelos empregadores ou pelo Estado. A flexibilização das horas de trabalho (ex: 
alteração dos turnos de trabalho) tem sido apregoada e posta em prática. 
140

 Grosso modo constituem trabalhos desqualificados, rotineiros, mal remunerados e desumanos realizados 
maioritariamente por jovens. Dar-se-á conta desta realidade de forma mais detalhada no capítulo empírico sobre 
a restauração. 
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Supiot (1999) designa como “zonas cinzentas de empregos”141, vêm questionando a 

centralidade do trabalho assalariado. As mutações na função produtiva do trabalho 

questionam o alcance e as fronteiras típicas do direito do trabalho.  

A função redistributiva é posta em causa pelos elevados índices de desemprego e 

de precarização do emprego existente, encontrando-se na dependência directa das 

“exigências da competitividade e das normas de regulação que procuram indexar a 

evolução dos rendimentos e dos salários à evolução da produtividade” (Ferreira, 2001, 

p.270). A fragmentação da função distributiva através do salário ou dos mecanismos de 

protecção social tem como consequência o bloqueio desta função como fonte de acesso ao 

direito do trabalho e ao direito social. 

 Já a função de socialização proporcionada pelo trabalho permanece central, 

contrariamente às teorias sobre o fim do trabalho142 (Gorz, 1997; Méda, 1995; Rifkin, 2000a) 

já mencionadas, “quer porque continua a gerar identidades inclusivas, quer, e sobretudo, 

porque cada vez mais gera identidades precárias e frágeis” (Ferreira, 2001, p.268). 

Reconhecendo-se o lugar central do trabalho na construção das identidades (individuais, 

políticas e jurídicas) e na integração social, a socialização é cada vez mais problemática 

para indivíduos que se encontram em situação de desemprego e de trabalho fortemente 

individualizado e precário (Venturini cit. por Ferreira, 2001). Como assinala Castel (2003), “é 

em torno do trabalho que se continua a jogar um parte crucial do destino social da maioria 

da população. Todavia, a diferença em relação a períodos anteriores - e ela é enorme - é 

que se o trabalho não perdeu a sua importância, ele perdeu muito da sua consistência, 

designadamente o seu poder de protecção” (pp.80-81). Nesse sentido, Castel adverte que a 

conjuntura de incerteza não invalida a questão das protecções, sublinhando, pelo contrário, 

a sua brutal actualidade. Questiona a possibilidade de encontrar novos mecanismos de 

protecção para estas situações de trabalho pautadas por fortes vulnerabilidades. Refere-se 

à proposta de Supiot (1999) acerca da possibilidade de transferência dos direitos 

associados ao emprego para a pessoa do trabalhador. O estado profissional do trabalhador 

constituir-se-ia doravante pelas diferentes formas de trabalho que executasse ao longo da 

sua existência. Encontrar-se-ia uma continuidade de direitos para o trabalhador (Castel, 

2003) mediante a descontinuidade das trajectórias profissionais.  

 A respeito desta necessidade de tornar o trabalho e o emprego mais seguros, é 

interessante referir que, no Livro Verde sobre as Relações Laborais, de 2006, surge exposto 

                                                 
141

 Da expressão original “zones grises de l‟emploi”. 
142

 Tais perspectivas sobre o fim do trabalho carreiam por vezes posições demasiado extremadas e 
provocatórias com argumentação contraditória e bastante parcial. A este propósito veja-se a recensão crítica de 
Vicki Smith (2006,“It‟s the end of work as we know it...but maybe not”, Work and Occupations, vol.33, nº3, 
pp.303-306) sobre a obra de Jeremy Rifkin (1995), The End of Work: the Decline of the Global Labor Force and 
the Dawn of the Post-Market, um dos protagonistas das referidas perspectivas. 
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o conceito de “flexigurança” definido como uma “estratégia política que tenta sincrónica e 

deliberadamente, por um lado, aumentar a flexibilidade dos mercados de trabalho, da 

organização do trabalho e das relações de trabalho e, por outro lado, aumentar quer a 

segurança de emprego, quer a segurança social, especialmente para os grupos fracos 

dentro e fora do mercado” (p.193). Longe de um modelo rígido, as abordagens de 

“flexigurança” assentariam antes na combinação de diferentes modalidades de flexibilidade 

com correspondentes estratégias que visam promover a segurança (p.194). Globalmente, o 

conceito de “flexigurança” apontará para um intercâmbio entre flexibilidade e segurança no 

emprego (Artiles, 2002), através da mediação de políticas institucionais que integrem 

empregadores, representantes dos trabalhadores e instituições públicas, com vista à 

flexibilização do tempo de trabalho ao longo do processo da vida activa, ao processo de 

formação e reciclagem da força de trabalho e à conciliação da esfera profissional e da 

esfera familiar. Quando se fala em “flexigurança” refere-se na maior parte das vezes a 

realidade dinamarquesa. A eventualidade da importação desta realidade para Portugal tem 

sido fonte de controvérsias várias que apontam como principal problema algumas 

idiossincrasias do mercado de trabalho português, nomeadamente a de manter uma 

distância significativa entre a realidade normativa escrita tida como muito protectora (Silva, 

2007) e a prática social vincadamente precária. 

 Em suma, a grande tendência para a precariedade no trabalho e no emprego 

observa-se no espaço social laboral dos trabalhadores e despoleta efeitos nas outras 

esferas da sua vida social.  

 

5.4 A dignidade no trabalho  

 Em paralelo com a análise da terciarização, da flexibilidade e da precariedade, 

parece-nos de extrema importância reflectir sobre a problemática da dignidade no trabalho, 

pois encontra-se fortemente imbricada com as anteriores relacionando-se profundamente 

com as grandes mudanças que atravessam o mundo laboral. 

 Vale a pena começar por sistematizar algumas questões associadas à referida 

problemática, uma vez que não têm sido directamente abordadas pelas ciências sociais em 

Portugal. O conceito de dignidade no trabalho começou a ser sistematizado pela 

Organização Internacional no Trabalho em 1999 e resulta das suas preocupações face ao 

contexto internacional de profundas transformações no trabalho143. Ele é perspectivado em 

                                                 
143 Em 1999, Juan Somavia, na qualidade de Director Geral da OIT, definiu a missão desta organização da 

seguinte forma: “A missão da OIT é melhorar a situação dos seres humanos no mundo do trabalho. Hoje, esta 
missão encontra eco na preocupação geral das pessoas face aos novos tempos de mudança: encontrar 
oportunidades sustentáveis para o trabalho digno. O objectivo primário da OIT é o de promover oportunidades 
para mulheres e homens que lhes possibilitem ter trabalho digno e produtivo, salvaguardando condições de 
liberdade, igualdade, segurança e dignidade humana” (OIT, 1999, p.3). Nalguns países a concepção sobre a 
dignidade no trabalho varia consoante as orientações culturais aí existentes. 
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função de quatro dimensões fundamentais: o acesso ao trabalho e ao emprego; os direitos 

no trabalho; a segurança; o diálogo social entre trabalhador, empregador e outras 

organizações (OIT, 1999, p.3). Embora todas elas se encontrem estreitamente associadas, 

sob o prisma analítico é possível caracterizar cada uma individualmente. De forma sumária, 

a primeira dimensão aponta para a necessidade de ter um horário e ritmo de trabalho 

adequados, e uma remuneração que permita satisfazer as necessidades da vida individual e 

colectiva. Os direitos no trabalho remetem para a liberdade de associação e para a não 

discriminação em função da etnia, do sexo ou da idade. A terceira dimensão aponta para a 

protecção social na doença e assistência social no desemprego. Finalmente, a quarta 

dimensão (Rodgers, 2004) remete para a possibilidade de o trabalhador se fazer 

representar e ouvir, não apenas pela via clássica da representação sindical, como por 

outras formas de organização que se adaptem às novas formas de trabalho  

 Este conceito de dignidade no trabalho abrange compreensivelmente uma variedade 

assinalável de elementos vinculados à própria missão da Organização Internacional do 

Trabalho que lhe conferiu visibilidade. Encontra-se associado à defesa do desenvolvimento 

económico e social sustentado de todos os países, bem como às estratégias de promoção e 

manutenção da paz mundial e, nessa medida, é operacionalizado à luz da realidade sócio-

económica dos diferentes países da cena mundial.  

 Para além desta abordagem, que apelidaríamos de institucional, parece-nos 

importante destacar um outro contributo decisivo para a compreensão da problemática da 

dignidade no trabalho. Trata-se da perspectiva de Hodson (2001), que considera em termos 

globais a dignidade como “a capacidade de estabelecer um sentido de auto-valorização e 

auto-respeito e de cultivar o respeito pelos outros” (p.3). A dignidade é concretizada na 

esfera política pela luta a favor da democracia e pela justiça, e na esfera económica pela 

posse de um salário que permita assegurar todas as necessidades e pela igualdade de 

oportunidades. Ao focalizar em particular o espaço de trabalho, este autor considera que a 

dignidade é realizada mediante um número restrito de actos de resistência contra abusos e 

uma conduta que permite aos trabalhadores sentir orgulho do seu quotidiano laboral. 

Mesmo em contextos onde se observam abusos evidentes de autoridade e modelos de 

gestão que apenas colocam dificuldades aos trabalhadores, é possível observar que estes 

ainda atribuem sentido ao trabalho e laboram com dignidade (Hodson, 2001).  

 Um dos aspectos que caracteriza esta abordagem é o facto de Hodson iniciar a 

discussão desta problemática, reportando-se à questão da degradação do trabalho, 

recuando aos escritos dos clássicos da teoria sociológica: Marx, Durkheim, Weber. O 

sociólogo norte-americano refere que, segundo Marx, a exploração e a miséria dos 

trabalhadores resulta do funcionamento do sistema do mercado capitalista, no qual os 

capitalistas compram mão-de-obra o mais barato possível para haver produção e venda de 
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mercadorias ao mais baixo preço. O capitalismo produz a alienação dos trabalhadores face 

aos produtos do seu trabalho (pois o trabalho é um meio para salvaguardar as necessidades 

materiais), ao processo de trabalho (não controlam o seu processo de trabalho), à 

possibilidade de serem criativos (trabalho que não permite criatividade e apenas possibilita a 

segurança básica material) e alienação do convívio com outros trabalhadores e consigo 

próprios (inexistência de um grupo de trabalho, pois o trabalhador encontra-se isolado e 

cumpre apenas as suas tarefas individuais). Nestes termos refere-se que, na leitura de 

Marx, o capitalismo inibe os trabalhadores de serem criativos, dimensão que caracteriza a 

condição humana, e contribui para subordinar a sua actividade de trabalho ao lucro 

capitalista. A inexistência desta criatividade aponta, segundo Hodson (2001), para o 

exercício de trabalho desprovido de dignidade humana. Contrariamente, a autonomia e a 

concretização da sua capacidade criadora corresponderiam ao exercício efectivo da 

dignidade humana do trabalhador. 

 Relativamente ao posicionamento durkheimiano, Hodson (2001) considera que o 

ataque à dignidade é visto na óptica da desorganização social e da anomia. A progressiva 

divisão do trabalho privou os trabalhadores de autonomia e tornou-os menos poderosos, 

acabando por minar a regulação moral mais apropriada da vida económica. Se nas 

sociedades primitivas os grupos de indivíduos partilhavam um código de conduta moral 

baseado nas suas posições e interesses, aquilo a que Durkheim chamou de solidariedade 

mecânica, nas sociedades modernas prevalece a solidariedade orgânica, em que a 

progressiva divisão do trabalho exige que todos em diferentes posições contribuam para a 

coesão da vida em sociedade. A dignidade no trabalho seria salvaguardada pela 

participação dos trabalhadores em associações voluntárias existentes no local de trabalho 

(Hodson, 2001), que forneceriam orientações e sentido ao trabalho, evitando qualquer 

tentativa de abuso, exploração ou sobretrabalho.  

 No que respeitante à perspectiva weberiana, Hodson salienta o facto de chamar a 

atenção para o papel da racionalização e da burocratização nas sociedades modernas. 

Segundo esta, apenas as organizações burocráticas se revelam capazes de sobreviver na 

nova vida económica e social, tanto pela eficiência que produzem, como pela capacidade de 

gerar consenso entre os seus participantes, dando origem a um novo poder legítimo. Tal 

poder assenta numa base racional legal movida pela existência de um conjunto de regras de 

conduta, de responsabilidades e direitos para todos os participantes dessa organização. 

Porém, o excessivo peso desta burocratização das sociedades modernas pode colocar em 

causa a dignidade no trabalho, pelo facto de anular a criatividade humana e a partilha de 

sentimentos e valores. A solução weberiana, refere Hodson (2001), passa pela existência de 

líderes carismáticos no interior destas organizações burocráticas, que salvaguardem tais 

dimensões. 
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 No contexto do recuo histórico aos clássicos fundadores da Sociologia, o sociólogo 

norte-americano salienta que as suas perspectivas sublinham sobremaneira o facto das 

estruturas sociais se imporem no quotidiano dos trabalhadores e consequentemente 

inibirem o exercício da sua dignidade e bem-estar. Prosseguindo na análise, considera que 

é importante enquadrar as modalidades específicas de que se revestem os obstáculos à 

afirmação da dignidade no trabalho, tendo em atenção os contextos de trabalho nas 

sociedades contemporâneas, onde o trabalhador tem uma importância decisiva para as 

organizações, o que não sucedia nas sociedades dos clássicos fundadores da Sociologia. 

Tentaremos dar conta de seguida desta questão. 

 Julgamos importante destacar o facto de Hdosn (2001) pretender averiguar a 

concretização da dignidade no espaço social de trabalho, recorrendo a várias etnografias 

sobre o mundo laboral, perspectivando a questão da dignidade em termos da sua 

manutenção e defesa, por um lado, e da sua ameaça ou perda, por outro. Da informação 

reunida no quadro seguinte é de salientar que, para manter e defender a dignidade, os 

trabalhadores podem desenvolver quatro tipos de estratégias: a resistência, a cidadania, a 

criação de esquemas de atribuição de sentido e o desenvolvimento de relações sociais no 

trabalho. Apontam-se, também, os quatro principais factores inibidores do exercício de 

trabalho com dignidade: má gestão e abuso, excesso de trabalho, limitações à autonomia e 

contradições do envolvimento no trabalho. 

 

Dignidade no trabalho  
[QUADRO N. 3] 

Manutenção ou defesa da dignidade Ameaça ou perda da dignidade 

Resistência Má gestão e abuso 

Cidadania organizacional Excesso de trabalho 

Busca de sentido Limitação à autonomia 

Relações sociais no trabalho Contradições do envolvimento no trabalho 
Fonte: Hodson (2001) 

 

 Para manter ou defender a sua dignidade, os trabalhadores encetam modalidades 

passivas ou activas de resistência ao abuso, ao excesso de trabalho e a outras formas de 

exploração. Hodson (2001) considera que a resistência no local de trabalho concretiza-se de 

modo mais recorrente via actos relativamente restritos e pontuais, que envolvem uma 

diminuição subtil da cooperação ou do entusiasmo da mão-de-obra. 

 Uma outra dimensão de manutenção ou defesa da dignidade é a da cidadania 

organizacional, quer dizer, os trabalhadores encetam um conjunto de comportamentos para 

o exercício eficiente do seu trabalho que em última análise contribuem para o bom 

funcionamento da organização em que se encontram. Tal observa-se mesmo em contextos 

em que os modelos de gestão são por vezes danosos para os trabalhadores. 
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 Em terceiro lugar, salienta-se o facto da mão-de-obra se envolver subjectivamente 

no seu quotidiano laboral, atribuindo-lhe sentido e cumprindo com os objectivos estipulados 

pela organização. No caso concreto da pesquisa empírica, o envolvimento da mão-de-obra 

nos objectivos comerciais de algumas lojas é uma evidência, como veremos em capítulos à 

frente.  

 A quarta dimensão apontada reporta-se às relações sociais que os trabalhadores 

estabelecem no local de trabalho e que têm um prolongamento evidente no exterior desse 

local. Se algumas sociabilidades mais positivas permitem suavizar por vezes contextos de 

trabalho mais penosos, há outras que originam relações de hostilidade entre trabalhadores 

no interior da mesma organização. 

 Relativamente aos factores que minam a dignidade no mundo laboral, é possível 

apontar os abusos e a gestão incompetente de que são alvo os trabalhadores. Hodson 

(2001) salienta que, mesmo os superiores hierárquicos que não são arrogantes ou 

dominadores tendem a resvalar para situações em que abusam do seu poder e do lugar que 

ocupam. A gestão incompetente pode revelar-se bastante danosa para os trabalhadores e 

para o funcionamento organizacional no seu todo. 

 O excesso de trabalho origina nalguns contextos um défice de dignidade no trabalho 

e mesmo a realização de trabalho desprovido de qualquer significado para os trabalhadores. 

Esta situação é constatada precisamente na pesquisa empírica realizada, como veremos no 

último capítulo.  

 As limitações à autonomia colocam grandes desafios à dignidade dos trabalhadores. 

Hodson (2001) sublinha o facto da privação de autonomia ser acompanhada também pela 

privação de responsabilidade e de ambas ocorrerem em vários sectores de actividade e 

percorrerem várias categorias profissionais. Todavia, importa referir novamente que o 

acréscimo de autonomia no trabalho pode ser acompanhado pelo aumento de sentimentos 

de stress, como o atestam os Inquéritos Europeus às Condições de Trabalho entre 1991 e 

2005 levados a cabo pela Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de 

Trabalho, caso ele não seja acompanhado pelo devido enquadramento técnico, material e 

simbólico que possibilite aos trabalhadores o desempenho efectivo do seu papel. 

 A dimensão documentada no quadro relativa às contradições de envolvimento no 

trabalho aponta para contextos laborais que apelam fortemente ao espírito de equipa em 

que cada trabalhador deve empenhar-se ao máximo em benefício do funcionamento da 

equipa. É reconhecido que o maior empenhamento tanto pode acarretar oportunidades, em 

termos de acréscimo do sentido de responsabilidade e dignidade no trabalho, como 

ameaçá-lo seriamente, caso os superiores hierárquicos introduzam pressão adicional junto 

dos trabalhadores para estes laborem mais rapidamente em ordem ao cumprimento mais 

célere dos objectivos. Em situações como as observadas na nossa pesquisa empírica sobre 
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a restauração, em que estão em causa no quotidiano de trabalho momentos de rush - 

grande afluência de clientes -, este fluxo volumoso de clientes significa para a mão-de-obra 

um ritmo de trabalho muito mais acelerado para cumprir a tarefa de atender toda a clientela 

que se desloca à loja comercial. 

 Globalmente, estas dimensões apresentadas ameaçam ou inibem a dignidade no 

trabalho e podem ser analisadas separadamente ou em conjunto consoante as 

especificidades dos contextos laborais em análise.  

 Sintetizando, a análise de Hodson (2001) coloca a tónica numa questão que nos 

parece decisiva, a de equacionar a problemática da dignidade no espaço social de trabalho. 

Analisa comportamentos e significados colectivos subjectivos que se encontram em 

negociação e construção permanentes no quotidiano de trabalho.  

 

5.5 Balanço sobre as grandes tendências do mundo laboral 

 Um dos objectivos cruciais deste capítulo residiu na abordagem das problemáticas 

que têm configurado o mundo laboral na actualidade, levando em consideração o objecto de 

estudo da pesquisa: os/as trabalhadores/as dos centros comerciais que exercem a sua 

actividade nas lojas comerciais da restauração e do vestuário.   

 A análise da terciarização das actividades implicou uma discussão em torno da 

porosidade de fronteiras entre as actividades terciárias e secundárias e das vantagens de 

levar em consideração uma análise do conteúdo concreto das actividades classificadas 

formalmente no designado sector dos serviços, em detrimento de rotulagens que por vezes 

obscurecem a compreensão da natureza e das especificidades das actividades realizadas. 

Esta abordagem revela-se extremamente importante porquanto o objecto de estudo desta 

pesquisa prende-se com a realidade do comércio, que acaba por encerrar dimensões 

híbridas entre as referidas actividades terciárias e industriais.  

 As problemáticas da flexibilidade e da precariedade laborais exibem lógicas 

claramente convergentes no que toca às condições de trabalho e de emprego e à relação 

entre elas. No que toca às duas primeiras considerámo-las na sua dupla composição, ou 

seja, flexibilidade no trabalho e no emprego: a primeira aponta para o trabalho, ou seja para 

a natureza concreta da actividade de trabalho (mudanças rápidas na quantidade de 

trabalho, nas qualificações para o desenvolver, reflexividade nas tarefas de trabalho que se 

executam) e a segunda para as modalidades de emprego (acréscimo de externalização, 

enfraquecimento dos vínculos contratuais a termos incerto) e para as práticas mediadas de 

gestão das empresas. A precariedade do trabalho e do emprego remetem para as questões 

da insatisfação no trabalho e para instabilidade do vínculo contratual, respectivamente. 

Referimos que a flexibilidade e a precariedade não se revelam realidades sinónimas, tendo 

sido possível consequentemente dar-lhes um tratamento individualizado. Porém, a 
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flexibilidade tende a estar associada a condições de vida e de trabalho precárias, o que fez 

com que nos tenhamos debruçado sobre a problemática da precariedade. Por sua vez, a 

ponderação do papel da precariedade e dos seus múltiplos efeitos sob o prisma da perda de 

referências identitárias dos trabalhadores e no limite da sua própria dignidade humana, 

suscitou a reflexão sobre a problemática da dignidade no trabalho, que tem sido analisada 

em contextos sociológicos internacionais, mas até agora pouco consagrada em análises 

sociológicas portuguesas. Esta carência motivou fortemente uma incursão mais alongada 

sobre a referida problemática. 

 A análise sobre a dignidade no trabalho aqui apresentada remete para dois eixos, 

um relativo aos mecanismos desencadeados pelos trabalhadores para manter ou defender 

a dignidade (resistência, cidadania organizacional, busca de sentido, relações sociais no 

trabalho), e o outro relativo às situações conducentes à ameaça ou perda da dignidade (má 

gestão e abuso, excesso de trabalho, limitação na autonomia, contradições no envolvimento 

no trabalho). Relativamente ao segundo eixo e no que toca em particular a questão da má 

gestão ou do abuso como factores de ameaça ou perda da dignidade, poderemos associá-

las à já mencionada flexibilidade no emprego, ou a práticas de gestão em que os superiores 

hierárquicos avaliam o trabalho dos seus subordinados, valorizando, por exemplo, numa 

situação de conflito, a perspectiva do cliente em detrimento da do trabalhador, num contexto 

comercial em que domina o princípio do “cliente tem sempre razão”144. A problemática da 

dignidade laboral está associada a situação de precariedade e a outras situações como a do 

excesso de trabalho e a da limitação de autonomia. Porém, equacionámos o facto da 

tendência contrária - acréscimo de autonomia - ser susceptível de desencadear 

precisamente os mesmos sentimentos nos trabalhadores, caso não lhes seja proporcionado 

um contexto com condições técnicas, materiais e simbólicas que lhes permitam a 

concretização efectiva das suas funções. 

 Concluindo, parece-nos que a abordagem destas problemáticas e das lógicas que as 

marcam possibilitam um enquadramento com um valor heurístico para a problematização do 

objecto de estudo em análise. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144

 Veremos no último capítulo que esta perspectiva é uma realidade na restauração, embora coexista com outra 
em que os superiores hierárquicos valorizam, nas situações de conflito, a perspectiva do sujeito trabalhador em 
detrimento da clientela, pois consideram que aquele revela-se sempre como a parte mais frágil. 
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QUARTA PARTE 

TRABALHO, RELAÇÃO DE SERVIÇO, CONTEXTOS ORGANIZACIONAIS E LABORAIS 

EM LOJAS DE VESTUÁRIO E RESTAURAÇÃO 

 

Capítulo 6 – Trabalho em lojas de vestuário, restauração e relação de serviço 

 No âmbito da análise do trabalho em lojas de vestuário e de restauração em centros 

comerciais e dos grupos profissionais que aí laboram, pareceu-nos pertinente, sob o ponto 

de vista teórico, ventilar alguns dos contributos provenientes da sociologia das profissões e 

do trabalho, que podem lançar luz para a referida análise. Refira-se que o objectivo deste 

ponto não é o de explorar, pormenorizadamente, as perspectivas teóricas destes dois ramos 

disciplinares da sociologia, nem aprofundar as controvérsias teóricas existentes no seu 

interior, mas tão só assinalar aspectos relevantes para a discussão analítica e empírica do 

nosso objecto de estudo. Interessa-nos atentar nas abordagens sociológicas sobre os 

grupos profissionais e seus processos de transformação desenvolvidas pela sociologia das 

profissões, que emerge em 1930 nos EUA, e pela sociologia do trabalho que aparece no 

decurso da década setenta em França145. Apesar desta última privilegiar a análise do 

trabalho no contexto da fábrica e se debruçar preferencialmente sobre a classe operária, 

dimensões que se afastam do contexto profissional em análise nesta investigação, foi 

profícuo sob o ponto de vista analítico considerá-la, porquanto se registam alterações no 

seu interior, ao nível metodológico e conceptual, passíveis, por um lado, de serem 

integradas no debate em torno da dinâmica de profissionalização e, por outro, claramente 

reveladoras de preocupações convergentes com aquelas que emergiram no âmbito da 

discussão da sociologia das profissões de tradição americana.  

Vale a pena sublinhar também que, apesar das divergências que caracterizam as 

tradições teóricas, é cada vez mais notória a aproximação entre a sociologia do trabalho e a 

sociologia das profissões em torno da problemática dos processos de profissionalização 

(Dubar, Lucas, 1994). Efectivamente, a análise dos colectivos e das organizações de 

trabalho revela-se fortemente influenciada pela noção de “modelos profissionais” (Dubar, 

Lucas, 1994; Dubar e Tripier, 1998). Lucas (1994) advoga que seja no contexto da 

                                                 
145

 Convém referir que a sociologia do trabalho, designadamente em França, começa a interessar-se de modo 
sistemático pela análise das profissões no decurso da década de 1970. O ano de 1972 constitui um marco 
assinalável, pois é publicado um número especial da revista Sociologie du Travail sobre as profissões. Segue-se 
em 1973 um artigo de Chapoulie sobre grupos profissionais. A sociologia já havia demonstrado interesse pela 
abordagem das ocupações e das profissões no âmbito da discussão sobre o desenvolvimento das sociedades 
modernas. Dubar (1997) refere o caso de Max Weber que, na obra Economia e Sociedade, de 1920, postula a 
profissionalização como um dos principais mecanismos da modernização na passagem da socialização 
comunitária, onde o estatuto social é herdado, para a socialização societária, onde este depende directamente 
das tarefas realizadas e dos critérios racionais de competência e de especialização. Ainda segundo Dubar 
(1997), a focalização no processo global de profissionalização parece significar a superação da oposição entre 
ocupação e profissão, apesar da distinção levada a cabo entre a transmissão hereditária dos estatutos e das 
ocupações e a escolha individual livre que perpassa as formações e as profissões. 
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abordagem dos “operários de profissão”, na senda do modelo corporativista, segundo a 

terminologia francesa, seja no âmbito das “profissões estabelecidas” referentes ao modelo 

da medicina e das profissões jurídicas, na linha teórica da perspectiva funcionalista dos 

EUA, há várias investigações que se interrogam sobre os mecanismos de desconstrução e 

reconstrução daqueles modelos profissionais. Uma vez que não partilhamos nenhuma 

leitura sociológica rígida e fixa sobre a problemática das transformações profissionais, 

optámos por contemplar diferentes abordagens, articulando os contributos mais pertinentes 

para a discussão da realidade em análise nesta pesquisa. 

 

6.1 O trabalho em lojas de vestuário e de restauração e os contributos da sociologia 

das profissões e do trabalho 

6.1.1 A sociologia das profissões e a abordagem funcionalista 

 No decurso dos anos trinta do século passado, vários autores americanos procedem 

à distinção entre ocupação e profissão, salientando que a primeira aponta para “qualquer 

função socialmente reconhecida (e contemplada nos instrumentos técnicos da contabilidade 

social - recenseamentos da população, inquéritos, etc)” e a segunda para um “conjunto mais 

limitado e característico a que só correspondiam certas e determinadas ocupações” (Freire, 

2002, p.320). É relativamente consensual admitirem que a profissão reúne no seu interior 

seis traços: engloba operações intelectuais associadas a responsabilidades individuais 

assinaláveis; os seus materiais de base provêm da ciência; os saberes teóricos exibem uma 

aplicabilidade empírica e útil; a transmissão destes saberes ocorre mediante um ensino 

formal; as profissões auto-organizam-se em associações e, por último, os seus membros 

manifestam uma motivação altruísta (Dubar, Tripier, 1998). Esta conceptualização é 

ilustrativa de uma abordagem funcionalista das profissões que emerge segundo Desmarez 

(1986), da preocupação em propor uma sociologia imparcial e distanciada dos autores da 

primeira Escola de Chicago, largamente criticados pela sua sociologia “comprometida” 

interessada em analisar grupos sociais mais vulneráveis146. A sociologia das profissões 

elege como alvo analítico grupos sociais afastados dessas zonas de vulnerabilidade. Tripier 

(1991) adianta que esta tendência terá sido ampliada e fortemente influenciada pela 

promulgação nos EUA, em 1940, do Taft Hartley act, que vincula a validade de uma 

profissão socialmente necessária ao seu reconhecimento jurídico por uma entidade 

associativa, onde se integram os indivíduos que a exercem. A estes é exigida a conclusão 

de um curso universitário devidamente certificado e o respeito pela deontologia profissional, 

que pressupõe o reconhecimento e a submissão a modalidades de controlo e coerção.  

                                                 
146

 Veja-se a investigação de Thomas e Znaniecki (1998 [1920]) Le Paysan Polonais en Europe et aux États-
Unis. Récit de vie d‟un migrant, Paris, Nathan, como ilustrativa das abordagens centradas nos grupos sociais 
mais vulneráveis. 
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 A abordagem funcionalista147 das profissões desenvolve-se, neste período, com as 

análises de Carr-Saunders e Wilson (1933) e as de Parsons (1955), que propõem 

conceptualizações de profissão não totalmente coincidentes. Os primeiros concebem as 

profissões como “actividades de serviço que reclamam uma formação longa, especializada 

e que necessita de uma autorização proposta por uma associação tendo por base um 

diploma” (Dubar, Tripier, 1998, p.75). Trata-se de sistemas fechados que se encontram na 

base da construção de identidades particulares. Em conjunto estes autores encetaram uma 

investigação histórica e sociológica assinalável sobre várias profissões, que configuram 

entidades associativas e obtêm por períodos temporais variáveis a autorização parcial ou 

total do exercício da profissão em regime de monopólio, dando um enfoque particular às 

profissões jurídicas e médicas. Transparece da sua obra a preocupação em construir uma 

abordagem sobre o “profissionalismo” definido como “modo de regulação economicamente 

eficaz e moralmente desejável”. A par da família, das igrejas e das universidades, “as 

profissões transformar-se-iam em instituições chave das sociedades modernas” e fariam a 

ligação entre os saberes puros (pure study) e o mundo da vida quotidiana, entre o saber 

especializado (expert knowledge) e o seu controlo pelas classes populares (Dubar, Tripier, 

1998, pp.79-80). Rodrigues (1997) sublinha a apologia que estes autores fazem da figura do 

“profissional” como alternativa à de “empresários motivados exclusivamente por ganhos 

financeiros” e como protagonista de um “‟ideal de serviço‟ fundado sobre uma competência, 

representando o progresso da expertise ao serviço da democracia” (p.4).  

 No respeitante à proposta parsoniana, é possível registar que ela reconhece o papel 

atribuído às profissões no contexto das sociedades modernas, apesar do domínio das 

profissões institucionalizadas emagrecer claramente, pois apenas são conceptualizados 

quatro domínios profissionais: a medicina, o direito, a tecnologia e o ensino. Nestes 

domínios profissionais perpassa a noção de “obrigação recíproca” que os opõe, quer ao 

mundo dos negócios (business), quer ao da administração (government). Parsons (1955a) 

considera o médico como “o” profissional, por excelência, pois ele reúne requisitos 

fundamentais do papel: as competências técnicas elevadas e universalistas; a 

especificidade funcional na sua área profissional; o distanciamento afectivo para elaborar o 

diagnóstico e a terapêutica; a neutralidade necessária para se fixar no bem-estar dos 

pacientes em detrimento de interesses comerciais. Porém, o papel profissional do médico só 
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 O funcionalismo constitui uma perspectiva que analisa a sociedade e os seus componentes numa óptica de 
mútua integração e interconexão, com vista a assegurar a estabilidade societal. As raízes mais remotas do 
funcionalismo apontam para os trabalhos de Spencer (1882-1903) e de Durkheim (1855-1917). H. Spencer, 
fortemente influenciado pela emergência das ciências naturais, comparou as sociedades aos organismos vivos: 
tal como ocorre num organismo biológico qualquer, a acção de uma só parte do sistema social acaba por 
modificar as outras partes do organismo social na sua totalidade. Para os funcionalistas, a sociedade está 
constituída por subsistemas (estruturas) que operam (funcionam) de modo interdependente. 
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faz sentido mediante a relação que estabelece com o paciente. Trata-se globalmente de 

uma obrigação recíproca assimétrica entre o médico, que tem o dever de tratar o paciente, e 

este último que deve confiar nos diagnósticos do médico e consequentemente reconhecer a 

legitimidade da actividade profissional médica certificada pelas entidades competentes. Se o 

paciente tem as obrigações de não trabalhar para se resguardar, de submeter-se a uma 

ajuda especializada, reconhecendo que não alcança a cura sozinho, de desejar a melhoria 

do seu estado de saúde e de encontrar um médico e cooperar com ele, também o médico 

tem que reconhecer o estado de doença do seu paciente, ajudá-lo a recuperar, encetar um 

conjunto de esforços concertados nesse sentido e cooperar com o mesmo para lhe 

proporcionar um processo de recuperação favorável. Os quatro domínios profissionais 

apontados por Parsons (1955) reflectem aquilo que nos anos cinquenta do século passado 

corresponde à sua teoria geral da acção social. Vejamos que a medicina, por exemplo, 

permite atingir o controlo social individualizado e incorporado, possibilitando o 

restabelecimento do equilíbrio orgânico e psíquico dos indivíduos. O direito, mediante a 

justiça, possibilita o cumprimento continuado das normas sociais e a perpetuação dos 

valores culturais que as sustentam. A tecnologia torna possível a operacionalização da 

ciência no mundo da vida quotidiana. Por último, o ensino, através da acção dos 

professores, assegura o trabalho escolar com os alunos e processos de socialização mais 

vastos que incorporam a interiorização do sistema cultural e dos imperativos funcionais do 

sistema social. 

 Poder-se-á referir que a abordagem funcionalista das profissões aponta claramente 

para a análise das profissões estabelecidas. Apesar de ser possível detectarmos diferenças 

no interior destas abordagens, vislumbrando entendimentos específicos acerca das 

profissões, não é menos verdade que podemos apontar-lhes, tal como sugere Chapoulie 

(1973), características comuns. Primeiramente, o entendimento do grupo profissional como 

“comunidade ética” portadora de um conjunto de valores, normas e regras, sob a forma de 

um código deontológico profissional, que regulamenta a actividade profissional e lhe confere 

uma autonomia relativa face às demais instituições constitutivas das sociedades modernas. 

Em segundo lugar, a existência de uma bateria de saberes teóricos e práticos que confere 

legitimidade ao exercício da prática profissional. 

 Como quer que seja, a perspectiva funcionalista das profissões encerra, em termos 

globais, contradições que diminuem a sua heuristicidade. Se os autores funcionalistas 

ancoram o seu interesse pelas profissões na extensão do trabalho profissional nas 

sociedades modernas, a conceptualização excessivamente fechada das mesmas não 

permite captar a profissionalização como tendência que emerge no interior das sociedades 

modernas. Globalmente, os funcionalistas afirmam que “as profissões constituem a fórmula 

futura das sociedades modernas” e que a profissionalização possibilita a redução da 
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“injustiça social mediante o acesso de um maior número ao mundo das profissões” (Dubar, 

Triper, 1998, p.80). No entanto, a forte demarcação entre o profissional e o vulgar 

assalariado (não-profissional), produto do excessivo fechamento das profissões, entre o 

mundo da autonomia e da responsabilidade e o da opressão e da dependência, amplia o 

fosso entre as duas realidades, projectando funcionalmente para o centro da organização 

social os “profissionais“ e para as suas margens os “não-profissionais”. Refira-se que a 

proposta parsoniana sobre a profissionalização tende a ampliar ainda mais a já referida 

demarcação entre a esfera profissional e a esfera não profissional, porquanto a sua 

aplicação se focaliza no universo daqueles quatro domínios profissionais concebidos de 

forma muito restritiva.  

 Wilensky (citado por Dubar, Tripier 1998), criticando os trabalhos de Parsons, 

considera que, para além dos requisitos fundamentais de uma profissão não serem 

necessariamente passíveis de virem a ser reunidos por todas as ocupações, também não se 

afigura linear a fácil aquisição pela totalidade dos indivíduos de um diploma universitário, 

requisito fundamental para o exercício profissional. Este autor lança um olhar crítico sobre a 

utilização do conceito de profissionalização, que denuncia “a existência de uma cultura 

penetrada mais pela ideia de profissionalismo do que pela sua substância, servindo ou 

sendo utilizada por muitas ocupações que aspiram ao estatuto de profissão” (Rodrigues, 

1997, p.21). Apesar de ser enquadrado frequentemente entre os autores que propõem 

abordagens funcionalistas, demonstra ter uma atitude crítica face a elas, evidenciando na 

sua perspectiva pressupostos da corrente interaccionista, designadamente acerca da 

dimensão processual da profissionalização (Freire, 2002). 

 Neste contexto de fortes críticas à abordagem funcionalista da sociologia das 

profissões, destacamos a perspectiva interaccionista que constitui o ponto de discussão 

seguinte.  

 

6.1.2 A tradição interaccionista da sociologia das profissões 

 A abordagem interaccionista148 das profissões que se deve a sociólogos de Chicago, 

em particular a Hughes e seus “discípulos” Becker e Strauss, tem um olhar crítico sobre a 

perspectiva funcionalista das profissões. Hughes (1981 [1958]) parte da premissa de que 

todos os indivíduos rotulados como “não-profissionais” reúnem também um património de 

conhecimentos profissionais, que os encaminha para almejar uma melhoria da sua posição 

no decurso do percurso profissional. Esta premissa assenta no entendimento sobre a igual 

dignidade de todas as actividades de trabalho e do seu idêntico interesse para a análise 
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 O interaccionismo simbólico é uma perspectiva fundada em Chicago nas primeiras décadas do século XX por 
Mead e pelo seu discípulo Blumer, que veicula como ideia central o facto dos indivíduos serem os produtores 
das suas próprias acções. Estes indivíduos vivem num mundo material, construindo e atribuindo sentidos 
particulares aos objectos no decurso das interacções. 
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sociológica. No livro Men and their Work (1981 [1958]), o autor defende que o trabalho 

constitui uma faceta das trajectórias humanas, e afirma que “há um tempo e um espaço 

para o trabalho; tempos e lugares para a vida familiar, lazer, religião e política” (p.12). 

Acrescenta que o enquadramento do trabalho e o seu papel diferenciam-se no decurso da 

trajectória biográfica dos indivíduos, e sublinha a existência de um ciclo profissional que é 

atravessado por diferentes momentos marcados por pontos de viragem (turning points) 

como a saída da escola, a entrada no mundo do trabalho, o casamento, a reforma, etc. Esta 

visão implica o reconhecimento de dimensões subjectivas biográficas nas interacções 

sociais, que permeiam as actividades de trabalho.  

 Reportando-se às actividades laborais que abarcam uma grande massa de 

consumidores, Hughes (1996 [1976]) reconhece a existência de um drama social do 

trabalho (social drama of work): “em todo o lado onde os indivíduos trabalham há uma 

diferença fundamental entre a situação daqueles que procuram um serviço e daqueles que o 

fornecem. Para um dos protagonistas, o incidente é mínimo, mas insere-se no interior de um 

programa que se aplica durante toda a sua vida. Ele encara este incidente de forma 

particular. O outro considera-o de forma completamente diferente. Tal pode ser causa de 

conflito e de desentendimento. No drama social do trabalho, a urgência é maior de um lado 

do que noutro. Uma parte considerável deste drama social do trabalho joga-se no 

ajustamento entre estes graus relativos de urgência” (p.95). O autor salienta mesmo que os 

indivíduos trabalhadores “encetam uma luta crónica pelo seu estatuto, pela sua dignidade 

face ao grupo de consumidores dos seus serviços” (Hughes, 1981 [1958], p.53). 

 No contexto da análise da divisão do trabalho encarada como produto de interacções 

e de processos de construção social - visão distanciada da perspectiva funcionalista que a 

encara como algo natural, “resultado da capacidade técnica de responder às necessidades 

sociais” (Rodrigues, 1997, p.15) - Hughes destaca dois conceitos fundamentais: licença 

(licence) e mandato (mandate). O primeiro remete para a autorização legal de exercício de 

um conjunto de actividades, que pode incluir o direito dos indivíduos a viverem um estilo de 

vida diferente dos restantes. O segundo reporta à obrigação de desempenhar uma missão e 

ao seu consequente reconhecimento. Neste contexto, o autor postula que as ocupações 

(occupations) reclamam uma “licença” para o exercício exclusivo de determinadas 

actividades, que protege da concorrência, sendo que se existir auto-consciência e 

solidariedade reclamarão também o “mandato” para definirem a conduta específica de 

terceiros face aos seus domínios de trabalho e de garantir a sua legitimidade (Hughes, 1981 

[1958], p.78). Considera-se que as ocupações tendem a profissionalizar-se, sempre que 

possível, dotando-se de meios para a construção do seu domínio territorial, da sua 

autonomia e da sua legitimidade como entidade colectiva. Porém, nem todas concretizam tal 

intuito, pois a sociedade pela sua natureza “permite e espera que determinadas pessoas 
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desempenhem determinadas tarefas, que não é suposto outras fazerem” (Hughes, 1981 

[1958], p.79). Reportando-se ao caso da medicina e dos médicos, Hughes postula que a 

“licença” se traduz numa permissão legal para o exercício da prática clínica, pela formação 

universitária em medicina; o “mandato” implica o seu exercício individual e também 

colectivo, pois transmite-se à sociedade geral ensinamentos relativos aos princípios da 

prática clínica e aos domínios da saúde e da doença. Logo que a “presunção de um grupo 

em levar por diante um mandato desta índole se encontra implícita ou explicitamente 

legitimada, a profissão está a surgir” (p.79).  

 Hughes defende que se dirija o mesmo interesse para as actividades de trabalho mais 

marginais, e para aquelas mais estabelecidas, e propõe uma ruptura com a concepção 

excessivamente estática e fechada da profissionalização. Os grupos profissionais serão 

conceptualizados doravante como construções sociais baseadas numa prática quotidiana 

cuja definição não pode ser definitiva nem fechada (Chapoulie, 1973). Parece que se 

combinam elementos individuais e colectivos no âmbito da discussão da profissionalização, 

articulando-se a preocupação em apreender as trajectórias dos indivíduos no decurso das 

suas biografias sócio-profissionais, com a dinâmica evolutiva das profissões no interior da 

sociedade. Trata-se, na linha de Tripier (1998) de conjugar as noções de “mandato” e 

“licença” com a de “carreira”, o que suscita uma abordagem mais dinâmica dos grupos 

profissionais. Sobressai da proposta de Hughes que todos os indivíduos vivem uma carreira, 

ora mais organizada e regular, ora mais espontânea e errática, que se constrói no decurso 

da sua biografia. O autor admite que a questão que havia colocado inicialmente de saber se 

uma ocupação seria uma profissão, fora substituída pela seguinte: “Em que circunstâncias 

os indivíduos se esforçam para construir uma profissão e para se tornarem profissionais?” 

(Hughes, 1981 [1958], p.45). Sublinha-se a conotação fortemente ideológica que atravessa 

o termo profissão, e até mesmo o seu carácter obscurecedor (p.45). Interessa apreender a 

dinâmica evolutiva das actividades de trabalho a partir da observação das mudanças na sua 

organização interna e no lugar ocupado na divisão do trabalho. Trata-se de descortinar as 

regularidades e as singularidades que permeiam a dimensão biográfica das carreiras dos 

indivíduos, captando as diferentes modalidades de construção das carreiras ocupacionais 

(carreer of an occupation), e permitindo assim “antecipações de carreiras dos indivíduos” 

(Dubar, Tripier, 1998, p.105). Hughes refere o caso de determinadas actividades cujo ponto 

de viragem (turning point) implica o fim do exercício das mesmas, como, por exemplo, na 

prática desportiva de alta competição. O conceito de carreira permite compreender as 

estratégias específicas accionadas pelos desportistas profissionais relacionadas com as 

particularidades das suas actividades, no sentido de operarem reconversões profissionais 

(muitos tornam-se treinadores da modalidade desportiva que praticavam) condicionadas 



 196 

quer pela sua trajectória profissional anterior, quer pelas oportunidades decorrentes das 

dinâmicas da divisão social do trabalho.  

 No âmbito ainda da abordagem interaccionista das profissões, urge relevar outros 

contributos que permitem captar as suas dinâmicas evolutivas, designadamente o de 

Bucher e Strauss (1961) mediante a noção de segmentos profissionais (segments 

professionnels) e o de Becker (1983) com o conceito de mundos sociais (social worlds). Os 

dois primeiros autores entendem a profissão como um todo heterogéneo em constante 

evolução, composto por uma variedade de concepções acerca da prática profissional e da 

fragmentação das identidades profissionais. Cada segmento profissional espelha uma 

dinâmica muito particular que se constrói no quotidiano subjectivo da prática profissional, em 

vez de ser decretada por um discurso oficial (Dubar, Tripier, 1998). Os autores desta 

perspectiva apontam, por exemplo, que os psiquiatras se encontram fraccionados quanto às 

modalidades como devem lidar com os seus pacientes. Uns elegem a “interacção directa”, 

outros a “terapia psíquica”, outros ainda valorizam “o visionamento das acções dos outros” 

(Dubar, Tripier, 1998, p.106). Cada um destes segmentos profissionais elege aspectos 

distintos, por conseguinte poder-se-ão considerar actividades diferentes, que exigem uma 

formação específica e agrupam indivíduos com trajectórias biográficas diferenciadas. Ao 

autonomizarem-se, os segmentos profissionais tendem a competir entre si e a configurar 

movimentos sociais, distanciando-se da “comunidade” donde emergiram, sendo 

confrontados com a necessidade de construir fronteiras entre si, num contexto social, 

económico e político complexo e exigente (Dubar, Tripier, 1998). 

 Concentremo-nos, agora, no contributo de Becker (1983) traduzido no conceito de 

“mundos sociais”. Estes mundos sociais constituem “esquemas convencionais” sob a forma 

de sistemas de crenças partilhadas, e “redes de cooperação” mediante a acção concertada 

de indivíduos. No âmbito da análise sobre os universos cognitivos e relacionais dos mundos 

da arte e dos artistas que os habitam, o autor equaciona a pluralidade de mundos, referindo 

precisamente que os indivíduos podem fazer parte integrante de vários mundos em 

simultâneo ou de apenas um. Parece que a noção de “mundos sociais” entronca na de 

“segmentos profissionais”, explorada por Bucher e Strauss, sugerindo-nos que a análise dos 

mundos profissionais exige um olhar atento das dinâmicas que perpassam as profissões. 

 Estes “mundos sociais” são analisados também por Strauss (1992), que introduz um 

contributo para a sua discussão mais fina. O autor conceptualiza os mundos sociais 

segundo quatro dimensões: 1) um conjunto de rotinas, hábitos e evidências; 2) um espaço 

pautado por modalidades organizativas; 3) um conjunto de códigos culturais que 

possibilitam uma comunicação eficaz; 4) um potencial de criatividade, porquanto possibilita 

àqueles que os integram a construção de alternativas e de respostas para os dilemas e 

conflitos que enfrentam. Não obstante, um dos problemas deste conceito prende-se com o 
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facto de ele agrupar dimensões diferentes situadas entre o domínio da linguagem e o dos 

artefactos, o que dificulta a sua medição empírica, correndo-se o risco de reduzir um dos 

domínios a “epifenómeno do outro” (Dubar, Tripier, 1998, p. 108).  

 As teses sumariamente apresentadas das abordagens interaccionistas das profissões 

contribuem, em muito, para superar o fechamento excessivo dos grupos profissionais 

proposto pela teorização funcionalista. Porém, a abordagem interaccionista não se encontra 

isenta de constrangimentos e limitações heurísticas, pois não permite apreender a 

articulação entre as relações sociais captadas no decurso das interacções e as 

propriedades que os grupos profissionais devem à sua posição na estrutura de classes 

(Chapoulie, 1973). Uma das limitações do interaccionismo prende-se com a não 

contextualização, sob o ponto de vista macro-social, dos entendimentos e das 

representações que os indivíduos situados em determinados mundos profissionais 

manifestam perante a sua actividade de trabalho. Convém não resvalar, no entanto, para 

uma abordagem como a de Parsons, em que os indivíduos são apreendidos exclusivamente 

como parte integrante de um grupo relativamente homogéneo, que partilha um referencial 

de ideias, valores, definições de papéis e interesses comuns, mas antes enveredar por uma 

conceptualização que valoriza as actividades dos indivíduos como componentes essenciais 

da identidade social (Strauss, 1992).  

 Antes de finalizar este ponto sobre a abordagem interacionista interessa-nos destacar 

que é necessário privilegiar, num contexto de transformação e diversificação dos conteúdos 

do trabalho, a dinâmica da profissionalização que envolve dimensões biográficas e 

relacionais, individuais e colectivas, e consequentemente, como refere Lucas (1994), os 

grupos profissionais que são atravessados por “processos dinâmicos com uma história que 

apresenta variações e diversidade segundo os campos profissionais, as condições sociais 

de emergência, os seus modos de construção, de legitimação e eventualmente de 

institucionalização” (p.20). A tentativa de identificar e avaliar os factores que influenciam a 

dinâmica dos grupos profissionais, afasta-nos das problemáticas clássicas da sociologia das 

profissões e do trabalho. Como sugere Lucas (1994), a “sociologia dos grupos profissionais” 

interessa-se pela análise das “dinâmicas profissionais” num contexto atravessado por 

transformações nas formas de organização do trabalho e na esfera profissional. A questão 

da “desprofissionalização das profissões” e da “profissionalização das ocupações” deixa de 

fazer sentido dada a fragilidade das suas fronteiras (idem, ibidem) e o carácter instável e/ou 

dinâmico dos grupos profissionais que perpassa, por exemplo, tanto a profissão de 

secretária, como a profissão médica149. O foco da análise afasta-se dos conceitos de 
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 Refira-se a este propósito que a sociologia dos grupos profissionais debruça-se para além dos grupos 
profissionais estabelecidos, cada vez mais sobre grupos profissionais ou actividades profissionais mais 
diversificadas no interior de organizações de serviços industriais (Gadea, 2008). 
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profissão como “categoria ocupacional distinta” (Evetts, 2005, p.3), da profissionalização 

como “processo de procura, desenvolvimento e manutenção do fechamento de um grupo 

ocupacional” (idem, ibidem) e desloca-se claramente para a realidade do “profissionalismo” 

(idem, ibidem). O discurso do profissionalismo passa a ser examinado segundo três 

interpretações: um valor ocupacional, uma ideologia e um discurso de mudança ocupacional 

e de controlo. A primeira interpretação é considerada optimista e encara o trabalho como um 

valor especial para o público e para os interesses do Estado ou de uma elite (Freidson, 

2001, citado por Evetts, 2005, p.6). A segunda leitura é mais pessimista e concebe a 

existência de um fechamento do mercado e do monopólio do controlo do trabalho (Larson, 

1977, citado por Evetts, 2005, p.6). A última e mais recente interpretação encara o 

profissionalismo como um mecanismo de disciplina (Fournier, 1999) que inculca as 

identidades e as práticas apropriadas ao trabalho. Esta última interpretação permite 

examinar como o profissionalismo tem sido imposto “de cima” (Evetts, 2005, p.8). Trata-se 

de um discurso selectivo que, sob a aparência de ser o único capaz de promover a facilitar a 

mudança ocupacional e o controlo do trabalho pelos/as trabalhadores/as, resulta antes no 

controlo do trabalho e dos/as trabalhadores/as pelas hierarquias de gestão (idem, ibidem). 

 Parece-nos profícuo contextualizar os grupos profissionais em análise nesta 

investigação, tendo presente quer a sua dinâmica interna, quer as especificidades relativas 

à natureza da sua actividade de trabalho, quer ainda as lógicas gestionárias sobre o 

profissionalismo (Evetts, 2005, 2006) em torno destas actividades, que teremos 

oportunidade de examinar. 

 

6.1.3 A sociologia do trabalho e as mutações profissionais 

 Procuraremos agora dar conta das perspectivas que a sociologia do trabalho de 

tradição francesa e americana - com um destaque para a primeira - constrói sobre a 

problemática das mutações profissionais. A sociologia do trabalho de tradição francesa 

elege como problemática central, no início da década de sessenta do século passado, a 

questão da adaptação ao progresso técnico, ou segundo uma abordagem marxiana a 

preocupação com a divisão técnica e social do trabalho e com as relações sociais de 

produção num contexto de mudanças no trabalho. Surgem análises que se centram nas 

relações entre homem e máquina, como por exemplo o caso de Friedmann, que dedicam 

uma atenção particular à estruturação do grupo operário (Tripier, 1997), criticando a 

excessiva racionalização introduzida pelo taylorismo.  

 Apesar das orientações ideológicas particulares de tais análises, como veremos mais 

adiante, é possível referir que elas se inscrevem num género de abordagem próximo do 

inaugurado pela sociologia industrial dos EUA, que se preocupa em analisar não apenas as 

mudanças ocorridas na indústria, como as suas consequências. Trata-se da abordagem 
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desenvolvida, entre 1924 e 1932, por uma equipa de Harvard dirigida por Mayo, que 

encetou um conjunto de experiências sobre relações humanas na fábrica de Hawthorne da 

Western Electric Company em Chicago. Dessas experiências concluiu-se da existência, por 

um lado, de uma relação entre o aumento da produtividade e o aumento das vantagens 

materiais concedidas à mão-de-obra, já que o decréscimo dos horários de trabalho e o 

aumento dos momentos de repouso, a par da conquista de outras vantagens materiais, 

como o direito de falar durante o período de trabalho, não contribuíram para a diminuição da 

produtividade, antes ampliaram-na (Ortsman, 1984). Por outro lado, no que reporta à 

relação entre o acréscimo da produtividade e o clima da empresa, constatou-se que, apesar 

das vantagens materiais terem conhecido uma redução, a produtividade não deixou de 

aumentar, o que levou os investigadores a salientar que a amizade estabelecida entre as 

trabalhadoras operárias, que não se observava junto da restante mão-de-obra, criava 

condições de cooperação tanto no interior como no exterior da fábrica. Esta abordagem de 

Mayo constituiu uma reacção aos limites da organização científica subjacente ao taylorismo, 

sublinhando as consequências negativas da parcelarização excessiva das tarefas (Alaluf, 

1986). A consciencialização progressiva dos efeitos perniciosos desta forma de organizar o 

trabalho levará o movimento da escola das relações humanas (Ortsman, 1984) a analisar a 

fábrica como local de produção de inter-relações psicológicas e sociais que se estabelecem 

no interior das actividades de trabalho. 

 No que concerne à perspectiva de Friedmann - já antes referenciada - cabe sublinhar 

que ela documenta a relação entre a evolução técnica e a evolução do trabalho mediante a 

concepção da dialéctica do progresso. Interessa-lhe apreender as consequências do 

empobrecimento das tarefas e do seu carácter repetitivo e analisar a desqualificação de um 

efectivo considerável de operários, a par do surgimento de um conjunto de técnicos 

instruídos. Trata-se de captar o sentido da “intelectualização de determinadas tarefas que 

supõem a automatização do trabalho e milhões de desempregados que se criam à escala 

planetária” (Tripier, 1997, p. 446). O autor elege como objecto central da sua análise a 

classe operária no seio da sociedade industrial, examinando a partir daí o conjunto da 

sociedade, e perspectivando a evolução técnica como determinante da evolução do trabalho 

e da sociedade. Friedmann vai criticar as experiências de Mayo, sublinhando a excessiva 

circunscrição do universo humano ao universo laboral, o que não o impede, porém, de 

reconhecer o prolongamento possível da aplicação das estratégias metodológicas da equipa 

de Mayo ao espaço exterior à fábrica, para, em simultâneo com as informações recolhidas 

no local de trabalho, captar as “ [...] pertenças micro-sociais de cada um (família, vizinhança, 

localidade) bem como a sua posição macro-social (posição de classe, nacionalidade)” 

(Tripier, 1997, p.445), ou seja, construir uma abordagem mais alargada do trabalho. 
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 Será apenas no decurso da década de sessenta e setenta do século XX que duas 

correntes, uma protagonizada por Touraine e outra pela Escola de Cambridge, se ocuparão 

de abordagens mais alargadas sobre o trabalho e sobre as transformações do mundo 

operário, rompendo com visões deterministas e destacando o papel do sujeito trabalhador e 

a sua pertença múltipla a universos sociais diferentes. As análises de Touraine significam 

uma mudança na forma de conceber a problemática das transformações do trabalho na sua 

relação com a técnica. O autor defende a substituição da abordagem linear sobre a 

evolução do trabalho, consubstanciada no desaparecimento dos “antigos trabalhos” em 

favor do surgimento de “novos trabalhos qualificados”, pela sucessão de três fases da 

evolução do trabalho caracterizada por relações contraditórias entre o sistema profissional e 

o sistema técnico, sucessão que no entendimento de Maurice (1994) se encaminha para a 

restrição dos determinismos técnicos exercidos sobre o trabalho. Este esquema dividido em 

fases pressupõe diferentes períodos na história da industrialização, sendo que em cada 

uma delas se equacionam diferenças ao nível da concepção acerca da qualidade do 

trabalho que o indivíduo exerce, da relação que este estabelece com a direcção da 

empresa, como ainda da vontade manifestada pelo indivíduo para controlar os produtos do 

trabalho. Esta abordagem preconiza um afastamento crescente do trabalho humano 

relativamente ao trabalho da máquina, o que leva a considerar o valor social do trabalho 

segundo o significado que ele adquire no conjunto social onde se inscreve a mão-de-obra e 

não apenas na lógica do sistema técnico, porquanto “o valor objectivo do trabalho não é 

isolável do valor que ele adquire para aquele que o realiza, para o seu grupo social e para o 

conjunto da sociedade” (Maurice, 1980, p.27).  

 O entendimento proposto por Touraine estimula a sociologia do trabalho para 

abordagens que progressivamente enquadram a experiência social dos operários na 

explicação dos comportamentos e das situações de trabalho. Apesar destas estruturarem o 

universo profissional a partir do “trabalho mecanizado, do nível e das formas dos salários, 

dos métodos de organização e de gestão das empresas (...)” (Touraine, Mottez, 1962, 

citados por Tripier, 1997, p.446), outros factores externos à empresa são considerados para 

apreender os comportamentos dos operários no trabalho. O conceito de situações de 

trabalho, uma vez que contempla a experiência social dos sujeitos operários, lança luz sobre 

as relações entre a classe operária e a sociedade. Como sublinha Prost (1995), analisam-se 

as representações, as relações de autoridade, as formas identitárias presentes no trabalho e 

que ele constrói, bem como um conjunto de problemáticas que extravasam a empresa. 

 Passemos agora à abordagem proposta pela Escola de Cambridge, já mencionada. 

Nela é possível identificar, também, uma reorientação das análises acerca do trabalho 

operário, designadamente com a introdução do conceito de definição da situação de 

trabalho. Ao interrogarem-se sobre a classe operária e seu papel no interior da sociedade, 



 
 
201  

Goldthorpe (1972) e os seus colegas destacam, através da análise da vida quotidiana desta 

mão-de-obra, o facto da situação de trabalho constituir um factor insuficiente para a 

captação dos comportamentos operários. Refira-se que essas mesmas insuficiências já 

haviam sido apontadas por Hoggart (1970), aquando das suas análises qualitativas sobre os 

estilos de vida das classes populares em Inglaterra. Estes autores propõem o conceito de 

definição de situação de trabalho para captarem o itinerário familiar e profissional no qual se 

inscreve a situação de trabalho, permitindo “fornecer um princípio explicativo dos 

comportamentos no trabalho e dos comportamentos na sociedade” (Tripier, 1997, p.448), 

traduzindo a necessidade de conferir importância quer às experiências de trabalho quer às 

expectativas que elas suscitam. Segundos os autores, este conceito possui maior 

capacidade heurística do que o de situação de trabalho. Torna-se evidente, como sublinha 

Tripier (1997), que a tentativa de abordar o trabalho como dimensão da história de vida 

consubstancia uma modalidade de reintroduzir a vida privada dos sujeitos trabalhadores 

numa sociologia do trabalho que a havia excluído do seu campo de preocupações.  

 A sociologia do trabalho abre-se a outros universos profissionais que não 

exclusivamente o operário, sendo que a figura deste e da classe operária como foco central 

da questão do trabalho na sociedade industrial, se vai desvanecendo (Prost, 1995). No 

decurso da passagem dos anos setenta para os anos oitenta do século passado assiste-se 

à multiplicação de contribuições teóricas e empíricas que interrogam a pertinência dos 

trabalhos realizados até aí em França para dar conta das mutações do trabalho e do 

emprego. Segundo Paradeise (2003), os problemas de desemprego, entre outros, 

constituem grandes flagelos da época: “desde os finais de 1970, as democracias industriais 

confrontam-se com graves problemas de desemprego. A sociologia do trabalho e do 

emprego não o poderia ignorar, apesar dos seus interesses acerca do mercado de trabalho 

estarem ancorados na questão do emprego e na criação de emprego” (p.4). Trata-se de 

problemas sociais que levam a disciplina sociológica a questionar-se e a actualizar-se. 

Interessa-nos, então, dar conta de novas pistas de investigação que foram surgindo na 

sequência da detecção de mutações várias sob o prisma do trabalho e do emprego. Uma 

das questões importantes é a das dinâmicas identitárias constituídas no trabalho e por seu 

intermédio, inaugurada designadamente pelas abordagens de Sansaulieu (1996 [1977]). 

Ocupar-nos-emos de seguida desta problemática. 

 

6.1.3.1 As dinâmicas identitárias no trabalho 

 O termo identidade aponta para o “resultado simultaneamente estável e provisório, 

individual e colectivo, subjectivo e objectivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos 

de socialização que, em conjunto, constroem os indivíduos e definem as instituições” 

(Dubar, 1997, p.105). A identidade profissional reenvia para o trabalho ou profissão no qual 
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ou na qual cada um se situa em função do meio sócio-profissional e dos processos de 

aprendizagem protagonizados. Segundo este entendimento, a identidade profissional 

reporta-se quer à teoria de Durkheim que equaciona os grupos profissionais relativamente 

ao ser social dos indivíduos, quer ao processo de socialização, encarado como um processo 

genético e histórico visível, por exemplo, na noção de habitus de Bourdieu (Dubar, Lucas, 

1994). As características objectivas das situações sócio-profissionais, através do processo 

de interiorização das normas sociais, determinam e estruturam as posições sociais no 

campo profissional. O afastamento progressivo da conceptualização em termos de classes 

sociais, a ruptura com o paradigma tecnológico determinista e o recurso aos dados 

biográficos, despoletam um novo interesse sociológico pela problemática da identidade 

(Tripier, 1991). Se por referência ao marxismo “numerosos sociólogos (...) se interessaram 

pelos conflitos de trabalho, pelas greves e pelos movimentos sociais e manifestaram 

tendência para reduzir as identidades operárias ou salariais a formas ou níveis da 

consciência de classe”, o questionamento da classe operária como classe única e 

homogénea, já referido, possibilita novas interrogações quanto à pluralidade do mundo do 

trabalho e às formas como as categorias legítimas influenciam os processos de construção 

das identidades profissionais (Dubar, Lucas, 1994, p.369). Nesta linha, os trabalhos sobre a 

identidade no trabalho do sociólogo Sansaulieu durante a década de setenta do século XX, 

testemunham esta abertura para a diversidade “das atitudes no trabalho e das modalidades 

de relacionamento entre colegas e entre estes e chefes, das estruturas da organização e do 

modos de gestão de pessoal” (Dubar, Lucas, 1994, pp.371-372), em detrimento de 

abordagens centradas na análise das organizações (empresas) como sistemas fechados, 

onde se poderiam estudar os operários unicamente nos seus postos de trabalho. 

 Sainsaulieu (1996 [1977]) debruça-se sobre o modo como as identidades colectivas 

podem ser configuradas e transformadas pela experiência de trabalho e centra as suas 

análises na forma como a identidade no trabalho se constrói mediante ”a influência das 

estruturas da organização sobre a qualidade das trocas humanas, para desenvolver de 

seguida a análise dos processos de aprendizagem cultural na experiência das relações” 

(p.12). Parte de perspectivas ancoradas na tradição culturalista e desenvolve análises do 

poder na organização (empresa), abordando o actor social sem o circunscrever aos 

interesses económicos, porquanto as análises acerca do actor social devem ser orientadas 

pela compreensão da génese e da evolução da sua própria cultura nos diferentes 

relacionamentos sociais. Ao nível metodológico, opta pela observação participante que lhe 

permite captar a “significação cognitiva e afectiva das experiências identificatórias” (p.16) e 

analisar os processos de interdependência entre a experiência de poder na empresa e a 

experiência da identidade pessoal dos indivíduos confrontados com as modalidades de 

acesso ao reconhecimento de si no meio social do trabalho. Sublinhe-se que esta noção de 
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identidade surge, tal como referido anteriormente, num contexto sócio-económico de crise 

dos finais na década de setenta, inícios da década seguinte, em que um conceito 

“relativamente estranho aos sociólogos entra no debate teórico como se as análises acerca 

das práticas, dos sistemas, das estruturas, das ideologias e dos conflitos não fossem 

suficientes para desenhar, numa realidade sócio-política instável, a cartografia dos grupos e 

dos modos de vida em sociedade” (Sainsaulieu, 1980, p.275). 

 Dubar propõe uma análise comparativa dos trabalhos de Sainsaulieu sobre as 

identidades no trabalho da década de setenta com as suas próprias abordagens levadas a 

cabo nos finais da década de noventa, destacando como a passagem de um período de 

crescimento a um período de crise despoleta uma revisão teórica do conceito de identidade. 

Assim, se este último autor se interessa pelos jogos de poder na empresa, numa 

perspectiva relativamente clássica da sociologia do trabalho, já o primeiro interroga as 

mutações das formas de socialização pelo trabalho, designadamente a socialização 

profissional, bem como as crises das identidades profissionais que resultam das 

transformações na organização do trabalho induzidas pelas novas estratégias patronais, 

pelas novas políticas de emprego, entre outras. Para Dubar, a questão da profissionalização 

adquire um novo sentido, já que o trabalho conhece alterações profundas, suscitando várias 

mutações identitárias. Este autor avança com uma teoria sociológica da identidade que 

permite levar em consideração as transformações actuais do trabalho. Alongar-nos-emos na 

apresentação da sua proposta, pois parece-nos que propõe importantes avanços no âmbito 

desta problemática. Na obra A Socialização. A Construção das Identidades Sociais e 

Profissionais (1997 [1991]), ao mobilizar um vasto conjunto de teorias acerca da 

socialização, procura aproximar duas tradições opostas: a durkheimiana e culturalista, que 

concebe a socialização inicial como determinante na aquisição das identidades sociais, 

mediando fortes continuidades intra e inter geracionais que asseguram a reprodução das 

estruturas sociais e das formas culturais; e a tradição interaccionista e construtivista, cuja 

leitura das formas identitárias é marcada por conversões e reconstruções permanentes que 

dependem dos sistemas e dos jogos de relações nos quais os actores participam.  

 Esta proposta analítica postula dois processos identitários heterogéneos: o primeiro 

identifica a “atribuição identitária” encetada pelos indivíduos e pelas instituições com quem o 

indivíduo interage. Não pode ser analisado fora dos “sistemas de acção” aos quais o 

indivíduo se encontra ligado, sendo produto de “relações de força” estabelecidas pelos 

indivíduos implicados, e da legitimidade contingente das categorias utilizadas. A interacção 

que se estabelece visa a produção do reconhecimento das identidades (aquilo que Goffman, 

na obra Estigma (1963) designa como “identidades sociais virtuais”). O segundo processo 

identitário reporta-se à identidade interiorizada pelos indivíduos. É através das suas 

“trajectórias sociais” que os indivíduos constroem narrativas sobre si (o que Goffman 
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designa de “identidades sociais reais”). Todavia, a coincidência entre ambos os processos 

nem sempre sucede, o que desencadeia o accionamento de “estratégias identitárias” 

diferentes, que “podem assumir duas formas. Ou de transacções „externas‟ entre o indivíduo 

e os outros significativos que visam acomodar a identidade para si à identidade para o outro 

(transacção chamada „objectiva‟), ou a de transacções „internas‟ ao indivíduo, entre a 

necessidade de salvaguardar uma parte das suas identificações anteriores (identidades 

herdadas) e o desejo de construir para si novas identidades no futuro (identidades visadas) 

procurando assimilar a identidade-para-outro à identidade-para-si. Esta transacção 

chamada subjectiva (...)” (Dubar, 1997 [1991], pp.107-108). A perspectiva teórica do autor 

acerca da identidade social advoga como fulcral a articulação entre as duas modalidades do 

processo transaccional. A transacção subjectiva depende, assim, das relações 

estabelecidas com o(s) outro(s), sendo constitutivas da transacção objectiva. As 

configurações identitárias consubstanciam compromissos e negociações entre as referidas 

transacções, envolvendo um intenso processo comunicacional.  

 Apesar do processo biográfico (identidade para si) e do processo relacional 

(identidade para o outro) contribuírem, diferentemente, para a produção identitária, ambos 

detêm um mecanismo comum: a tipificação. Trata-se de categorizações particulares, que 

servem para os indivíduos se identificarem a si próprios e identificarem os outros, e que 

dependem dos espaços sociais onde têm lugar as interacções e dos tempos biográficos e 

históricos que marcam as trajectórias. O processo de construção da identidade social 

consubstancia uma relação dialéctica entre aquilo que Dubar designa como “identidade 

herdada”, que ocorre no espaço familiar, e a “identidade adquirida” no espaço escolar. 

Nesta dialéctica entra em acção todo um campo de possibilidades, desde o período da 

infância à adolescência e ao longo da vida, que pode romper (ou não) com o continuum das 

identidades conferidas. É visível que o autor francês salienta a importância dos campos 

profissional e escolar para a construção do processo identitário. O momento do confronto 

com o mercado laboral constitui o desafio mais importante na construção da identidade para 

si e da identidade reconhecida pelos outros, apesar, obviamente, da etapa da tomada de 

opções escolares constituir já um acto considerável da identidade virtual dos indivíduos. É 

nesse momento que estes constroem “para si” os projectos, as aspirações e expectativas 

profissionais, enquanto os outros reconhecem as suas competências, o seu estatuto e a sua 

carreira potencial. 

 Parece-nos que Dubar pretende ultrapassar a dicotomia entre identidade pessoal e 

identidade colectiva150 cruzando elementos biográficos que permitem captar as 

                                                 
150

 Refira-se que este posicionamento teórico é muito afim ao de Richard Jenkins. Na obra Social Identity, 
(London, Routledge, 1996), o autor considera que a identidade individual e a identidade colectiva são ambas 
intrinsecamente sociais. Se a identidade individual é uma condição necessária para a vida social, o contrário 
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representações que os indivíduos estabelecem acerca de si próprios e das suas relações 

com o mundo, com elementos estruturais em função dos quais aqueles organizam as suas 

práticas. Ao eixo relacional desenvolvido por Sainsaulieu (1996 [1977]), Dubar (1997 [1991]) 

acrescenta o eixo biográfico, fazendo da “dupla transacção identitária” o centro nevrálgico 

das relações entre indivíduos e grupos no contexto de trabalho. Se o eixo relacional para o 

primeiro autor permite definir a identidade, na medida em que reenvia para relações de 

poder, Dubar insiste no interesse de uma abordagem transaccional para apreender 

empiricamente as tensões constitutivas de um mundo social ou profissional. Sobressai desta 

análise a possibilidade de lançarmos um olhar mais fino acerca da heterogeneidade das 

práticas de trabalho e dos discursos que os actores encetam acerca dessas mesmas 

práticas.  

 Volvida quase uma década, Dubar (2000) retoma o tema das identidades, em 

particular as identidades profissionais151, no livro sugestivamente intitulado La Crise des 

Identités. L‟interprétation d‟une mutation. A tese principal aqui defendida é a de que os 

problemas identitários se reportam tanto às trajectórias individuais como às transformações 

que ocorrem no interior das sociedades. Tendo como pano de fundo um conjunto de 

mudanças sócio-económicas de ritmo acelerado, Dubar argumenta que as mutações no 

trabalho se revelam contraditórias e com consequências significativas para o processo de 

construção identitária. Os movimentos de racionalização e inovação coexistem. Lado a lado 

com a negação e o controlo das competências operacionalizadas na actividade de trabalho, 

com vista à racionalização da produção e ao máximo lucro, encontra-se uma tendência que 

                                                                                                                                                        
também é verdadeiro, pois os indivíduos são únicos, mas as suas identidades são construídas socialmente. 
Jenkins adianta mesmo que no “processo da socialização primária e secundária, e nos processos subsequentes 
de interacção social os indivíduos definem-se e redefinem-se no decurso das suas biografias” (p.20). Assim, o 
conceito de “identidade social” é tido como um conceito estratégico: primeiro, porque as identidades são 
atributos de indivíduos que são socialmente constituídos, ocupando o colectivo e o individual o mesmo lugar; em 
segundo lugar, a identidade social ao ser analisada como um processo, articula a lógica da acção e da estrutura; 
terceiro, se as identidades individuais e colectiva consubstanciam uma dialéctica perpétua de dois momentos 
apenas analiticamente diferentes, o interno e o externo, então a oposição entre o subjectivo e objectivo tende a 
desaparecer; em quarto lugar, a identidade ao ser atravessada por redes de constrangimentos e possibilidades, 
torna-se um conceito importante para apreender as consequências intencionais e não intencionais da acção; em 
quinto lugar, a ordem institucional pode ser encarada, parcialmente, como uma rede de identidades e de práticas 
rotinizadas; em sexto lugar, há uma articulação entre a distribuição de recursos e de penalizações na sociedade, 
sendo que as identidades se transformam no critério da distribuição e das suas condições; em sétimo lugar, ao 
assinalar momentos internos e externos de identificação, existe uma conexão necessária entre dominação e 
resistência, e os processos de identificação social; finalmente os recenseamentos populacionais, que evidenciam 
traços identitários, conjugam uma ordem institucional e uma ordem interaccional (p. 26). 
151

Centrar-nos-emos, especificamente, na problemática das identidades profissionais abordada na obra, muito 
embora o autor proceda também a um balanço mais amplo que integra, para além da esfera profissional, as 
mudanças identitárias na esfera familiar e privada, e na esfera religiosa e política, ocorridas na sociedade 
francesa nos últimos 40 anos. O motor dessas mudanças é imputado a três processos: o processo de 
emancipação feminino; o processo de racionalização económica e o processo de privatização do universo das 
crenças. Todos eles contribuem para uma crise generalizada, que faz com os indivíduos se confrontem com a 
perda das suas formas anteriores de identificação cultural, estatutária, entre outras, e se deparem com outras 
novas, que ainda não se encontram totalmente constituídas nem reconhecidas. Esta crise generalizada ancora-
se, em seu entender, em dinâmicas de pendor macro que atravessam as sociedades contemporâneas, como, 
por exemplo, a globalização das trocas e dos mercados, o enfraquecimento dos Estados-Nação e o 
envelhecimento demográfico.  
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visa captar e estimular os saberes e os saberes-fazer da mão-de-obra. Globalmente, o 

“crescimento do desemprego, a transformação das formas de trabalho e das relações 

profissionais encontram-se relacionadas com os movimentos de capital, com a destruição 

criadores de novas actividades económicas e com os processo de mundialização... [...], as 

„identidades colectivas herdadas de períodos anteriores encontram-se desestabilizadas, 

desestruturadas, por vezes destruídas. O individualismo parece triunfar por todo o lado” 

(Dubar, 2000, pp.220-221). Porém, muita embora se reconheça a expansão de novas 

modalidades de individualização no trabalho, na vida familiar e privada, na vida política e 

religiosa, tal não significa o triunfo do indivíduo sobre o colectivo. Socorrendo-se de Elias, 

Dubar argumenta que o processo identitário do “eu” não existe sem o do “nós”. Trata-se do 

reforço da já mencionada articulação entre o eixo biográfico e relacional. Em sintonia com 

esta abordagem, Pinto (1999) considera que a progressiva flexibilização dos sistemas 

produtivos, de emprego e das “condições de existência a ambos directamente associados 

se repercute no plano da percepção que os agentes sociais constroem acerca da sua 

própria condição e da dos outros, reorientando também por consequência, o modo como 

estabelecem afinidades, solidariedades e estratégias colectivas de acção” (p.7) 

 Em suma, podemos referir que há um conjunto de reestruturações de cariz teórico e 

empírico que têm subjacente a ideia de que é a partir de uma sociologia sobre as 

dimensões processuais e estruturais, que se conseguem captar as transformações dos 

universos profissionais, devidamente enquadradas no âmbito das biografias sócio-

profissionais dos sujeitos e das mutações sócio-económicas de nível mais estrutural. É na 

base desta confluência que abordamos nesta pesquisa o trabalho em análise e as mutações 

que o têm atravessado nas últimas décadas. 

 

6.2 Das especificidades do trabalho em lojas de vestuário e de restauração: a relação 

de serviço 

 A nossa prioridade analítica, como já foi mencionado, recai sobre o trabalho em lojas 

de vestuário e de restauração, designadamente sobre a relação de serviço aí existente. 

Interessa documentar, agora, as particularidades que a configuram, problematizando a 

própria lógica de prestação de serviço e contextualizando-a no âmbito mais vasto da 

terciarização nas sociedades contemporâneas. 

 O desenvolvimento das actividades terciárias nas últimas décadas tem suscitado um 

conjunto alargado e heterogéneo de reflexões acerca da natureza específica do trabalho 

que aquelas incorporam e sobre o seu lugar nas sociedades contemporâneas. Uma vez que 

já ventilámos esta problemática da terciarização do trabalho, cabe agora salientar a questão 

particular da relação de serviço, que para alguns corporiza uma parte da discussão em torno 

da expansão das actividades terciárias (Perret, Roustang, 1996; Castells, 1999; Dubar, 
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2000; Gadrey, 1994; 2002; Gadrey, Zarafian, 2002; Rifkin, 2000; Zarafian, 2001). Estas 

abordagens perspectivam a relação de serviço diferentemente, encontrando-se marcadas 

por patrimónios teóricos distintos bem como por realidades empíricas diferenciadas, que 

exigem olhares sociológicos atentos. Convém salientar a nossa demarcação relativamente 

tanto a perspectivas que no âmbito da discussão das novas fronteiras do capitalismo nas 

sociedades terciarizadas consideram que “tudo é um serviço” (Rifkin, 2000, pp.107-136), 

como a outras que no seio da análise das mutações do trabalho nas sociedades 

contemporâneas propõem um análise do “trabalho industrial, agrícola, artesanal e terciário 

como relação de serviço” (Dubar, 2000, pp.113-115). O nosso distanciamento prende-se 

com o facto de julgarmos imperioso identificar quer os contextos de trabalho em análise 

como a natureza das actividades concretas de trabalho a que nos reportamos, evitando 

dessa forma generalizações simplistas e abusivas.  

 Na presente pesquisa considerámos o trabalho dos/as vendedores/as no vestuário e 

do pessoal de serviço de restauração152, que lidam com clientes no espaço físico das lojas 

localizadas em centros comerciais. Neste trabalho destaca-se em particular a existência de 

uma relação de serviço que adquire contornos e fronteiras diversas, bem presentes nos 

casos empíricos analisados, como veremos em capítulos mais à frente. A grelha de leitura 

da relação de serviço aqui proposta é moldada pelas realidades que perpassam o âmbito do 

trabalho nos referidos contextos empíricos, com um direccionamento evidente para papel 

do/a trabalhador/a e não tanto para o do/a cliente ou para a entidade empregadora ou para 

os/as trabalhadores/as no seu relacionamento entre si. Tal implica que assumamos que ela 

não abarcará questões que decerto faria sentido integrar na discussão desta problemática 

em torno das entidades mencionadas ou no contexto da análise de outros universos de 

trabalho, onde a relação de serviço se encontra também presente. 

 O enfoque que conferimos à relação de serviço entronca nas considerações tecidas 

por Freire (2002) acerca da necessidade da sociologia do trabalho se ocupar de nova 

análises. De acordo com o autor, se “durante muitas décadas - nos países mais 

desenvolvidos -, a indústria constituiu não só o sector nevrálgico da economia, mas 

funcionou também como modelo de organização para o resto das actividades económicas, e 

mesmo para além delas [...] é chegado o momento de dirigirmos o nosso olhar sociológico 

sobre outras realidades laborais que não a do trabalho industrial [...]” (pp131-132). O autor 

refere-se entre outras realidades à do trabalho comercial que tem conhecido mudanças 

muito fortes no interior da sociedade portuguesa com ressonâncias várias sob o prisma do 

trabalho propriamente dito, como das estruturas comerciais, como ainda das mutações nos 

                                                 
152

 Na Classificação Nacional das Profissões de 1994, os “vendedores e demonstradores” e os “ecónomos e 
pessoal do serviço de restauração” correspondem a subgrupos profissionais desagregados a três dígitos, como 
já tivemos oportunidade de discutir. 
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hábitos de consumo e de ocupação dos tempos livres da população portuguesa. Apesar de 

todas estas transformações e da sua profundidade, elas “não alteraram o ethos profissional 

do trabalhador do comércio nem as competências particulares que lhe são exigidas: 

capacidade de relacionamento, de comunicação e de expressão; domínio das informações 

relevantes; sentido do negócio e da oportunidade; apreensão das intenções do comprador e 

das suas carências, etc” (Freire, 2002, p.132). O autor adverte, no entanto, para o facto 

destas novas competências poderem ser desdobradas através das “novas hierarquias de 

funções e divisão de tarefas”, exemplificando com o caso dos hipermercados, em que, nas 

“dezenas de caixas de controlo dos produtos vendidos alinhadas em paralelo, as 

trabalhadoras aí colocadas desempenham tarefas extremamente rotineiras e mecanizadas, 

não muito diferentes das de uma fábrica taylorizada, ao mesmo tempo que se exige do 

„chefe de sector‟ competências relacionais acrescidas para o atendimento aos clientes que 

pedem explicações, e se confia a um „especialista de comunicação e motivação‟ a execução 

de determinadas operações publicitárias de promoção de vendas excepcionais” (p.132). 

Voltaremos a esta questão das competências profissionais no ponto seguinte deste capítulo.  

 Partindo de um grau de abstracção elevado poderemos caracterizar a relação de 

serviço como uma relação que se estabelece não só entre indivíduos, mas também entre 

organizações no momento da prestação de um serviço desencadeada pelo indivíduo x, na 

maioria das vezes por iniciativa do indivíduo y, a propósito de uma realidade ou problema w 

sobre o qual se pede a intervenção do indivíduo X (Gadrey, 1994). A análise de tal relação 

exige que questionemos as condições e os recursos que os indivíduos nela envolvidos 

mobilizam. Seguindo a sugestão de Gadrey (1994), parece proveitoso um recuo às 

teorizações weberianas acerca das relações sociais para contextualizar a relação de 

serviço. Na óptica de Weber, a relação social corresponde a uma acção, com sentido 

próprio, que se dirige à acção dos outros (Weber, 1971 [1922]), p.24). Trata-se de um 

sentido caracterizado pela intenção e pela subjectividade dos sujeitos da acção. 

Efectivamente, Weber (1959) considera que o agir “quer dizer sempre um comportamento 

intelegível frente a certos 'objectos' e, isto é, um comportamento específico na base de 

qualquer sentido (subjectivo) 'produzido' ou 'intencionado'". (idem, ibidem p. 243). O autor 

acrescenta mesmo que o "agir que se reveste de uma importância específica para a 

sociologia compreensiva é, em particular, uma atitude que 1) é referida segundo o sentido 

subjectivamente intencionado daquele que age à atitude de outros; 2) é co-determinado no 

seu curso por aquela referência dotada de sentido; 3) e pode, por isso, ser explicada de 

modo intelegível com base naquele sentido (subjectivamente) intencionado" (idem, ibidem). 

É importante salientarmos que Weber reconhece que as relações sociais são animadas por 

situações quer de conflito, de hostilidade, quer de amizade, quer ainda de evitamento ou de 

ruptura. Esta nota é particularmente significativa, pois a relação de serviço que pretendemos 
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analisar no contexto do trabalho na restauração e no vestuário pode revestir-se destes 

contornos situacionais que podem ser motivados pelos já discutidos níveis de “urgência” de 

cada parte envolvida, de que nos fala Hughes (1996 [1976]) a propósito do “drama social do 

trabalho”. 

 A relação de serviço incorpora uma relação social que pode assumir a configuração 

de uma interacção directa enquanto interacção verbal. Esta perspectiva de Goffman, 

relembrada por Gadrey (1994), aponta para a sucessão de três registos no decurso da 

referida interacção: o registo técnico, o registo contratual e o registo da sociabilidade ou dos 

civismos. No primeiro, cada um dos intervenientes na interacção fornece informações 

técnicas sobre a situação ou problema em causa e sobre as indicações ou soluções a 

considerar; o segundo reporta-se a transacções mercantis, pelo menos no caso dos 

serviços mercantis; o último remete para a troca entre os protagonistas de signos, fórmulas 

e comportamentos que podem significar chamadas de atenção recíproca, como também 

meios facilitadores das interacções nos outros dois registos. Refira-se que Gofmann, na 

obra Asylums, de 1961, desenvolveu a noção de relação de serviço inicialmente avançada 

por Hughes no universo dos serviços, designadamente no contexto hospitalar (Hughes, 

1981 [1958], 1971; Strauss, 1992), focalizando a interacção de serviço em torno das suas 

análises sobre a ordem da interacção. Ela incorpora situações onde o trabalho se realiza em 

contacto directo com o público cliente, tendo o indivíduo que prestar o serviço de ajustar o 

seu trabalho às particularidades do público que tem à sua frente. Porém, neste registo a 

relação de serviço parece ficar excessivamente circunscrita à co-presença directa dos 

indivíduos que a protagonizam, o que descura a maior abrangência dessa relação.  

 Julgamos necessário examinar o conceito de relação de serviço, integrando na 

discussão a componente relacional (Borzeix, 2000; Jeantet, 2003) que a compõe, como a 

componente material e mista. No caso concreto da nossa pesquisa, uma das hipóteses 

construídas consubstancia-se, precisamente, na proposição de que a actividade laboral na 

restauração e no vestuário pressupõe uma relação de serviço configurada marcada por uma 

componente relacional - constituída por dimensões intersubjectivas, institucionais e espácio-

temporais -, e por uma componente de natureza material e de natureza mista. Debrucemo-

nos, de seguida, sobre cada uma destas componentes.  

 No interior da componente relacional, vejamos cada uma das dimensões que a 

compõem. Relativamente à dimensão espácio-temporal, defende-se que as relações de 

serviço que envolvem trabalhadores/as e clientes não se reduzem a relações episódicas, 

pois muitas vezes os contactos são reactivados no espaço e no tempo, mediante relações 

sociais de fidelidade, de hábito, motivadas por preferências particulares ou pela ausência de 

escolhas. A este propósito refira-se que este carácter durável e renovável da relação social 

foi apontado precisamente por Weber. No caso da actividade comercial, as redes e as 
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ligações que a tornam possível não se constroem baseadas apenas nos interesses 

puramente comerciais dos actores sociais.  

 A dimensão institucional articula-se com a dimensão prescrita da actividade de 

trabalho relacionada com a estrutura organizacional. Esta é passível de ser pensada a 

várias escalas, como a da loja propriamente dita com as suas regras de funcionamento 

associadas às orientações/imposições das marcas comerciais que representam, e às 

hierarquias profissionais existentes no interior dessas lojas comerciais. Numa outra escala 

poderemos pensar no todo organizacional constituído pelo centro comercial, que impõe às 

lojas que se encontram instaladas no condomínio comercial regras de conduta cujo 

incumprimento origina sanções negativas (multas). 

 Por último, a dimensão intersubjectiva aponta para o envolvimento físico e psicológico 

de cada uma das referidas partes implicadas na relação de serviço, com efeitos nas suas 

vivências em esferas da vida social. Refira-se, por exemplo, que as tarefas de 

aconselhamento e de satisfação das necessidades da clientela (Almeida, 2005) potenciam a 

construção da intersubjectividade na relação entre o/a trabalhador/a e o/a cliente. É 

importante salientarmos também que esta dimensão intersubjectiva remete, aliás, como as 

duas anteriores (espácio-temporal, institucional), não apenas para as relações com os/as 

clientes, mas também para as relações de trabalhadores/as entre si e para aquelas entre 

trabalhadores/as e superiores/as hierárquicos. Neste contexto, é possível afirmar que o 

ethos profissional deste/a trabalhador/a parece impor uma mise-en-scène corporal e não-

corporal que ocorre em diferentes espaços e tempos do quotidiano laboral.  

 A componente relacional da relação de serviço e as suas dimensões levam-nos a 

pensar que a actividade comercial tira partido da personalidade e da atitude dos/as 

trabalhadores/as, enquadrando-as nos objectivos das organizações. Esta perspectiva é 

confirmada por investigações sobre o trabalho emocional, de que é paradigmática a 

pesquisa de Hochschild (2003 [1983]), para quem o trabalho emocional requer que o/a 

trabalhador induza ou elimine sentimentos, no sentido de produzir o estado mais ajustado 

em terceiros (no caso analisado as hospedeiras de bordo deveriam proporcionar aos 

passageiros uma atmosfera segura e convivial153). Porém, se as expressões de emotividade 

podem ser opressivas para os/as trabalhadores/as, não podemos negligenciar que há 

margens de manobra que lhes permitem exercer algum controlo sobre as mesmas. 

Debruçar-nos-emos sobre este aspecto no último capítulo. Para além desta dimensão da 

                                                 
153

 Nesta investigação, Hochschild (2003 [1983]) apurou que a organização comercial exigia que se criasse um 
ambiente comercial específico, onde o “sorriso” se revelava crucial. As trabalhadoras referiam que o sorriso 
“estava nelas”, mas “não era delas”, sendo encarado como uma extensão da maquilhagem, do uniforme, da 
música ambiente, da decoração do espaço, que no seu conjunto orquestravam a disposição dos passageiros e 
dos próprias trabalhadoras. Os sorrisos constituem uma parte do seu trabalho, o que significa que não sorrir ou 
mostrar dificuldades em sorrir, significava realizar o trabalho de forma pouco competente. Parte do trabalho 
destas profissionais consistia em desfazer o cansaço e a irritação, caso contrario o produto - o bem-estar dos 
passageiros - poderia ser perturbado. 
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atitude, parece-nos decisivo, também, sublinhar a da aparência, da imagem e dos atributos 

físicos dos/as trabalhadores/as para compreender a natureza do trabalho em análise na 

nossa pesquisa. A atitude destes/as pode ser moldada mediante um trabalho emocional e a 

sua aparência através de um trabalho estético, embora haja pré-requisitos mínimos para se 

ser admitido/a a trabalhar, como seja ”boa aparência/imagem”. Para entender este trabalho 

é necessário ter presente um conjunto de competências sociais designadas como 

“competências-soft” (saberes-ser, saberes-estar), que incluem uma dimensão emocional 

(atitude) e uma dimensão estética (aparência). Neste contexto, as identidades dos/as 

trabalhadores/as não são acidentais ao trabalho, assumem-se antes como sua parte 

integrante. Como refere Leidner (1993) os “trabalhos interactivos tiram proveito da imagem, 

da personalidade e das emoções dos trabalhadores, bem como das suas capacidades 

físicas e intelectuais, forçando-os a manipular auto-conscientemente as suas identidades, 

comparativamente com outros trabalhadores noutros trabalhos” (pp.155-156). Não podemos 

negligenciar o impacto do/a cliente para o desempenho emocional e estético do/a 

trabalhador/a, que envolve a incorporação de competências menos tangíveis. Exploraremos 

esta dimensão emocional e estética do trabalho comercial no capítulo onde se retrata o 

universo da população entrevistada a laborar no vestuário e na restauração.  

 A este propósito refira-se que numa pesquisa realizada no contexto da grande 

distribuição (Cruz, 2003a), mais concretamente num hipermercado, pudemos constatar 

precisamente a importância da imagem, de uma “boa imagem”, a par de um conjunto de 

atributos “naturais femininos”, como requisitos decisivos no momento do recrutamento para 

operar na linha de caixa. Estas lógicas de recrutamento profissional tendem a ser 

fortemente segregacionistas154, criando espaços de exclusão. Façamos uma comparação 

suscitada pelo exercício de observação directa dos centros comerciais. Da mesma forma 

que os designados como marginais (por exemplo, mendigos, arrumadores de carros, 

toxicodependentes) são impedidos de entrar centros comerciais - tarefa assumida pela 

segurança que controla diariamente as entradas e saídas destes espaços - o que nos 

encaminha para uma espécie de apartheid urbano (Bindé, 2000) - também no que concerne 

ao espaço laboral, poder-se-á aventar o prolongamento da referida lógica segregacionista, 

pois no universo laboral não observámos, por exemplo, indivíduos de faixas etárias 

                                                 
154

 Acerca destas lógicas de recrutamento e de selecção profissional que valorizam os “atributos femininos”, 
Fernandes (2005) sublinha, a propósito de uma análise sobre as lógicas de poder no feminino, que a “afirmação 
do poder feminino, nas sociedades actuais, desenvolve-se no espaço público, com a ocupação de posições de 
poder nos diversos campos de actividade, sem excluir o sistema político. As mulheres têm vindo a reforçar a sua 
visibilidade na escola e no trabalho, adquirindo poder nas empresas e na administração, tendo, não raras, de 
sofrer e de enfrentar a resistência das relações entre sexos que tendem a perpetuar-se” (p.66). Em muitos 
contextos profissionais, como é o caso das trabalhadoras da linha de caixa analisadas (Cruz, 2003a), a mulher 
continua a ser reduzida à sua feminilidade, ao seu poder de sedução, sendo-lhes vedado o reconhecimento 
profissional legítimo e consequentemente a afirmação plena da sua cidadania. 
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avançadas ou portadores de algum tipo de deficiência visível a trabalhar nestes contextos 

comerciais. 

 Ainda no seio da composição tripartida da relação de serviço, importa dizer que por 

vezes se confunde a existência de relações de serviço e as práticas de co-produção ou de 

participação dos/as clientes (Gadrey, 1994) Se as relações de serviço apenas alcançam 

sentido como relações sociais interactivas, nas quais os actores agem uns de acordo com 

outros, moldando os seus comportamento entre si, já a participação do/a cliente pode 

revestir uma dimensão bastante operacional, frequentemente impessoal, como no caso de 

estruturas comerciais de self-service, livre acesso, etc. Ao questionar o papel central da co-

produção no interior da relação de serviço, Jeantet (2003) adianta que a produção não 

constitui o fundamental da relação de serviço, pois paralelamente à racionalidade 

instrumental que despoleta o encontro de indivíduos, estes implicam-se socialmente e 

subjectivamente. Para além de se produzir um serviço, produz-se, por um lado, a troca, a 

relação social, e por outro, o conflito, a relação de força que pode levar à instrumentalização 

do outro. Se na primeira situação, a relação pode minimizar o impacto das desigualdades 

sociais, já no segundo caso, poderá agravá-las ou criar novas desigualdades sociais. Este 

segundo caso tende a contrariar, precisamente, a ideia de co-produção, porquanto os 

indivíduos estabelecem antagonismos e não cooperam entre si. O termo produção pode 

colocar na sombra as várias modalidades de investimento de cada um dos indivíduos 

envolvidos na relação de serviço, um que trabalha e nessa condição pode ser apelidado de 

“produtor”, e o que assume a condição de cliente, levando a descurar consequentemente a 

dimensão de poder que atravessa as relações de serviço. Ora, no interior das relações de 

serviço a perspectiva sobre o poder, cuja análise apresentaremos nos pontos seguintes, 

parece-nos de extrema importância, já que aquelas envolvem indivíduos portadores de 

percursos e capitais diferenciados e desiguais, que são mobilizados diferentemente para as 

relações de serviço.  

 Apesar de concordarmos com a questão relativa à dimensão do poder parece-nos 

que a perspectiva de Jeantet (2003) faz uma leitura da relação de serviço excessivamente 

centrada na componente relacional negligenciando, em nosso entender, a componente 

material e a componente mista que a constituem, como referimos. A componente material 

reporta às tarefas de natureza material e a mista concilia as tarefas de natureza material e 

relacional. Como exploraremos nos capítulos seguintes, os/as trabalhadores/as na 

restauração e no vestuário são levados/as a construir uma atmosfera comercial propensa ao 

consumo, cuidando para tal da apresentação do produto, da feitura das montras, da 

organização da loja, sendo o seu trabalho de venda inseparável do produto. Acresce que a 

própria imagem, aparência dos/as trabalhadores/as, como referimos há pouco, se revela 

importante e em última análise indissociável do produto a vender, da atmosfera que se 
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pretende criar, da imagem da loja e consequentemente da marca em causa, que se 

ambiciona projectar para o exterior e em concreto para o público cliente. Trata-se de algum 

modo da comercialização dos/as trabalhadores/as, no sentido da adequação da sua 

imagem à organização comercial da loja. No caso do vestuário, é paradigmática a 

envergadura da farda habitualmente produto da marca à venda na loja, ou peças que 

ostentam o nome da marca em causa. Os/as trabalhadores/as devem tratar da farda 

primorosamente, a par de outros cuidados que devem ter no seu quotidiano, 

designadamente com mãos, unhas e cabelos, de que falaremos no último capítulo.  

 Parece-nos que o relevo da componente material da relação de serviço e tudo o que 

se lhe associa, é tanto mais importante quanto permite, como desenvolveremos, dar conta 

da transferência de trabalho do/a trabalhador/a para o/a cliente, designadamente nas lojas 

de vestuário de self-service e de restauração fast-food em que prevalece o auto-serviço. 

Neste âmbito, julgamos que a perspectiva de Pettinger (2004) - autora que realizou uma 

investigação sobre a natureza do trabalho numa cadeia de lojas de vestuário na Grã-

Bretanha - tem a virtualidade, na linha de outras investigações (Nickson Warhurst, 2001), de 

conferir visibilidade à componente material da relação de serviço, salientando 

simultaneamente a importância da componente relacional, embora criticando aquelas 

perspectivas que a sobrevalorizam. Não obstante, entendemos que esta abordagem 

valorizou excessivamente a dimensão material em detrimento da relacional. A nossa 

perspectiva da relação de serviço aponta para o exame tanto da componente material como 

da componente relacional e mista, numa abordagem articulada que desenvolveremos com 

detalhe nos capítulos que se seguem. 

 Após este breve périplo reflexivo mediante o qual perspectivámos a relação de 

serviço, introduziremos algumas notas sobre questões decorrentes dessa reflexão. 

 

6.2.1 As competências profissionais 

 Uma vez que já situámos o debate em torno das qualificações e das competências 

profissionais no capítulo sobre os grupos profissionais no comércio e na restauração e os 

centros comerciais como mercados de trabalho, convém sublinhar que o acento tónico que 

conferimos neste breve ponto às competências profissionais encontra-se associado à 

relação de serviço. 

 Como salientámos anteriormente, a questão das competências, sobretudo as 

relacionais, revela-se particularmente importante no interior da relação de serviço que se 

estabelece entre trabalhador/a e cliente, entre trabalhador/a e entidade empregadora, como 

ainda para os/as trabalhadores/as entre si. As competências relacionais ou qualificações 

relacionais ou “qualificações sociais” reportam-se a um conjunto de “competências como a 

linguagem, a flexibilidade comportamental, a intuição estratégica e, de maneira mais geral, 
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todas as competências em jogo nas relações humanas” (Perret, Roustang, 1996, p.79) e 

integram-se num contexto em que se intensificam as interacções sociais no seio dos 

processos produtivos. Esta definição encaminha-nos para uma reflexão a montante da 

relação de serviço, que retomaremos nos capítulos seguintes. Contudo, desde já faz sentido 

avançar a nossa concordância face a duas das observações enunciadas por Perret e 

Roustang (1996). Uma observação aponta para o facto da qualificação social potenciar o 

ciclo vicioso da exclusão social e da exclusão económica, porquanto a qualificação social se 

adquire mais via exercício da cidadania activa no interior da sociedade, e menos via sistema 

de educação-formação, opondo-se assim à qualificação profissional que remete para 

aprendizagens no local de trabalho. Segundo Perret e Roustang (1996), se o 

“funcionamento do mercado de trabalho é tributário da qualidade das relações sociais e de 

aprendizagens culturais feitas fora do trabalho” (p.145), a inserção profissional implica que 

os indivíduos se encontrem razoavelmente integrados na sociedade. A outra observação, 

que nos parece crucial, prende-se com a maior opacidade do mercado de trabalho, 

decorrente da importância atribuída pelos empregadores à qualificação social, pois 

vislumbra-se um acréscimo de incerteza face àquilo que se troca entre empregadores e 

trabalhadores: o “empregador não sabe que prestação pode realmente esperar da pessoa 

que pretende admitir, e o trabalhador tem muitas vezes dificuldade em compreender o que 

dele se espera”. Refira-se que da parte dos empregadores a minimização do impacto dessa 

incerteza ocorre mediante o “desenvolvimento do emprego precário” e da “importância 

assumida pelas redes relacionais nos processos de admissão” (p.80). Na investigação que 

realizámos sobre as trabalhadoras e o trabalho na linha de caixa no contexto da grande 

distribuição (Cruz, 2003a), colocámos em evidência, precisamente, a dimensão da 

precariedade laboral e o carácter informal do recrutamento, sempre mediado por alguém do 

circuito familiar ou de amizades. 

 Estas realidades associadas à ambivalência da avaliação destas competências 

relacionais, autorizam todas as atribuições de sentido que a sociedade em geral, e, em 

particular, empregadores e clientes estejam aptos a reconhecer-lhes. O predomínio das 

competências relacionais em algumas actividades, sobretudo mais desqualificadas dá lugar 

a “apreciações imprecisas e perigosas acerca do comportamento, do „saber-estar‟ dos 

trabalhadores, frequentemente contrabalançadas por prescrições fortes quanto a modos de 

operar ou trabalhar, „como trabalhar para parecer educado, como sorrir ao telefone!‟” 

(Gadrey, Zarafian, 2002, p.11). No caso em análise, a importância das competências sociais 

designadas como “competências-soft” (saberes-ser, saberes-estar), que incluem uma 

dimensão emocional (atitude) e uma dimensão estética (aparência), discutidas no ponto 

anterior permitem perceber justamente o alcance da referida ambivalência.  
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 Daqui poderemos pensar que o contexto em torno das competências relacionais se 

projecta para a própria relação de serviço que envolve clientes, trabalhadores/as e também 

entidades empregadoras, muito embora o nosso enfoque seja dado primordialmente aos 

dois primeiros.  

 

6.2.2 Trabalhadores/as, clientes e poder 

 Como já referimos em momentos anteriores desta pesquisa, a problemática do poder 

surge de forma incontornável no interior da discussão sobre a relação de serviço. O nosso 

intuito neste ponto é o de salientar contributos teóricos que trazem luz para esta reflexão. 

Vale a pena destacar o contributo de Friedberg (1993), que sublinha a articulação irredutível 

entre poder e (inter)dependência, entre poder e cooperação, entre poder e troca no interior 

de uma relação que se funda em posições sociais diferenciadas, em desiguais capitais 

económicos, sociais, escolares, profissionais e simbólicos mobilizáveis e em situações 

concretas configuradas pelo maior ou menor grau de previsibilidade dos comportamentos 

das partes nela envolvidas (trabalhadores/as e clientes) em torno do serviço ou produto.  

 Um outro contributo que nos parece bastante pertinente é o de Wolf (1990), que 

assinala o carácter polissémico do poder e propõe uma tipologia baseada em quatro 

modalidades de poder. A primeira refere-se ao poder como atributo do indivíduo, enquanto 

capacidade que remete para uma dimensão individual. O segundo tipo pode ser entendido 

como “a capacidade de um ego impor a sua vontade junto de um alter” no decurso da acção 

social, no decurso das relações interpessoais” (p.586) e nessa medida sublinha as 

sequências interactivas e as transacções entre os indivíduos, não salientando, porém, a 

natureza do campo em que as interacções decorrem. A terceira modalidade tende a 

contemplar este último aspecto, não considerado na modalidade anterior, na medida em que 

nela o poder respeita ao controlo dos lugares em que as interacções decorrem. Aqui 

destaca-se a importância da instrumentalização do poder e a necessidade de a enquadrar 

para apreender como as “unidades de operação” (Wolf, 1990, p.586) circunscrevem as 

acções dos indivíduos em determinados cenários. O autor apelida-o de “poder táctico ou 

poder organizacional”. Uma quarta e última modalidade abarca o poder que opera nos 

cenários de interacção, organizando-os, especificando e orientando a distribuição e os 

fluxos das “energias” (p.586). Wolf acredita que esta modalidade de poder se aproxima da 

noção de poder de Foucault, entendida como a capacidade de “estruturar o campo de 

possíveis da acção dos outros” (Foucault citado por Wolf, 1990, p.586). Sob a designação 

de “poder estrutural”, é a modalidade de poder que “configura o campo social de acção, 

tornando determinado tipo de comportamentos possíveis, tornando outros menos possíveis 

ou até mesmo impossíveis” (p.587), relevando a importância das coordenadas espaciais e 

temporais na leitura das acções e interacções dos indivíduos.  
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 Esta tipologia sobre o poder agora apresentada parece ser pertinente para dar conta 

da complexidade das interacções subjacentes à relação de serviço entre trabalhadores/as e 

clientes, já que capta tanto a dimensão micro nela envolvida, mediante a focalização das 

interacções in loco, como a dimensão mais macro que aponta para o enquadramento mais 

estrutural dessas interacções, salientando o campo de possíveis onde determinados 

comportamentos podem ter lugar submetidos que estão à lógica táctica ou organizacional 

das entidades empregadoras. 

 Neste contexto parece-nos oportuno salientar a relação entre poder e interacção 

social proposta por Giddens (2000), que resulta de sínteses construídas em torno da leitura 

de autores clássicos da Sociologia, como Marx e Weber, sobre o carácter relacional do 

conceito de poder e da sua localização entre duas noções mais abrangentes, a de 

“capacidade transformadora” e a de “dominação” (p.89). A primeira noção surge envolvida 

nas “tentativas dos actores para conseguirem que os outros ajam de acordo com as suas 

vontades” (p.90), o que significa que esta dimensão relacional do poder respeita às 

capacidades dos indivíduos para concretizarem objectivos sempre que estes dependam da 

“agência humana155 de outros” (pp.90-91). É sugerido que o poder envolve sempre relações 

de autonomia e de dependência reproduzidas no decurso da interacção social. Segundo 

Giddens (2000) “as relações de poder são relações de autonomia e de dependência”, muito 

embora se reconheça que até ”o mais autónomo dos agentes se encontra até certo ponto 

dependente, do mesmo modo que o mais dependente dos actores, mantém ainda alguma 

autonomia” (p.91). Salientamos a nossa concordância face a esta dimensão, porquanto nos 

parece absolutamente crucial no contexto da análise da relação de serviço sublinhar 

interacções marcadas quer por fortes sentimentos de dependência, quer por sentimentos de 

autonomia que se conjugam e articulam de modo ambivalente, exigindo pois um olhar 

atento sobre os seus interstícios e sobre o seu enquadramento, sem nunca descurar a 

complexidade dos relacionamentos sociais que aí têm lugar156. Consequentemente, a 

segunda noção - a “dominação” - que abrange o poder, aponta para as “assimetrias de 

recursos empregues na manutenção das relações de poder no interior e entre os sistemas 
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 A noção de “acção“ ou de “agência” proposta por Giddens (2000) denota um “fluxo contínuo da conduta” e 
não uma “série de actos discretos combinados entre si” (p.14). Nesta medida, a referida noção envolve a 
intervenção num mundo-objecto potencialmente maleável, articulando-se globalmente com uma “noção mais 
generalizada de praxis” (p.15). 
156

 No contexto da pesquisa que realizámos na grande distribuição (Cruz, 2003a) discutimos a ambivalência que 
mediava as interacções entre as trabalhadoras da linha de caixa e as superiores hierárquicas, salientando, por 
exemplo, que, apesar destas últimas controlarem todos os locais de interacção, estruturando o campo de acção 
das trabalhadoras e limitando-lhes fortemente o comportamento, aquelas encetavam determinadas estratégias, 
como as permanências alargadas no interior da casa de banho, à porta fechada, e a estratégia de na sala de 
pausas ignorarem as chamadas de atenção protagonizadas pelas superiores hierárquicas no sentido de 
abreviarem a duração dos momentos de pausas, que evidenciavam posturas de autonomização e de não 
aceitação passiva daquelas limitações. 
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de interacção” (Giddens, 2000, p.91). Também ela nos parece relevante para melhor 

compreendermos a relação de serviço que nos propomos analisar. 

 No prolongamento deste exercício reflexivo acerca do poder e da relação de serviço, 

importará reter o conceito de habitus definido por Bourdieu (1980) como “sistema de 

disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas dispostas a funcionar como 

princípios geradores e organizadores de práticas e de representações que podem ser 

objectivamente adaptadas às suas finalidades sem implicar uma visualização consciente 

dos objectivos nem o domínio manifesto das operações necessárias para os atingir, 

objectivamente „reguladas‟ e „regulares‟ sem serem produto da obediência a regras, e 

sendo, colectivamente orquestradas sem constituírem o produto da acção organizada de um 

chefe de orquestra” (pp.88-89). As referidas disposições são adquiridas pelo indivíduo no 

decurso do seu processo de socialização, sendo o habitus marcado por uma dupla 

composição: o ethos e a hexis. As disposições correspondem às atitudes, aos sentimentos, 

ao fazer, aos saberes interiorizados pelos indivíduos mediante as suas condições objectivas 

de existência, funcionando como princípios inconscientes norteadores de acção, de 

percepção e de reflexão. Relativamente ao ethos poderemos afirmar que ele se compõe de 

princípios e valores em estado prático e de modalidades interiorizadas e não conscientes de 

moral que orientam a conduta quotidiana. Esta dimensão é absolutamente crucial para 

apreendermos o ethos profissional dos/as entrevistados/as. Já a hexis corporal compreende 

as posturas, as disposições do corpo, as relações ao corpo, interiorizadas de modo 

inconsciente pelos indivíduos no desenrolar dos seus percursos. Esta questão particular do 

corpo merecerá no próximo ponto deste capítulo uma análise mais destacada. Expomos, de 

forma sumária, este conceito central da proposta de Pierre Bourdieu - o habitus - na medida 

em que ele fornece um contributo assinalável para a articulação do individual e do colectivo, 

permitindo-nos no caso concreto do debate sobre a relação de serviço e do poder, aventar 

até que ponto essas duas dimensões configuram de forma inequívoca essa relação, que 

conta com a participação de duas figuras cruciais, a dos/as trabalhadores e a dos/as 

clientes, detentoras de percursos idiossincráticos que se confrontam em cenários bastante 

particulares. 

 Sugerimos mais duas referências cujo contributo teórico e empírico nos parece 

significativo, são elas a de Scott (1990) e de Goffman (1993 [1973]). No livro 

sugestivamente intitulado Domination and Arts of Resistance. Hidden Transcripts, Scott 

(1990) propõe-nos uma análise no contexto de relações de poder e de dominação, que tenta 

mostrar como o processo de dominação vai gerando uma “conduta pública hegemónica e 

um discurso de retaguarda configurador daquilo que não pode ser falado em frente ao 

poder” (p.12), desmontando o “propósito hegemónico que se encontra por detrás da 

dominação e do consenso, e questionando a audiência que pretende seguir tais 
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performances” (p.12). Simultaneamente, o autor analisa os cenários onde os focos de 

resistência podem germinar. Avança com as expressões de “registo público” e de “registo 

escondido”, com o intuito de mostrar a articulação entre relações de dominação e relações 

de resistência. O registo público compreende “um domínio de apropriação material 

(designadamente de trabalho, renda e impostos), um domínio de controlo público e 

subordinação (nomeadamente, rituais de deferência, discurso, castigo e dominação), e 

ainda um domínio de justificação de desigualdades (a referir, a religiosidade pública e a 

visão pública do mundo da elite dominante)” (p.111). Na linha da sua argumentação, não 

será abusivo associar o “registo escondido” ao conjunto dos comentários, observações, 

respostas e dúvidas que surgem fora da cena pública, ou seja, que não integram esse tal 

registo público. O autor refere mesmo que se trata de “uma porção de um diálogo áspero 

que os dominantes retiraram de cena” (pp.111-112). Se o “registo público” atravessa 

relações de poder que se materializam quer em processos verbais quer em atitudes não 

discursivas, já o “registo escondido” incorpora, articuladamente, práticas, discursos, gestos 

que confirmam, contradizem ou inflectem aquilo que emerge do público. Refira-se que 

ambos os registos evidenciam fronteiras ténues e encontram-se bem distantes de eventuais 

divisões fortemente contrastantes e absolutas, sendo protagonizados ora pelos “dominados” 

ora pelos “dominantes”. Poderemos referir ainda que a abordagem de Scott ora se aproxima 

da de Foucault (1982) porquanto rejeita a univocidade da dominação e da resistência, ora 

dela se distancia, pois sublinha a pessoalização da dominação que as formas impessoais de 

controlo transportam. Assim, ela tende a privilegiar a dominação pessoalizada em desfavor 

do centramento excessivo na impessoalidade que brota das novas formas de controlo social 

defendidas por Foucault. 

 A captação daqueles registos terá que ocorrer em “espaços regionalizados” (Goffman, 

1993, [1973]), por onde circulam os actores sociais. Aqui invocamos a análise goffmaniana, 

atrás enunciada, que nos parece pertinente para complementar a de Scott. Nas regiões de 

bastidores observam-se comportamentos próprios do “registo escondido”, que não são 

concordantes com o desempenho ocorrido nas regiões de fachada (Goffman, 1993 [1973]). 

Na obra A Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias, Goffman (1993 [1973]) concebe o 

indivíduo como máscara pura de encenação social, pois ele não é mais do que um actor que 

recita e que desempenha uma personagem cujo papel é definido pelos modelos 

comportamentais e pela conduta social vigente. Qualquer interacção suscita um jogo de 

dramaturgia social no decurso do qual os diferentes actores desempenham sempre papéis 

perante os seus respectivos públicos - aqueles outros que interagem na situação. A 

estrutura da interacção consubstancia-se no conjunto de regras que constituem condição 

imprescindível para a coordenação do agir dos actores que se encontram na mesma 

situação interactiva. Refira-se, porém, que aquela reciprocidade não significa que as 
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relações sejam iguais ou equilibradas. No contexto de interacção de nível mais micro da 

relação de serviço, poder-se-á afirmar que as formas específicas da interdependência que 

relacionam os indivíduos entre si - aquilo que o Elias (1970) apelida de “configuração” - 

desencadeiam situações de desigualdades marcadas por assimetrias de poder e por 

relações de dominação. Não devemos esquecer que estas situações desiguais podem 

desencadear constrangimentos, de geometria variável, em quem participa nas interacções.   

 É de referir que a regionalização do espaço proposta por Goffman evidencia a 

importância simbólica dos espaços na configuração dos comportamentos dos actores 

sociais, sublinhando a forte presença de regras em qualquer tipo de relação intersubjectiva, 

tanto a nível mais manifesto como a nível mais latente. No caso em estudo, poderemos 

pensar que as regiões de fachada podem ser as do espaço da loja acessível à clientela e as 

regiões de bastidores as dos armazéns de dimensão reduzida situados no interior da própria 

loja, e as das casas de banho localizadas nos corredores dos espaços comerciais. Estas 

considerações merecem duas observações.  

 Primeiramente, admitimos que esta regionalização de espaços proposta por Goffman 

não deve ser lida de modo absoluto e definitivo. As interacções que ocorrem entre 

trabalhadores/as e clientes, por exemplo, exigem necessariamente que se levem em 

consideração as suas coordenadas espaciais e temporais. Trata-se de uma dimensão que 

se revela crucial, pois as lojas comerciais recebem clientes bastante heterogéneos que 

participam em relações de serviço também elas bastante diferenciadas. A propósito dos 

espaços, dos fluxos de indivíduos e das suas especificidades, Augé num dos seus últimos 

livros, El Tiempo en Ruinas (2003), sugere, em nosso entender de modo perspicaz, que “os 

espaços do vazio encontram-se mesclados com aqueles demasiado cheios, às vezes são 

os mesmos a horas diferentes (...) segundos os momentos (...). De forma mais subtil o cheio 

e o vazio frequentam-se” (p.104).  

 A segunda observação decorre da anterior, e aponta para o facto de nos espaços de 

fachada e de bastidores das lojas comerciais ser necessário contemplar o cenário físico, o 

mobiliário, a decoração, a existência ou não de música ambiente, ou seja, as espacialidades 

físicas (Simmel, 2001), que envolvem os espaços comerciais, como também o espaço social 

que incorpora os desempenhos daqueles/as que nele circulam e que dele se apropriam, 

muitas vezes condicionados pelas dinâmicas de funcionamento das lojas comerciais ditadas 

parcialmente pela administração dos centros comerciais.  

 No âmbito ainda da análise sobre a relação de serviço, ocupar-nos-emos 

seguidamente da dimensão corporal que lhe está associada. 
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6.2.3 Uma abordagem (sobre o) do corpo 

 No contexto da sociedade, da cultura e do consumo contemporâneos a actividade 

comercial157 entrecruza-se fortemente com a questão dos usos culturais do corpo físico dos 

indivíduos (Fortuna, 2001). A compreensão do corpo exige que o situemos não apenas na 

sua dimensão física, biológica, como na sua dimensão social e cultural (Shilling, 1993) e, 

consequentemente, que problematizemos a espacialidade e a temporalidade do mesmo. 

Não se pode negligenciar o facto dos centros comerciais, enquanto nova realidade 

comercial portuguesa em expansão crescente, a par das ideologias e práticas modernas de 

consumo, se revelarem cenários de eleição para uma diversidade de estratégias de 

encenação e de aparência que envolvem o corpo. Ainda que não seja nosso objectivo 

atermo-nos à questão do consumo, é necessário tê-la presente no âmbito da análise que 

pretendemos encetar acerca do trabalho nas lojas de restauração e de vestuário.  

 Desde logo, convém destacar que as análises sociológicas actuais relacionadas com 

o corpo em geral não constituem uma total novidade. Como sugere Breton (1992), é 

possível traçarmos um percurso histórico compreendido por três abordagens sociológicas 

que integram justamente no elenco das suas preocupações, sob primas distintos, a 

problemática do corpo. Primeiramente, uma sociologia implícita do corpo que, apesar de 

reconhecer a dimensão carnal do ser humano não a analisa verdadeiramente, optando 

antes por se debruçar sobre a condição do actor nas diferentes componentes, incluindo 

então o corpo, sem o analisar em particular. Em segundo lugar, uma sociologia que elabora 

elementos de análise relativos ao corpo, sem porém os sistematizar verdadeiramente. Por 

último, uma sociologia do corpo que se debruça particularmente sobre o corpo, 

estabelecendo as lógicas sociais e culturais que lhe subjazem.  

 A primeira perspectiva, que perpassa o século XIX, analisa o corpo humano e integra 

“numerosas investigações sociais que mostram a miséria física moral das classes 

trabalhadoras, a insalubridade e exiguidade das habitações, a vulnerabilidade às doenças, o 

recurso frequente ao álcool, a prostituição muitas vezes inevitável para as mulheres, o 

aspecto enfezado destes trabalhadores duramente explorados, a terrível condição das 

crianças constrangidas a trabalhar desde idades muito precoces” (Breton, 1992, p.14). Na 

linha deste autor, os trabalhos de Engels na obra The Condition of The Working Class in 

England, obra de 1845, de Villermé em Tableau de l‟état physique et moral des ouvriers 

employés dans les manufactures de coton, laine et soie, obra de 1840 e de Buret em De la 

mesure des classes laborieuses en France et en Angleterre obra de 1840, lançam um olhar 
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 Refira-se a título de curiosidade que, na revista Comércio e Contabilidade (1926), Fernando Pessoa 
salientava que entre comércio e cultura sempre havia existido um estreito relacionamento, não muito bem 
explicado, mas por muitos observado. Acrescentava mesmo que as sociedades que mais sobressaíram na 
criação de valores culturais foram as mesmas que marcaram presença no desenvolvimento da actividade 
comercial 
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para estas duras condições, tal como os trabalhos de Marx em Capital (1867), que fornecem 

uma “análise clássica da condição corporal do homem no trabalho” (Breton, 1992, p.14). 

Porém, chama-se a atenção para o facto destas investigações não terem por intuito uma 

abordagem metódica sobre o corpo, constituindo antes uma condição primeira para uma 

análise sociológica acerca do mesmo. 

 O segundo momento histórico engloba alguns contributos para o estudo do corpo sem 

verdadeiramente os sistematizar, é o caso das análises que o concebem como uma 

construção social. Esta sociologia emerge com os trabalhos de Simmel158, no início do 

século XX, que fornecem um importante contributo para a análise da mediação sensorial 

nas interacções sociais. Refere-se que as modalidades pelas quais os indivíduos decifram 

sensorialmente o mundo que os circunda não dependem em exclusivo da “dimensão 

biológica das capacidades visuais, auditivas, tácteis ou gustativas, como de dimensões 

sociais” (p.66). Também os trabalhos de Elias constituem uma referência importante, 

sobretudo a obra La civilisation des moeurs (1973 [1939]), na qual o autor produz um 

“ensaio clássico de sociologia histórica que evidencia a genealogia dos conteúdos exteriores 

do corpo, recordando assim o carácter social e cultural de numerosas condutas desde as 

mais banais às mais íntimas da vida quotidiana” (p.21) Segundo Breton, trata-se de uma 

“sociologia que surge antes da obra de Goffman, mas que lhe fornecerá matéria-prima, 

desvendando os bastidores da moral e dos conteúdos dos ritos de interacção” (p.21). 

 No terceiro momento histórico apontado por Breton (1992), sobressai o contributo 

teórico de Mauss. Destacaríamos, em particular, o texto Les tecnhiques du corps (1950 

[1936]) apresentado à Sociedade de Psicologia em 1934, no qual o autor define o corpo 

como “o primeiro e o mais natural instrumento do homem. Ou mais exactamente, sem falar 

de instrumento, o primeiro e mais natural objecto técnico, e ao mesmo tempo meio técnico, 

do homem, é o corpo” (idem, ibidem, p.372). No respeitante às técnicas propriamente ditas, 

trata-se de gestos codificados, modalidades de acção que vão adquirindo um eficácia 

prática ou simbólica na prossecução de determinados objectivos. Segundo as palavras do 

autor, a técnica é tida como “um acto tradicional eficaz (e dessa maneira não será muito 

diferente do acto mágico, religioso ou simbólico). É necessário que seja tradicional e eficaz. 

Não há técnica nem transmissão, se não houver tradição. É através disso que o homem se 

distingue antes de mais dos outros animais: pela transmissão destas técnicas e muito 

provavelmente pela sua transmissão oral” (p.371). Ainda no terceiro momento localizam-se 

as reflexões sociológicas da Escola de Chicago sobre a questão do corpo, no âmbito dos 

estudos de terreno onde os relacionamentos físicos dos indivíduos com o mundo são 

minuciosamente descritos e integrados em monografias, de que são exemplo o trabalho The 
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 Sobretudo na obra de Georg Simmel (1980) Essai sur la sociologie du sens, Paris, PUF. 
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Hobo (1923) de Anderson, o de Wirth com a monografia The Ghetto (1928) e o de Whyte 

com o trabalho Street Corner Society (1943). 

 Defendemos na linha de Breton (1992) a necessidade de analisar as formas 

particulares do corpo associadas aos saberes-fazer dos profissionais159, para destacar que 

“mesmo quando o corpo é um instrumento, ele possui um carácter humano sobressaindo 

dele uma dimensão simbólica. O corpo nunca é um simples objecto técnico. A utilização de 

certos segmentos corporais como instrumentos não faz do homem um instrumento. Até 

mesmo os gestos mais elaborados tecnicamente, deixam transparecer significado” (Breton, 

1992, p.52). Para a nossa análise interessa sobremaneira ter presente as especificidades 

corporais que perpassam o quotidiano profissional dos/as trabalhadores/as e em que 

medida elas contribuem para a configuração da natureza do seu trabalho. 

 Para além destas abordagens, poderemos pensar ainda no interior da reflexão sobre 

os contributos das análises sociológicas acerca do corpo em autores já citados no ponto 

anterior deste capítulo, que fornecem pistas importantes, como por exemplo: Goffman que 

sublinha o facto das circunstâncias da vida social exigirem uma conduta corporal ao actor 

social; Foucault, com a ênfase na questão do poder, em particular da acção política sobre a 

corporeidade no sentido de fabricar corpos dóceis; Elias para quem o “habitus” constitui um 

marca social, também corpórea, consubstanciada num produto de configurações várias no 

âmbito das quais os indivíduos interagem; Bourdieu, mediante a conceptualização acerca do 

habitus e acerca da “cumplicidade ontológica” (Bourdieu, Wacquant, 1992, p.20) entre os 

indivíduos e os espaços que os circundam e de que eles se apropriam. 

 As abordagens temáticas sobre a articulação entre o corpo e o trabalho, 

designadamente corpo e contextos espaciais e temporais de trabalho, constituem um campo 

relativamente sub-teorizado, sendo as análises da sociologia do trabalho e da geografia 

encaminhadas predominantemente para a problemática do género no trabalho, sobretudo 

para as formas como “as identidades de género são construídas no trabalho de forma a 

produzir e a reproduzir o trabalhador como sujeito” e a “perceber como as práticas sociais 

confirmam ou desafiam o trabalho genderizado no tempo” (McDowell, Court, 1994, citados 

por Vallentine, 2002, p.1)160. No entanto, é possível dar conta de um conjunto de 

investigações que se debruçam sobre o corpo como “fonte potencial de problemas que 

surgem no espaço de trabalho, como o assédio sexual, a violência, a dieta e o exercício e o 
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 No interior das análises sobre desportistas profissionais, destaque-se o estudo de Loíc Wacquant (2002), 
Corpo e Alma. Notas etnográficas de um aprendiz de boxe, Rio de Janeiro, Relume Dumará, sobre lutadores de 
boxe. 
160

 No contexto de investigações sociológicas portuguesas, veja-se o caso, entre outras, das publicações de 
Helena Araújo sobre as questões do género feminino e educação, designadamente “Feminização da docência”, 
Revista Crítica das Ciências Sociais, n.29, 1990; Noémia Lopes sobre o género feminino e a enfermagem, em 
particular, a análise sobre a construção da identidade profissional das enfermeiras, resultado de uma tese de 
mestrado e também a nossa investigação sobre as trabalhadoras da linha de caixa, Entre a Casa e Caixa. 
Retrato de trabalhadoras na grande distribuição, Porto, Afrontamento, 2003, que se move no domínio da 
sociologia do trabalho e dos estudos de género. 
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stress empresarial” (Vallentine, 2002, p.1). De referir também o interesse de abordagens 

que discutem como o corpo é organizado e disciplinado em contextos laborais, 

designadamente mediante procedimentos electrónicos (Townley, 1993). Estes propagam 

lógicas que exigem a interiorização de determinadas posturas e no limite de identidades 

sócio-profissionais (Du Gay, 1996) consonantes com os interesses estratégicos 

empresariais. A par daquelas observam-se também resistências protagonizadas pelos/as 

trabalhadores/as no sentido de minimizar e contrariar o impacto dos referidos interesses 

(Halford, Savage, 1998). 

 A este nível, parece-nos crucial ter em consideração a problemática do corpo e do 

trabalho em contextos organizacionais particulares, porquanto as posturas consonantes com 

o espírito organizacional, como as resistentes, se configuram frequentemente nestes 

contextos, integrando também as lógicas societais que os corporizam. Efectivamente, “não 

há local de trabalho ou relações de trabalho sem a participação de seres humanos e 

objectos (pense-se no que os primeiros fariam sem os segundos), os objectos podem definir 

os actores, o espaço em que se movem, as modalidades da sua interacção (...)” (Vallentine, 

2002, p.2). Esta visão acerca da imprescindibilidade dos objectos, afinal de uma dimensão 

física que surge imbricada com dimensões sociais, revela-se particularmente virtuosa para a 

nossa análise sobre a restauração e o vestuário. Os elementos comida e bebida, por um 

lado, e a roupa, por outro, desempenham um papel assinalável, quer no exercício da 

profissão, quer na relação de serviço, e podem evidenciar influências para a configuração 

de outras relações sociais que os indivíduos estabelecem fora do contexto laboral.  

 Interessa, pois, localizar e analisar as modalidades de mobilização concreta da 

realidade corpórea no contexto da relação de serviço, que têm lugar nas actividades da 

restauração e vestuário, integrando as propriedades dos objectos a eles associados, 

respectivamente, comida, bebida e indumentária, que emergem na prática profissional e a 

moldam fortemente, como todo um conjunto de práticas sociais que ocorrem no espaço-

tempo envolvente da relação de serviço. Trata-se de captar os sentidos da actividade 

humana no local de trabalho, do próprio trabalho, sentidos esses que são mediados em 

diferentes graus de intensidade pelos objectos referidos, e que podem ser, como sugerimos, 

produto parcial ou total da incorporação (Vallentine, 2002) dos princípios associados às 

especificidades das dinâmicas organizacionais. 

 

6.2.4 A relação de serviço: tensões e desafios 

 Tal como referido no início da problematização da relação de serviço, os debates em 

torno das mudanças laborais vieram colocar interrogações acerca da relação de serviço, 

designadamente no que respeita à sua dimensão produtiva, tratando-se questões como a 

organização do trabalho, as competências, a avaliação e a profissionalização.  
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 No que reporta à organização do trabalho sobressaiu a discussão hipotética da 

substituição do taylorismo-fordismo em favor de configurações pós-tayloristas do trabalho ou 

de revisitações do taylorismo-fordismo. Foram as profundas transformações ocorridas 

durante a década de oitenta do século XX, donde se destaca o acréscimo da concorrência, 

a necessidade de ampliar a qualidade dos produtos e de os adequar à procura, a 

desestabilização do regime de acumulação intensiva, que despoletaram nas empresas a 

preocupação pela flexibilidade e pela inovação conducentes às profundas alterações 

organizacionais que visavam já, ainda que de forma embrionária, a preocupação com a 

clientela (procura). Nestes contextos permeados por inúmeras mudanças, a deslocação das 

estratégias de qualidade para a lógica da clientela, desencadeia novos questionamentos 

(Ughetto et al, 2002a), já que a figura desta irrompe num trabalho que ocorria fora da sua 

presença (pense-se, no trabalho industrial sobretudo) ou que se concebia no sentido de 

minimizar as interacções. Obviamente que no interior daqueles questionamentos ecoa a 

figura do/a trabalhador/a e do seu papel na melhor resposta às exigências das novas 

estratégias produtivas, colocando-se como fulcral a questão da avaliação dos desempenhos 

da mão-de-obra. 

 Em contraponto ao sucedido no modelo de divisão do trabalho característico do 

taylorismo-fordismo, vislumbra-se a possibilidade de convocar para o espaço de trabalho as 

capacidades da mão-de-obra, as suas subjectividades. Todavia, esta possibilidade em parte 

perspectivada pelo “modelo da competência”, conceptualizado entre outros por Zarafian 

(2001) e Lichtenberger (1993, 2003), e que salienta, como já apontámos anteriormente, a 

aprendizagem conjunta e contingente de novas modalidades de desempenho e de 

mobilização dos indivíduos no trabalho, é fonte de críticas pelos seus efeitos na 

recomposição dos sistemas de garantias colectivas (Besuco, Tallard, 1999, cit. por Ughetto 

et al, 2002a, p.4). Este “modelo da competência“ implica uma redefinição do valor do 

trabalho, dos dispositivos de negociação colectiva e das próprias características das 

sociedades industriais tradicionais. Porém, convém não esquecer que em muitas 

actividades terciárias se assiste a uma fase de racionalização tipicamente industrial, a 

exemplo do que sucede na restauração de fast-food, como examinaremos no último 

capítulo.  

 Muito embora as investigações em torno da relação de serviço não equacionem 

amplamente a problemática da(s) competência(s) da mão-de-obra, trazem alguma luz à sua 

análise (Ughetto, 2002b), pelas particularidades subjacentes àquela relação. Como referem 

Ughetto et al (2002a), citando Lipsky (1980), o serviço efectivamente prestado afigura-se 

fortemente dependente do trabalho de quem entra em contacto directo com a clientela. A 

mão-de-obra encontra-se entre os imperativos organizativos da hierarquia e as solicitações 
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da clientela, tendo que tomar decisões subjectivas, individuais ou colectivas, para prestar o 

melhor serviço.  

 Convém referir que são várias as investigações acerca da relação de serviço (Lipsky, 

1980; Gadrey, 1994; Weller, 1998; Jeantet; 2003; Pettinger, 2004) que lhe assinalam os 

seguintes traços particulares: I) o trabalho compõe-se de uma dose variável de negociação 

com a clientela; II) a mão-de-obra depara-se com uma actividade interpretativa das 

solicitações endereçadas pela clientela, tendo em conta as indicações fornecidas pelas 

organizações, o que implica que o trabalho exija uma capacidade de julgamento acerca do 

que é realmente necessário levar a cabo; III) o trabalho é um compósito de arbitragens entre 

solicitações diversas, objectivos que se contradizem, por exemplo, entre aquilo que as 

hierarquias solicitam num momento particular e as necessidades da clientela (Ughetto et al, 

2002a). Estas regularidades suscitam interrogações sobre as condições em que as 

competências são mobilizadas, o que leva a contemplar uma dimensão crucial, a saber, a 

das modalidades de profissionalização da mão-de-obra confrontada sistematicamente com 

as várias necessidades da clientela. Neste sentido, é imperioso lançar um olhar atento para 

as situações individuais e colectivas de auto-aprendizagem. 

 Apesar do serviço a prestar à clientela passar a integrar uma estratégia fundamental 

no interior das organizações, não é evidente que ele determine a configuração dos 

dispositivos que integram essa estratégia. Sob o prisma económico, poderão desenvolver-

se estratégias que enveredam por caminhos opostos face ao entendimento da relação de 

serviço. Como referem Ughetto et al (2002a, p.8) numa “lógica servicial”, as organizações 

elegem o princípio da relação de serviço como prioritário no campo da sua actuação, 

esforçando-se sempre por encontrar dispositivos estratégicos que entronquem na referida 

prioridade. Já numa “lógica industrial”, o esforço recai primeiramente na elaboração de 

regras e princípios que integram, a jusante, a relação de serviço como algo que deve ser 

compatível com o registo dos procedimentos previamente estipulados. 

 Estas duas lógicas tendem a equivaler à oposição proposta por Gadrey (1996, citado 

por Ughetto et al, 2002a) acerca da existência de dois modos de racionalização, um 

profissional e outro industrial, que têm de ser tomados de forma dinâmica sob o ponto de 

vista da acção encetada. É demonstrado que a tendência para privilegiar uma destas 

lógicas se associa às escolhas estratégicas dos actores. Exemplifica-se com o caso de duas 

empresas de transportes colectivos. Numa delas próxima da lógica industrial, os 

responsáveis pelos serviços comerciais da empresa privilegiam, no âmbito da relação de 

serviço, a questão da pontualidade e, nesse sentido, instalam um conjunto de regras de 

trabalho orientadas, por exemplo, para o controlo da pontualidade, que em última análise 

podem colocar os condutores em perigo, pois eles deparam-se com a situação real vivida na 

estrada de grande imprevisibilidade e com as indicações rígidas dos itinerários, dos 
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horários, dos prazos. Na outra empresa, a lógica servicial (modo de racionalização 

profissional, na terminologia de Gadrey) coloca os profissionais na situação de terem que 

construir e ajustar novos dispositivos atitudinais distantes daqueles já pré-fabricados, para 

acolher as situações imprevistas garantindo assim a qualidade do serviço prestado. 

 Como quer que seja, convém sublinhar que os modos de racionalização económica 

não existem em estado puro, mas através da mobilização da acção dos indivíduos, que se 

insere obviamente no interior de determinadas lógicas empresariais e organizacionais. Estas 

últimas constituem o fundamento das identidades individuais e colectivas, que são 

reinterrogadas e negociadas no interior da relação de serviço estabelecida tanto entre 

trabalhadores/as e clientes, como entre trabalhadores/as e empregadores (Ughetto et al, 

2002a). Aponta-se para um “movimento de decomposição e recomposição das 

subjectividades individuais e colectivas, ou seja, a maneira como os indivíduos e os grupos 

apreendem as situações, definem focos de luta, posicionamentos que devem adoptar, etc” 

(Ughetto et al, 2002a, p.9).  

 Deste modo, considera-se que a emergência de novas dinâmicas de trabalho e as 

questões sobre a relação de serviço correspondem sobretudo à tensão da procura das 

respostas mais eficazes e imediatas por parte da mão-de-obra no seu quotidiano laboral, 

sob a permanente pressão das hierarquias organizacionais e da figura da clientela. Estes 

indivíduos trabalhadores mobilizam para o efeito energias positivas consonantes com estas 

últimas e/ou modalidades de resistências. 
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Capítulo 7 – Configurações organizativas e laborais em lojas de restauração e 

vestuário 

 Este capítulo trata da estrutura organizativa das lojas de restauração e de vestuário, 

na sua diversidade interna, e da génese histórica de algumas das marcas de restauração e 

de vestuário contempladas na pesquisa. Julgámos fundamental esta abordagem de pendor 

mais estrutural para enquadrar no capítulo seguinte as práticas subjectivas de trabalho, na 

sua relação de interdependência (Elias, 1970). Iniciámos a abordagem com o universo da 

restauração para de seguida explorarmos o do vestuário.  

  

7.1 O caso da restauração 

 Na pesquisa empírica realizada construímos uma tipologia que contempla três 

formatos de lojas de restauração. O primeiro tipo engloba lojas integradas em grandes 

cadeias de comida rápida ou fast-food, onde o/a cliente é envolvido/a numa dinâmica de 

auto-serviço ou self-service, dirigindo-se a um balcão de atendimento para seleccionar os 

produtos pretendidos, os solicitar e pagar aos/às trabalhadores/as, para de seguida se 

deslocar para uma das várias mesas que se encontram nas praças da restauração 

existentes nestes espaços comerciais. Este tipo alberga marcas como a Mcdonald‟s, a 

Burguer King ou o KFC (Kentucky Fried Chicken161). O segundo tipo corresponde a lojas de 

formato clássico, que disponibilizam ao/à cliente uma sala de jantar onde este/a pode 

sentar-se, aguardar pela pessoa indicada para formular os pedidos e degustar a sua 

refeição nesse local, pagando no final a respectiva despesa. Enquadramos aqui marcas 

como Barcarola, Rodízio Brasileiro e Pasta & Caffé. O terceiro tipo aponta para uma 

modalidade mista. Trata-se de lojas de restauração onde é possível o/a cliente optar pelo 

self-service ou pelo serviço à mesa. A marca Pizza Hut ilustra este tipo de lojas.  

A distinção entre estes três tipos de lojas é fundamental, pois estas possuem 

características específicas em termos de espaço físico, de organização do trabalho, de 

condições de trabalho e de perfil dos/as trabalhadores/as. Posto isto, comecemos por voltar 

a nossa atenção para a restauração de fast-food e mista. 

  

7.1.1 As origens históricas da Mcdonalds  

 A Mcdonald‟s teve a sua origem com dois irmãos Richard e Maurice Mcdonald, que 

se haviam mudado de New Hampshire, no Sul da Califórnia, nos inícios da década de trinta 

do século XX, para Hollywood, com o intuito de encontrar emprego. Trabalharam na 

montagem de cenários e chegaram a comprar um cinema, que não teve qualquer êxito. 

                                                 
161 Convém referir que neste capítulo utilizámos os nomes reais das marcas e dos grupos económicos a elas 

associados. Já no capítulo seguinte optámos por recorrer a nomes fictícios de modos a garantir o anonimato 
dos/as entrevistados/as. 
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Abriram, então, em 1937, um negócio de venda de cachorros quentes, e anos depois um 

restaurante drive-in162 na Califórnia, situado perto de uma escola de ensino secundário, que 

no total empregava cerca de vinte empregadas. No final dos anos quarenta, os irmãos, 

cansados da dinâmica do estabelecimento, decidiram despedir as suas funcionárias, fechar 

o restaurante e abri-lo novamente, mas com uma organização radicalmente nova, visando o 

acréscimo da rapidez, a diminuição dos preços e a subida do volume de vendas. Os 

hambúrgueres, as batatas fritas, as bebidas e as sobremesas passaram a ser servidos em 

material de plástico. Os irmãos Mcdonald importaram os princípios da cadeia de montagem 

industrial para o espaço culinário163, propondo uma divisão de tarefas, na qual cada 

trabalhador/a apenas desempenhava uma única tarefa. Tal significava que um/a 

trabalhador/a fritava o hambúrguer, outro/a alinhava-o, outro/a preparava as bebidas, as 

batatas eram fritas por outro trabalhador/a diferente. A última tarefa era desempenhada 

pelo/a trabalhador/a final que servia o/a cliente. Tratava-se do Speedee Service System-

SSS, o Sistema de Serviço Rápido que induziu uma profunda revolução no sector da 

restauração. Nos anos cinquenta, os fundadores do negócio vão aderir ao regime de 

franchising164, mostrando as vantagens do novo sistema. Surge a figura de Ray Kroc que 

propôs aos irmãos Mcdonald a compra dos direitos de comercialização da marca, e que 

avançou com a proposta de cobrar 950 dólares a cada franchisado, sendo que os 

franchisadores de cada Mcdonald‟s teriam que pagar 1,4% dos lucros a Ray Kroc e 0,5% 

aos irmãos Mcdonald pelo facto de utilizarem o seu nome. No início dos anos sessenta, os 

irmãos vendem a Ray Kroc165 a sua parte do negócio e este constrói um verdadeiro 

império166. Nessa mesma década, é escolhida a nova imagem associada à marca 

Mcdonald‟s, o palhaço Ronald Macdonald, que se tornou uma verdadeira estrela publicitária 

destinada a captar a adesão sobretudo do público infantil (Schlosser, 2003), o principal 

cliente da cadeia. 

 Esta cadeia converteu-se num símbolo poderoso da economia de serviços dos EUA. 

No ano de 1968 geria cerca de mil restaurantes, e no ano de 2002 perto de vinte e oito mil 

em todo o mundo, abrindo cerca de dois mil restaurantes novos por ano. Calcula-se que 

                                                 
162

 O termo designa, neste caso, um restaurante que serve os clientes sem que estes tenham que sair dos seus 
automóveis. 
163

 Os irmãos Mcdonald aplicaram a filosofia de produção do just-in-time das fábricas de automóveis japonesas 
ao negócio da fast-food, filosofia que aqueles designaram de “feito para ti” (Schlosser, 2003, p.102). 
164

 O objectivo era o de proporcionar o mesmo produto e idêntico serviço em todas as lojas franchisadas 

existentes. 
165

 Ray Kroc inspirou-se na história de sucesso de Walt Disney, que antes mesmo de completar 30 anos de 
idade já era muitíssimo famoso. Disney manifestara a sua forte admiração por Henry Ford e introduzira a cadeia 
de montagem industrial no estúdio Disney, que rapidamente passou a ser conhecido como “fábrica de diversão” 
(Schlosser, 2003, pp.59-60). 
166

 Uma das principais divisas que orienta o sucesso da cadeia, é a da Quality, Service, Cleanliness and Value-
QSC&V, que em português significa Qualidade, Serviço, Limpeza e Valor. 



 
 
229  

contrata anualmente cerca de um milhão de pessoas167, mais do que qualquer outra 

organização pública ou privada. A Mcdonald‟s é a maior compradora de carne de vaca e de 

batatas do mundo inteiro e o segundo maior comprador de frango, sendo também a 

empresa com maior propriedade de lojas de venda ao público em todo o mundo (Schlosser, 

2003). Apresenta igualmente as mais elevadas margens de lucros, imputadas à cobrança do 

aluguer dos espaços franchisados168.  

 Podemos referir que o sucesso desta indústria, em pleno período do seu 

crescimento, suscitara já interpretações acerca do seu impacto societal. Na verdade, na 

década de setenta, o activista agrário Hightower (1975), num livro intitulado Eat Your Heart 

Out: Food Profiteering in America chamava a atenção para o facto da sociedade norte-

americana se encontrar num processo de mcdonaldização. Considerava que a indústria de 

fast-food então emergente se transformara paulatinamente numa ameaça para as empresas 

de dimensão mais reduzida, o que provocaria a médio prazo o domínio do mercado 

alimentar por organizações de dimensões ciclópicas, com os riscos evidentes ao nível da 

homogeneização alimentar nos EUA, e a outros níveis societais169.  

Anos mais tarde, em plena década de noventa, Ritzer (1998), numa sugestiva obra 

intitulada, The McDonaldization Thesis. Exploration and Extensions, retoma a referida tese 

da mcdonaldização, debruçando-se sobre o processo de racionalização crescente das 

sociedades170, cujo paradigma se encontra na cadeia Macdonald‟s. Daremos conta mais 

                                                 
167 Traços característicos da mão-de-obra desta indústria nos EUA: trata-se do primeiro emprego para muitos 

jovens com idade em torno dos 20 anos e inferiores; é um trabalho em horário de tempo parcial e realizado por 
uma percentagem considerável de indivíduos membros das chamadas “minorias étnicas”. 
168

 A Mcdonald´s tem um sistema de franchising pouco comum, em que assume a figura de arrendatário dos 
seus franchisados e propõe um pagamento de aluguer em função do volume de vendas. No caso dos EUA, 
cerca de 85% dos Mcdonald‟s são geridos em regime de franchising (Schlosser, 2003, p.385). 
169

 Acerca do impacto desta indústria noutro tipo de comportamentos sociais, veja-se o caso da questão 
alimentar e de toda a polémica que tem envolvido a cadeia ao ser responsabilizada pela percentagem 
significativa de obesidade nos EUA, sobretudo a obesidade infantil. O realizador Morgan Spurlock, no seu 
documentário Super Size Me – 30 days, de 2004, resolveu abordar a questão da ingestão prolongada de fast 
food e dos seus efeitos na saúde dos consumidores. Para cumprir tal intento, durante cerca de um mês dirigiu-se 
ao restaurante Mcdonald‟s três vezes por dia, e saboreou todos os menus disponíveis, na sua dimensão maior 
“super size”, que integrava hambúrguer, batatas fritas e bebida -  sempre que tal lhe era disponibilizado. Em 
perfeito estado de saúde, atestado por médicos credenciados, volvidos 30 dias, o realizador havia conquistado 
novos 11 quilos, e os exames médicos a que se havia submetido revelavam que o seu fígado se encontrava 
recheado de gordura. Seis semanas após a estreia a Mcdonald‟s retirou do mercado o tamanho “Super Size”, 
medida que, segundo a empresa já havia sido prevista, independentemente do surgimento do documentário. 
Houve reacções da marca a criticar o documentário. Em Portugal, a empresa comentou que “qualquer ingestão 
diária de uma exagerada quantidade de calorias, dentro ou fora de casa, e independentemente do que se come, 
irá causar distúrbios (Revista Focus, nº240, 2004, p.75).  
Uma outra película, com o título Fast Food Nation (2006), de Richard Linklater, inspirada no livro Fast Food 
Nation da autoria de Eric Schlosser, narra a forma como o hambúrguer é confeccionado através de uma 
sequência de narrativas humanas, desde um casal imigrante mexicano que trabalha em matadouros, a um jovem 
secretário que sonha atrás de um balcão, até a uma empresa de marketing que fica chocada quando descobre 
que um novo hambúrguer – “the big one” - encontra-se repleto de fertilizantes. Trata-se de um filme que aborda 
temas como a ambição, a corrupção e a mentira da indústria de comida rápida americana. 
170 Na obra The Mcdonaldizattion of Society. An Investigation into the Changing Character of Contemporary 
Social Life, publicada em 1996, George Ritzer aplica a teoria do sociólogo alemão Max Weber – acerca da 

crescente racionalização das sociedades contemporâneas - à análise da sociedade norte-americana, 
debruçando-se sobre os efeitos recíprocos da uniformidade e da eficácia associadas à Mcdonald‟s, para o 
conjunto societal. 
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adiante da perspectiva deste autor acerca da organização do trabalho e do perfil dos/as 

trabalhadores/as que laboram nesta cadeia. 

Relativamente à cadeia Mcdonald‟s, importa ainda dizer que existe há relativamente 

pouco tempo em Portugal171. O primeiro restaurante abriu a 23 de Maio de 1991, no Cascais 

Shopping. Em 2002, esta cadeia contava com 110 restaurantes, sendo 51 explorados em 

regime de franchising172.  

 Vejamos de seguida o caso da Pizza Hut, uma loja de tipo misto apontado no ponto 

anterior. 

 

7.1.2 A génese da Pizza Hut  

A cadeia Pizza Hut é a marca de pizzas de maior dimensão no mundo inteiro. Em 

2003, possuía mais de 12000 restaurantes em 90 países, empregando mais de 300000 

indivíduos. À semelhança da Mcdonald‟s, trata-se de um negócio com raízes na esfera 

familiar. Em 1958, os irmãos Frank e Dan Carrey, na altura estudantes universitários, 

aceitaram um desafio de um amigo da família e iniciaram o negócio com um empréstimo da 

sua mãe de cerca de 600 dólares. Investiram essa quantia no aluguer de um pequeno 

espaço situado no local de maior tráfego da cidade de Wichita, no Kansas, EUA. Adquiriram 

equipamento em segunda mão e socorreram-se de uma estratégia de marketing invulgar na 

época, a da distribuição gratuita de pizzas no dia da abertura do espaço173. A empresa 

começou a ganhar reconhecimento nacional, quando lançou, em 1965, a sua primeira 

campanha publicitária televisiva, “Putt putt to Pizza Hut”. Volvidos 2 anos, o negócio familiar 

abre no Canadá o primeiro restaurante internacional, seguindo-se as aberturas na América 

Central, na América do Sul, na Austrália, na Europa, no Oriente e em África. No ano de 

1977, a empresa é adquirida pela PepsiCo, Inc., partilhando a posição de liderança desta. 

Em Outubro de 1997, a PepsiCo expande o seu negócio de restaurantes, possuindo, para 

além da Pizza Hut, outras marcas como o KFC e o Taco Bell e dá origem à Tricon Global 

Restaurants, Inc. Em Maio de 2002, esta última transforma-se na Yum! Brands, que engloba 

para além das três marcas referidas, as insígnias Long John Silver‟s e a A&W All American 

                                                 
171 Apesar da nossa intenção em proceder à localização dos restaurantes Mcdonald‟s no território português, em 

particular na Área Metropolitana do Porto, tal não foi possível, pois a marca não disponibiliza tal informação. 
172 No site oficial da Mcdonald‟s Portugal refere-se que a base do sucesso desta marca e os motivos pelos quais 
é encarada como uma das melhores oportunidades de franchising em todo o mundo, assenta no “respeito mútuo 

e numa parceria verdadeira e transparente, com investimentos de bons resultados para ambas as partes”. O 
franchisado torna-se um parceiro de negócio, proprietário do seu próprio restaurante, dispondo de uma forte 
estrutura organizada para as áreas do desenho, da gestão e desenvolvimento do negócio, sendo que em troca 
paga um direito de entrada e um valor mensal, em função do volume de vendas. Apesar das indicações 
fornecidas pela marca, é o franchisado quem contrata, forma e gere as equipas de trabalho, como é ele que 
assume a concepção e a implementação de promoções, campanhas locais ajustadas ao perfil dos seus clientes 
(www.mcdonalds.pt).  
173 A verdadeira razão que justifica a designação Pizza Hut prende-se com o facto de que quando os irmãos Dan 

e Frank Carney compraram o letreiro para identificar o seu primeiro restaurante em Wichita, no Kansas (EUA), 
dispunham apenas de espaço para 3 letras depois da palavra pizza, escolheram pois o termo hut (cabana). 
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Food. Todas juntas constituem a cadeia174 que possui mais restaurantes no mundo inteiro, 

em 2006, cerca de 34000 em 100 países diferentes.  

Em Portugal, a presença da cadeia Pizza Hut surge associada à Ibersol, que iniciou 

a sua actividade no sector da restauração no ano de 1989, para explorar o seu franchising. 

Em finais do ano de 1994, a Pargest, SGPS, empresa pertencente à Inparsa, SGPS (grupo 

Sonae), adquiriu a Ibersol, para desenvolver a área da restauração e do lazer. Em 1995, a 

Ibersol alarga a sua carteira de franchising e celebra um contrato com a empresa PepsiCo 

para a implantação da cadeia Kentucky Fried Chicken (KFC). Um ano depois, já no negócio 

das sanduíches, celebra com o grupo espanhol Agrolimen uma join venture175 para a 

exploração da marca Pans&Companies. Com o objectivo de apostar no segmento das 

pastas, desenvolve a marca própria Pasta Caffé e Ó Kilo. A primeira corresponde à criação 

do ambiente dos restaurantes típicos italianos, caracterizados aqui pela presença de um 

serviço rápido. Já a segunda corresponde ao conceito de rodízio brasileiro, enraizado 

também numa lógica de serviço rápido. Ainda no ano de 1996, a Ibersol adquire a Iberusa 

que possuía uma presença garantida no mercado da restauração existente nos aeroportos, 

em auto-estradas e caminhos-de-ferro e que havia explorado o conceito de Ó Kilo. No que 

respeita à Pizza Hut, a Ibersol adquire as unidades da Pizza World situadas em Portugal, 

com o objectivo de aí criar unidades da marca Pizza Hut.  

No ano de 2000, o grupo multimarca Ibersol detinha cerca de 134 unidades 

comerciais nas diferentes marcas e empregava cerca de 3050 pessoas. No ano seguinte, o 

grupo adquire a maior parte do capital social da Vidisco, que explorava, em Espanha, 55 

estabelecimentos da marca Pizza Móvil, e compra cerca de 60% do capital da sociedade 

Restmon Portugal, entidade que possui os direitos de franchising para Portugal da marca 

Cantina Mariachi. Em finais desse ano, o grupo Ibersol detém 257176 unidades nas 

diferentes marcas, 29 em regime de franchising e 228 em regime de exploração própria. 

                                                 
174 Esta cadeia dispõe de um código de conduta que orienta os seus fornecedores, em termos éticos, legais e de 

responsabilidade social. De entre as práticas de emprego, destacamos as preocupações relativas às matérias 
das condições de trabalho e do horário de trabalho; as matérias relativas à não-discriminação; a questão do 
trabalho infantil, do trabalho forçado, e finalmente da explicitação das politicas de emprego 
(www.pizzahut.com/legal). 
175 A joint-venture ou empresa conjunta compreende a realidade das empresas matrizes que criam outras 

empresas. Esta empresa conjunta possui personalidade própria e realiza negócios em benefício próprio, ainda 
que coordenada sob os objectivos estratégicos das empresas matrizes que deram lugar à cooperação. A 
empresa conjunta pode ser horizontal, no caso de se realizar entre competidores directos e a empresa “filha” 
actuar no mesmo sector, ou vertical, quando se realiza com duas empresas, com as quais a empresa “filha” se 
relaciona em termos de fornecedora ou cliente. Ao assumirem dimensão nacional ou internacional, estas 
empresas acabam por constituir um mecanismo flexível, eficaz, rápido e relativamente pouco dispendioso de 
acesso à tecnologia, de redução de custos de produção ou de contacto com outros mercados (López, Martín, 
1998). 
176 Deste universo, cerca de 59 unidades encontram-se sediadas em Espanha, sendo 40 de exploração própria e 
19 em regime de franchising. Em 2003, este universo ascende para 69 unidades, mantendo a cifra de 40 
estabelecimentos na exploração própria e ascendendo aqueles em regime de franchising para 29. As vendas 
ascenderam cerca de 135 milhões de euros. 
Segundo os últimos dados disponibilizados relativos a 2003, no site oficial do grupo Ibersol 
(http://www.ibersol.com, último acesso em Novembro de 2006), a Pizza Hut tinha lojas nos distritos de Viana do 

http://www.ibersol/
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Após as retrospectivas históricas sobre estas marcas debruçar-nos-emos, de 

seguida, sobre os princípios de organização da actividade de trabalho nestas cadeias de 

restauração. 

 

7.1.3 Organização do trabalho e o perfil da mão-de-obra: a tese da mcdonaldização  

A tese da mcdonaldização defendida por Ritzer (1998) pode, em nosso entender, 

lançar alguma luz sobre a análise da organização da actividade laboral que caracteriza as 

cadeias de restauração do tipo Mcdonald‟s ou Pizza-Hut analisadas nesta pesquisa. O 

contributo mais assinalável prende-se com a articulação entre o processo mais amplo de 

mudanças sociais, económicas e culturais, suscitado pela mcdonaldização - pois, como 

Ritzer (1998) refere, “há um sistema de valores associados à mcdonaldização que se 

expande na sociedade no seu conjunto, princípios que se institucionalizam a um nível 

estrutural, regras, regulações, características físicas, etc” (p.62) - e as modalidades de 

organizar a actividade de trabalho existente nestas cadeias. 

Ao nível laboral o processo de mcdonaldização leva ao surgimento daquilo que 

Ritzer (1998) designa de mcjobs177, ocupações maioritariamente encontradas em 

restaurantes de comida rápida e cadeias similares, mas em franca expansão no interior do 

restante mundo do trabalho. Este processo de mcdonalização induz à criação progressiva 

de mcjobs, sobretudo nas franjas mais desqualificadas do sector terciário, sendo as cadeias 

de fast-food emblemáticas a este respeito. Porém, não se trata apenas de novas ocupações 

profissionais que são mcdonaldizadas, também os trabalhos pouco qualificados 

                                                                                                                                                        
Castelo (1 no centro comercial Estação Viana Shopping), de Braga (4, designadamente no Braga Carrefour, no 
Braga Vinha, no Braga Parque, e em Famalicão); de Vila Real (1 no Centro Comercial Dolce Vita Douro), de 
Bragança (1 no Fórum Theatrum), do Porto (21 situados nas Antas, no Porto; no Arrábida Shopping, em Vila 
Nova de Gaia; na Boavista, no Porto; no Shopping Cidade do Porto; no Cais de Gaia; no Centro Comercial Dolce 
Vita das Antas; em Espinho; na Exponor; na Foz do Douro; em Famalicão; no Carrefour de Gaia; no Gaia 
Shopping; em Gondomar; no MaiaPlaza; no Maia Shopping; no Norte Shopping em Matosinhos; no Centro 
Comercial Parque Nascente, em Rio Tinto; em São Mamede em Festa, em Matosinhos; no Centro Comercial Via 
Catarina no Porto; e em Vila da Feira); de Aveiro (1 no Centro Comercial Fórum Aveiro); de Viseu (1); da Covilhã 
(1 no Centro Comercial Serra Shopping), de Coimbra (4 localizados no Centro Comercial Dolce Vita Coimbra, no 
Fórum Coimbra, 2 em Coimbra cidade e 1 na cidade Figueira da Foz); de Leiria (1 no Centro Comercial 
Continente); de Santarém (1 na cidade de Santarém), de Lisboa (36 com localização no Aeroporto; em Algés, em 
Almada, 3 em Lisboa; na Amadora, na Amadora-Jardim; no Centro Comercial Amoreiras em Lisboa; na Auto-
Estrada 5 Norte, na Auto-Estrada 5 Sul; em Benfica; na Parede em Cascais; no Cacém, em Carcavelos, em 
Carnaxide, no Cascais Shopping; no Centro Comercial Colombo em Lisboa; na Costa da Caparica, no Fórum 
Almada; no Fórum Montijo; em Loures, na Lusoponte Norte; na LusoPonteSul; em Massamá; no Oeiras Parque; 
em Odivelas, no Odivelas Parque, no Olivais Shopping, na Repsol da 2ª circular; no Parque Comercial Sintra 
Retail Park; no Rio Sul Shopping no Seixal; em Sintra; no centro Comercial Floresta Centro, em Mem Martins; 
em Telheiras; no Centro Comercial Vasco da Gama em Lisboa; de Setúbal (2 na cidade de Setúbal), do Algarve 
(7 localizados no Centro Comercial Alfbufeira, no Algarve Shopping, no Fórum Algarve; na Marina de Portimão; 
no Centro Comercial Modelo de Portimão; no empreendimento Marina Plaza de Vilamoura, 1 na Marina de 
Lagos); dos Açores (1 no Centro Comercial Parque Atlântico) e da Madeira (2 localizados no Funchal e no 
Madeira Shopping). 
177 A Merriam-Webster, uma firma do Massachusetts que edita dicionários de língua inglesa de referência, nos 

EUA, decidiu integrar o neologismo mcjob numa das últimas edições. “Mcjob” significa um tipo de trabalho mal 
pago, pouco interessante, muitas vezes temporário e sem perspectiva de evolução profissional, que se encontra 
em cadeias de fast-food (Jornal Público 13/11/03, p.36). 

 



 
 
233  

experimentam este processo transformando-se no limite em mcjobs (Ritzer, 1998). Isto não 

significa que toda a força de trabalho esteja a ser mcdonalizada, significa antes que há, 

progressivamente, um fosso polarizado entre quem desempenha trabalhos pouco 

qualificados e com baixas remunerações e quem realiza tarefas bastante qualificadas e bem 

remuneradas (idem, ibidem). Tal situação permite questionar algumas visões de uma 

sociedade pós-industrial (Rifkin, 2000, 2000a) que proporcionaria em exclusivo trabalhos 

altamente qualificados. Julgamos importante destacar que estes “trabalhos de jovens” - 

mcjobs - apresentam, na óptica de Ritzer (1998), cinco dimensões fundamentais. Primeiro, 

trata-se de trabalhos que envolvem um conjunto relativamente simples de tarefas 

associadas à questão da eficiência. Em segundo lugar, o cumprimento destas tarefas 

relaciona-se intimamente com o tempo gasto nas mesmas, o que significa que quanto mais 

tempo gasto, menor a qualidade do trabalho realizado. Terceiro, estamos a falar de um 

trabalho consideravelmente previsível, já que os/as trabalhadores/as dizem e fazem a 

mesma coisa, repetidamente, no seu quotidiano laboral. Um outro aspecto importante 

prende-se com o facto das tecnologias controlarem a mão-de-obra e reduzirem-na à mera 

execução de acções rotineiras. Por último, observa-se uma desumanização do trabalho, 

pois os mcjobs, pautados pela racionalidade, geram um desgaste físico e psicológico 

intenso, tributário de um conjunto de rotinas - consideradas no limite como irracionais - que 

poderão ser apontadas como parcialmente justificadoras das altas taxas de rotação de 

pessoal, o chamado turn-over, que acarretam dificuldades na gestão e manutenção da mão-

de-obra nos postos de trabalho e a necessidade constante de procura de novas pessoas 

para trabalhar. A natureza dos mcjobs parece conduzir à já referida desumanização do 

trabalho e à corrosão do carácter (Sennett, 1998), emergindo como a outra face menos 

visível de sociedades baseadas no consumo (Ferreira, 2001). 

 O perfil da mão-de-obra nesta cadeia Mcdonald‟s pode dar pistas, em nosso 

entender, sobre a própria gestão do negócio levada a cabo no seu interior. Se o “que as 

empresas esperavam outrora dos seus assalariados era, muito simplesmente, que eles 

estivessem presentes, hoje em dia esperam que eles se tornem transparentes. No passado 

Frederic Winslow Taylor e Henry Ford perseguiam de perto os corpos e os movimentos dos 

trabalhadores na fábrica. Doravante, o que as empresas cobiçam são os valores dos seus 

colaboradores, as suas crenças, a sua intimidade, a sua personalidade. É uma evolução 

sociológica da máxima importância, porquanto sob a influência da direcção de empresas 

pós-modernas, a fronteira entre a esfera privada e a esfera pública torna-se uma questão 

histórica de luta, a exemplo do programa televisivo Big Brother, que expõe mediaticamente 

aquilo que dantes se escondia, a intimidade” (Haefliger, 2004, p.26). As empresas apelam à 

mobilização subjectiva da mão-de-obra (Veltz, 2000) para a eficácia técnica ou económica, 

muitas vezes sinónimo de repressão da subjectividade.  
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 Parece-nos relevante também lançar luz sobre as perspectivas que conferem 

visibilidade à forma como os sujeitos vivem estes trabalhos (Bolton, 2006; Leidner, 1993), 

dando voz às suas experiências e aos significados que lhes atribuem, nem sempre 

carregados desta aura negativista e desumanizante. Com efeito, não se pode “demonizar” 

os sistemas da mcdonalização (Leidner, 1993), sem se equacionarem algumas vantagens 

que estes têm para alguns sujeitos, por exemplo, o de proporcionarem uma variedade de 

horários a tempo parcial, o que atrai particularmente a população trabalhadora estudante. 

Ocupar-nos-emos em pormenor destas vantagens ao longo do capítulo seguinte.  

 

7.1.4 Um modelo de produção particular 

 Um dos grandes desafios que se coloca a marcas como a Mcdonald‟s, líder mundial 

das comidas rápidas, é alcançar um nível homogéneo de qualidade e serviço em todos os 

estabelecimentos que se encontram espalhados pelas diferentes partes do mundo. Para o 

conseguir, além de incrementar o seu nível de eficácia junto da clientela respondendo 

melhor às suas necessidades, desenhou um sistema de controlo estratégico, que precisa 

todos os detalhes do funcionamento de cada restaurante Mcdonald‟s. Segundo López e 

Martín (1998), o modelo de produção possui características singulares que a seguir se 

especificam. Primeiro, existe um sistema alargado de regras e procedimentos que todos os 

concessionários e mão-de-obra dos franchisados devem seguir para que cada restaurante 

funcione. Segundo, há manuais de procedimentos sobre como preparar os alimentos, 

cozinhá-los, atender a clientela, preparar os locais que devem ser conhecidos por todas as 

pessoas envolvidas. Inclusivamente, os potenciais titulares do franchising devem seguir um 

curso de formação na Hamburger University, o centro de formação da empresa, situado em 

Chicago, de forma a aprender os aspectos operativos da empresa, que posteriormente 

deverão transferir para a sua mão-de-obra. O objectivo perseguido é que qualquer cliente, 

ao entrar num estabelecimento Mcdonald‟s, encontre sempre a mesma qualidade de 

alimentos e de serviço, independentemente da localização geográfica do mesmo. Refira-se 

que o próprio sistema de controlo deste modelo de produção pretende uma melhoria 

contínua da actuação da marca, mediante a responsabilização dos titulares dos negócios de 

franchising. É-lhes concedida margem de manobra para a gestão dos seus negócios, desde 

que mantenham o cumprimento dos regulamentos estabelecidos178. Os corpos directivos da 

Mcdonald‟s visitam frequentemente os restaurantes para controlar directamente o seu 

funcionamento e aplicar o sistema de controlo sobre a facturação dos estabelecimentos, a 

partir da informação obtida sobre vendas, custos e outros dados. Na base deste duplo 

sistema, a empresa pode conhecer perfeitamente o desempenho dos seus restaurantes e 

                                                 
178 Por exemplo, nas lojas não podem colocar televisores ou outros objectos que alterem o ambiente do 

estabelecimento comercial. 



 
 
235  

aplicar, sempre que julgue necessário, medidas correctivas. Terceira característica deste 

modelo de produção, para além do conjunto de regras e da existência do manual de 

procedimentos, existe uma reduzida capacidade de coligação da mão-de-obra em 

simultâneo com as posturas anti-sindicalistas das chefias179.  

 Após caracterizarmos em termos globais estes princípios, prossigamos a análise 

com uma focagem mais detalhada na organização do trabalho no contexto dos diferentes 

tipos de lojas apontados. 

 

7.1.5 Três formatos de lojas de restauração: a organização do trabalho 

Antes de analisar a forma de trabalhar nos três tipos de lojas construídos, convém 

identificarmos as hierarquias profissionais180 existentes nas mesmas.  

É possível apontar a existência de níveis hierárquicos na restauração fast-food, 

compostos “por cinco estádios que constituem grandes marcos em termos de 

responsabilidades assumidas. Dentro de cada estádio consideram-se diferentes níveis de 

carreira, os quais traduzem diferentes níveis de maturidade, autonomia e responsabilidade 

no desempenho das funções” (www.ibersol.pt). O quadro seguinte documenta a existência 

da seguinte hierarquia: “operador”, “especialista”, “especialista VIP”, “gestor de turno B”, 

“gestor de turno A”, “gestor de unidade B”, “gestor de unidade A”, “director de unidade C”, 

“director de unidade B”, “director de unidade A” e “director de marca”181. Na nossa pesquisa 

centrámo-nos até aos cargos de direcção de unidade, pois a coordenação já não implica a 

permanência na loja e o nosso objectivo é o de analisar os/as trabalhadores/as a laborar no 

espaço físico da loja. 

 

 

  

                                                 
179 Refira-se que do universo de trabalhadores/as entrevistados/as apenas encontrámos duas entrevistadas 

sindicalizadas no vestuário. Os/as restantes manifestaram situações de profundo alheamento, crítica - sobretudo 
da parte de chefias de lojas, o que não deixa de ser significativo - e desconhecimento face à actividade sindical. 
As duas entrevistadas sindicalizadas tomaram a iniciativa de se inscrever, pois foi-lhes negada a atribuição do 
subsídio de almoço pelas entidades empregadoras. 
180 Já tivemos oportunidade no capítulo sobre a retrospectiva histórica do comércio de dizer algo sobre a 

hierarquia profissional existente na restauração. 
181 Foi referido pelos/as entrevistados/as que na categoria de “operador” se permanece três meses, passando 

para a de “especialista”, onde se fica seis meses, mediante “uns testes” sobre higiene e segurança no trabalho. 
Após novos testes ascende-se a “especialista VIP” e aí se permanece um ano e meio. Nesta categoria e depois 
de serem avaliados de seis em seis meses podem transitar para “gestor de turno B” e volvido meio ano para 
gestor de turno A. As categorias de gestão de turno implicam uma avaliação semestral. A passagem para “gestor 
de unidade B” pode dar-se volvido um ano, e para “gestor de unidade A” também. Nestas categorias os/as 
trabalhadores/as são avaliados/as anualmente. Obviamente que estas passagens ficam condicionadas pelo 
número de trabalhadores/as já existentes e pelas necessidades da loja. Esta progressão na carreira implica, 
entre outros aspectos já salientados, disponibilidade. Com efeito, um gestor de unidade A entrevistado referiu 
que ao nível das suas expectativas profissionais a sua próxima categoria seria a direcção de um restaurante, 
mas que essa possibilidade “teria que depender do ordenado proposto, pois a direcção de um restaurante 
significa quase vender a vida pessoal”. Um outro entrevistado na mesma categoria referiu que já lhe haviam 
proposto essa subida, que ele declinou, pois não queria que a sua vida fosse apenas a restauração. 
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       Níveis hierárquicos na restauração fast-food 
       [QUADRO N. 1] 

 Categorias 

Operação Operador Especialista Especialista VIP 

Gestão de Turno Gestor de turno B Gestor de turno A 

Direcção de Unidade Gestor de unidade B Gestor de unidade A 

Coordenação Director de unidade C Director de Unidade B Director de Unidade A 

Direcção Marca Director de marca 
      Fonte: www.ibersol.com (6 de Novembro de 2006) 

 

Parece-nos, na linha de outros autores (Brochier, 2001), que esta multiplicação de 

hierarquias revela vantagens para a marca, pois permite ter em permanência pessoal que 

assegura o controlo e a supervisão da restante mão-de-obra, e assegurar pela promoção ou 

pela expectativa da mesma a permanência de pessoal no interior da empresa. Além de 

permitir que, por um lado, as chefias realizem tarefas de natureza material, como veremos 

mais adiante, e que, por outro, as pessoas se empenhem para subir na hierarquia com a 

esperança de escaparem à realização de tarefas de natureza material.  

Na restauração mista, podemos afirmar que prevalece a hierarquia apontada para o 

tipo de restauração fast-food. 

 Na restauração clássica existem as figuras de gerente de loja, de subgerente, e de 

empregado de mesa. A hierarquia profissional revela-se mais simples e não se constrói 

propriamente uma hierarquia interna como no grupo Ibersol, configurando-se a realidade 

profissional de acordo com o Contrato Colectivo de Trabalho Vertical Nacional (CCTVN) de 

2006182.  

 Relativamente a cada um destes tipos de loja, procedemos à análise da actividade 

de trabalho, levando em consideração o posto de trabalho, o equipamento e as tarefas 

principais realizadas. Comecemos por caracterizar os postos de trabalho no tipo de 

restauração fast-food, a partir da informação reunida no quadro seguinte. Em termos 

globais, existem dois postos de trabalho principais, a cozinha e o balcão. A cozinha 

encontra-se equipada com frigorífico, onde se conservam produtos e com o grelhador que 

serve para cozinhar as carnes (hambúrguer) num determinado tempo medido por dispositivo 

próprio, que permite ajustar os tempos aos diferentes tipos de carnes. A zona da 

condimentação destina-se a condimentar as carnes que já foram cozinhadas no grelhador e 

que se encontram em cima do pão. Um outro dispositivo técnico é o Fish Chicken Mac 

(FCM), uma espécie de fritadeira, que permite cozinhar o peixe e o frango. A batateira 

existente na cozinha tem como única função fritar batatas. 

  

                                                 
182 São referidas as seguintes categoriais profissionais: “aprendiz de empregado de balcão com menos de 18 

anos de idade (1 ano)”, “aprendiz de empregado de mesa com menos de 18 anos de idade (1 ano)” que se 
enquadram no nível I; “aprendiz de empregado de balcão com 18 anos ou mais de idade”, “aprendiz de 
empregado de mesa com 18 anos ou mais de idade” que se enquadram no nível II; “estagiário de empregado de 
balcão (1 ano)” e “estagiário de empregado de mesa (1 ano)” localizados no nível IV; “empregado de balcão” e 
“empregado de mesa de 2ª” no nível VIII; “empregado de balcão de 1ª” e “empregado mesa de 1ª” no nível IX. 

http://www.ibersol.com(/
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Caracterização dos postos/áreas funcionais de trabalho existentes em lojas de restauração fast-food  
[QUADRO N. 2] 

Posto de 
trabalho 

Equipamento principal Tarefa 

Cozinha 

Frigorífico 

Colocar os produtos (carnes, peixe, frango e batatas) congelados ou frios 
para conservação 

Processo de descongelação  

Grelhador 
Aparelho para grelhar que dispõe de um cronómetro que mede o tempo 
necessário para grelhar as carnes, e de um dispositivo para regular a 
temperatura ideal para as carnes  

Frascos de condimentação Processo de condimentação de carnes 

Tostadeira Processo de tostar as carnes 

(FishChikenMac-FCM) Frango 
e Peixe  

Aparelho onde peixe e frango são fritos, que dispõe de um dispositivo que 
controla o tempo necessário para a fritura ficar concluída 

Batateira 
Dispositivo técnico que permite fritar as batatas em grandes cestos de 
arame chegadas à loja em sacos de plástico, congeladas e previamente 
cortadas 

Balcão 

Caixas Recepção de pedidos de clientes, registo de pagamentos 

Bebidas Existência de refrigerantes de máquina e cerveja 

Maccafé 
Preparação de cafés, leite, meia de leite, leite achocolatado e existência de 
doces e de gelados 

 
 Outro posto de trabalho, o balcão, é composto pelas caixas, pela secção das bebidas 

e dos cafés. Nas primeiras realiza-se o registo dos pedidos da clientela que se dirigem ao 

balcão de atendimento. Refira-se que o menu está afixado num painel localizado numa 

parte superior atrás do balcão, o que implica que, para o ver, a clientela tenha que se 

aproximar do balcão e que acelerar a sua escolha e formular os pedidos, pois gera-se 

automaticamente uma fila que se avoluma nas chamadas horas de rush – as horas de maior 

movimento ao almoço e ao jantar. Uma vez registados os pedidos, as pessoas que se 

encontram nesse posto comunicam-nos aos/às colegas na cozinha e estes/as, se os tiverem 

já prontos, fazem-nos deslizar de imediato, ou após alguns segundos de preparação183, por 

uma rampa da montra que separa a cozinha do balcão de atendimento. As bebidas 

encontram-se perto das caixas e são providenciadas pela mão-de-obra que regista os 

pedidos da clientela. Já a zona dos cafés encontra-se distante das caixas, tendo aquela que 

se deslocar até lá com o talão de pagamento que recebeu e solicitar, quando assim o 

desejar, café, bebidas de leite e ainda doces. Parece tratar-se, como referiu um dos 

gestores de unidade, de uma “verdadeira linha de produção”, em que tudo se faz o mais 

rapidamente possível e num espaço relativamente exíguo. Como assinalaremos mais 

adiante, também a área destas lojas de restauração tende a ser reduzida, embora o número 

de sujeitos a trabalhar seja bastante significativo. 

 No tipo de restauração mista registámos quatro postos de trabalho principais. De 

acordo com o quadro seguinte, na cozinha, à semelhança da restauração fast-food, existe 

um frigorífico para conservar os produtos, e de modo diferente desta, há um fogão e um 

forno para os produtos serem cozinhados. 

 

  

                                                 
183 É importante esclarecer que muitas das opções do menu disponibilizado aos/às clientes já se encontram 

preparadas, sobretudo aquelas que a loja sabe que têm mais saída comercial.  
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Caracterização dos postos/áreas funcionais de trabalho existentes em lojas de restauração mista  
[QUADRO N. 3] 

Posto de 
trabalho 

Equipamento principal Tarefas 

Cozinha 

Frigorífico 
Colocar os produtos congelados ou frios para conservação 

Processo de descongelar os produtos 

Fogão Cozinhar alimentos 

Forno Cozinhar alimentos 

Make-table 1 (fogão) Mesa de apoio à tarefa de cozinhar alimentos no fogão 

Make table 2 (forno) Mesa de apoio à tarefa de cozinhar alimentos no forno 

Equipamento de molhos Colocação de molhos nas pastas 

Máquina de lavar Colocação de pratos e outras louças na máquina  

Balcão Caixas Recepção de pedidos de clientes, registo de pagamentos 

Bebidas Existência de refrigerantes de máquina e cerveja 

Sala Mesas, cadeiras 
Orientar os/as clientes para as mesas 

Atendimento dos clientes nas mesas 

Bar Torneiras de cerveja, garrafas Serviço de bebidas para as mesas 

Caixa Registo de pagamentos 

  

Quando se retiram os produtos do frigorífico para descongelar é necessário conhecer o 

produto e dar atenção às suas características, em particular a validade e o tempo da 

congelação. A cozinha encontra-se equipada com as make tables 1 e 2184, duas mesas que 

servem de apoio ao fogão e ao forno, respectivamente, sendo que esta última serve para 

confeccionar pizzas e saladas. No trabalho nas makes é necessário acautelar a forma como 

se dispõem os produtos, levando em consideração a sua quantidade e características 

particulares. Antes das pizzas serem levadas para as mesas, são-lhes colocados molhos, o 

que não acontece com as pastas. Da cozinha saem os pratos já preparados para serem 

levados à mesa pelos/as trabalhadores/as que estão no atendimento. A cozinha dispõe 

ainda de máquina para lavar os pratos e nela armazenam-se outras louças que são 

utilizadas.  

 No balcão existem as caixas e a zona das bebidas. Trata-se de uma área que tem a 

mesma função analisada no âmbito das lojas de restauração fast-food.  

 A sala dispõe de um bar localizado num canto donde saem as bebidas destinadas às 

mesas. Há quem desempenhe a tarefa de acolher a clientela que chega à entrada da loja, 

orientando-a para uma mesa e quem realize o atendimento da clientela já sentada nas 

mesas, e ainda quem providencie no bar as bebidas destinadas às mesas, em momentos de 

hora de ponta (rush). Finalmente, a caixa permite registar os produtos que foram servidos 

nas diferentes mesas e registar também os pagamentos. 

 No tipo de restauração clássica observámos três postos de trabalho: a cozinha, o 

balcão e a sala. 

 

 

 

 

                                                 
184 Esta designação consta do manual existente na loja. 
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Caracterização dos postos/áreas funcionais de trabalho existentes em lojas de restauração clássica 
[QUADRO N. 4] 

Posto de 
trabalho Equipamento principal Tarefa 

Cozinha 

Frigorífico Colocar os produtos congelados ou frios para conservação 

Forno Cozinhar alimentos  

Fogão Cozinhar alimentos 

Mesas Mesas de apoio à confecção dos alimentos 

Fritadeira Fritar batatas e outros produtos 

Máquina de lavar Colocar os pratos e outros utensílios na máquina para serem lavados 

Balcão 
Torneiras de cerveja, garrafas Serviço de bebidas para as mesas 

Caixas Recepção dos pedidos e registo de pagamentos 

Sala Mesas e cadeiras 
Não há um acolhimento, os/as clientes sentam-se e os/as 
trabalhadores/as dirigem-se a estes para registar os seus pedidos 

 

A cozinha dispõe de frigorífico, forno e fogão com funções idênticas às assinaladas para o 

tipo de lojas de restauração anterior. As mesas servem de apoio à confecção dos alimentos, 

não havendo uma distinção entre mesa de apoio ao fogão e ao forno, como sucede no tipo 

de restauração misto. A fritadeira serve para fritar batatas que são cortadas na cozinha e 

não embaladas previamente como sucede nos tipos de restauração fast-food e misto. Na 

cozinha existe um/a técnico/a específico/a, o/a cozinheiro/a, que se ocupa da confecção dos 

pratos. Já na restauração fast-food, não há propriamente cozinheiros/as, a mão-de-obra 

desempenha antes funções em todos os postos de trabalho, é polivalente (Brochier, 2001), 

sendo que na cozinha cumpre um conjunto de tarefas que integram um processo de 

produção específico.  

 No balcão o sistema é idêntico ao tipo de restauração mista, com a diferença de 

quem está no balcão apenas aí exercer funções e não circular pelos outros postos de 

trabalho.  

 Por fim, na sala não há distinção entre acolhimento e atendimento, como na 

restauração mista. Na verdade, é mais frequente a mão-de-obra aguardar que a clientela 

escolha as mesas e se sente para posteriormente se dirigirem a ela com o menu e após 

alguns minutos registarem os pedidos. 

 Em síntese, o tipo de restauração mista revela logicamente semelhanças com 

algumas dimensões da restauração fast-food e da clássica. É de salientar que nos dois 

primeiros tipos de restauração - mista e fast-food - se verifica uma maior polivalência da 

mão-de-obra, ou seja, circula-se pelos vários postos de trabalho existentes nas lojas, 

enquanto no terceiro - restauração clássica - executam-se apenas as tarefas para as quais 

se foi contratado/a. Por exemplo, a pessoa ao ser admitida para empregado/a de mesa ou 

para empregado/a de balcão ou para a cozinha realiza exclusivamente as tarefas 

associadas a essa área funcional. 
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 Desta análise, é possível entrever configurações diferentes da interacção comercial 

com a clientela, que emergem no contexto dos três tipos de lojas de restauração 

contempladas. Atentemos no quadro seguinte, que reúne informação sobre cinco 

dimensões que perpassam a interacção comercial - que configura a relação de serviço - no 

contexto destas lojas: o momento de aproximação do/a cliente; o enquadramento temporal 

da interacção; os recursos mobilizáveis no decurso da interacção, os suportes 

informacionais ao atendimento; as competências mobilizadas pelo/a trabalhador/a. 

Sublinhe-se que estas dimensões são focadas tendo por base mais a figura do/a 

trabalhador/a do que propriamente a do/a cliente, tal como tivemos oportunidade de 

esclarecer no capítulo em que nos debruçámos em particular sobre a relação de serviço. 

 
Interacção comercial nas lojas de restauração 
[QUADRO N. 5] 

Dimensões da 
interacção comercial 

Restauração 
fast- food 

Restauração 
mista 

Restauração 
clássica 

Aproximação do/a 
cliente  

Aproximação muito orientada 
pelo/a trabalhador/a 

Aproximação relativamente 
orientada pelo/a 
trabalhador/a  

Aproximação não orientada 
pelo/a trabalhador 

Enquadramento 
temporal e espacial 

Duração rápida da interacção 
(5-8 minutos), balcão 

Duração moderada (20-50 
minutos) e rápida (5-8 
minutos) da interacção, 
balcão e sala de refeições  

Duração da interacção 
moderada (20-50 minutos), 
sala de refeições 

Recursos mobilizáveis 
no decurso da 
interacção pelo/a 
trabalhador/a 

Venda sugestiva 
Venda sugestiva, 
apresentação detalhada de 
diferentes produtos 

Venda sugestiva, 
apresentação detalhada de 
diferentes produtos 

Suportes 
informacionais ao 
atendimento 

Painel disponível em cima do 
balcão 

Painel disponível em cima do 
balcão 
Menu entregue em mãos ao 
cliente, ideia ou factos 
apresentados pelos 
trabalhadores/as 

Menu entregue em mãos ao 
cliente, ideia ou factos 
apresentados pelos 
trabalhadores/as 

Competências 
mobilizadas pelo/a 
trabalhador/a 

Competências relacionais Competências relacionais Competências relacionais 

 

 Relativamente ao momento de aproximação do cliente/a, é possível apontar que na 

restauração de fast-food ele é muito orientado pelo/a trabalhador/a, pois, como registámos 

no decurso do trabalho empírico, o/a cliente muitas vezes ainda está em frente ao balcão a 

olhar para o menu a escolher e o/a trabalhador/a já está a cumprimentá-lo/a e a perguntar 

se necessita de ajuda. Refira-se que além de ser orientado pela trabalhadora, a clientela é 

também orientada por um conjunto de prescrições que pressupõem a deslocação ou 

transferência do trabalho anteriormente pago e realizado pelo/a trabalhador/a para si 

própria. Parece que os modelos comercial e de produção destas marcas trazem os/as 

clientes para o processo de trabalho, beneficiando de uma redução de custos, pois a 

estes/as nada lhes é pago pelas tarefas realizadas185. Tal não sucede no tipo de 

                                                 
185 Ritzer (1998) considera que as fronteiras entre trabalhadores/as e clientes tendem a esbater-se sobretudo nos 

sistemas de self-service. Pensemos em superfícies comerciais como os hipermercados que disponibilizam 
caixas onde os/as clientes podem passar o código de barras dos vários produtos e efectuar o seu pagamento 
sem a mediação da figura do/a operador/a de caixa. Segundo este autor, em casos extremos já se observam 
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restauração clássica, onde a clientela entra no espaço, escolhe a mesa, sendo depois 

interpelada pela pessoa trabalhadora, ainda que por vezes essa interpelação possa surgir 

mais cedo logo à entrada. Na restauração mista, a situação do balcão é idêntica à de fast-

food, e a de mesa semelhante à da restauração clássica. 

 Em termos temporais, a interacção que tem lugar na fast-food dura pouco tempo, 

entre 5 a 8 minutos, aliás como as próprias marcas prescrevem nos seus procedimentos, 

enquanto na restauração clássica ela se prolonga entre 20 a 50 minutos em média. O caso 

da restauração mista agrega características destes dois tipos. 

 Relativamente aos recursos mobilizáveis pelo/a trabalhador/a no decurso da 

interacção, é possível destacar a venda sugestiva na restauração de fast-food. Tal ocorre 

quando, por exemplo, no respeitante ao menu escolhido se diz ao/à cliente que pode levar 

uma bebida maior por mais 20 cêntimos. A venda sugestiva tende, também, a emergir no 

contexto da restauração clássica, todavia aqui o/a trabalhador/a dispõe, em princípio, de 

mais tempo que lhe permite apresentar de forma mais pormenorizada os produtos. Na 

restauração mista conjugam-se ambas as situações. 

 A dimensão respeitante aos suportes informacionais do atendimento agrupa parte 

dos procedimentos adoptados pelas marcas. Na restauração de fast-food existe um painel 

bem sinalizado com as opções de menus e respectivos preços, enquanto na restauração 

clássica é entregue nas mãos dos/das clientes o menu com a descrição dos pratos 

disponíveis. Na restauração mista articulam-se ambas as modalidades. 

 Finalmente, as competências mobilizáveis pelo/a trabalhador/a nos três contextos de 

restauração são idênticas, trata-se de um conjunto de competências relacionais que 

remetem para o saber-estar, saber-ser e saber-fazer. 

 Parece-nos oportuno, antes de avançarmos para a análise do universo do vestuário, 

apresentarmos o glossário de actividade de trabalho na restauração que construímos a 

partir das entrevistas realizadas aos/às trabalhadores/as. Ele remete para um conjunto de 

conceitos ou expressões atinentes à actividade de trabalho em lojas de restauração, afinal 

uma linguagem estruturadora do quotidiano de trabalho da população entrevistada. É 

importante registarmos que, se nas primeiras entrevistas necessitámos de esclarecimentos 

sobre os referidos conceitos e expressões utilizados pela população entrevistada, nas 

subsequentes já havíamos reunido a necessária familiaridade com o “código” linguístico, o 

que possibilitou o seu adequado entendimento. 

 

 

                                                                                                                                                        
situações em que não há trabalhadores/as, apenas clientes que realizam as tarefas, como é o caso das bombas 
de gasolina de auto-serviço. 
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Glossário de Actividade Trabalho na Restauração 
[QUADRO N. 6] 

Bater histórico Ultrapassar o valor de vendas do mesmo dia do ano anterior 

CEVC Controlo de encomendas vendas e custos 

Clientes frequentes Clientes que surgem na loja diariamente ou de 2 em 2 dias 

Clente mistério 
Cliente ao serviço da marca que avalia a atitude comercial dos trabalhadores, o grau de 
conhecimento sobre os produtos e a higiene das lojas 

Cumprimento 
standards 

Cumprimento de medidas na preparação e fabricação do produto, regras de atendimento 

Fecho de caixa Contagem de dinheiro ao final do dia na loja 

HACCP Hazard analysis and control critical points (análises de riscos e controlo de pontos críticos) 

Listas de preparação Retirar e preparar todos os produtos necessários para iniciar a preparação, na abertura da loja 

Manual de 
elaboração 

Documento onde se encontram registadas as regras para proceder à confecção de determinados 
produtos 

Rush Períodos de trabalho com maior afluência de clientes, hora de ponta 

Sangria Caixa fica totalmente cheia de dinheiro 

Sete passos 
atendimento 

Faseamento obrigatório no atendimento ao/à cliente 

Venda sugestiva Sugerir aos/às clientes produtos complementares 

 

Queremos dar aqui uma particular atenção à questão do/a cliente mistério. Trata-se de uma 

prática focalizada na definição da avaliação da qualidade do serviço percepcionada pelo/a 

cliente. A qualidade é percepcionada como uma noção muito próxima da de satisfação 

(Jougleux, 2005). É encarada como o resultado da comparação entre o que os/as clientes 

julgam que a empresa lhes deve proporcionar e aquilo que pensam efectivamente dos 

serviços que lhe foram prestados. O serviço consiste num produto que não existe 

independentemente do/a cliente que o solicita e consome. Mesmo se a empresa prestadora 

do serviço antecipou as suas características e os modos de produção, ele concretiza-se 

numa interacção entre o/a cliente e a organização. No entanto, a fixação excessiva no/a 

cliente pode ser perniciosa. Não se trata apenas da qualidade da interacção no front office 

em tempo real. É necessário atentar no back office, ou seja, no lado da produção, como fez 

questão de sublinhar um trabalhador da restauração que se encontrava frequentemente 

desse lado. 

No caso de serviços muito estandardizados ao nível do resultado, como é o caso da 

restauração fast-food, a fraca margem de manobra dos/as trabalhadores/as, por um lado, e 

as expectativas da clientela, por outro, sublinham que é essencialmente ao nível funcional 

da marca que se determina a qualidade (Jougleux, 2005). Como já referimos, mesmo se o 

serviço é oferecido em diversos pontos, é a marca que especifica a oferta do serviço 

proposto em cada uma das lojas de restauração, sem possibilidade de adaptação local, 

porquanto se determinam e impõem os standards de produção seja em back seja em front 

office, bem como as características físicas dos locais. No entanto, localmente subsistem 
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algumas possibilidades de adaptação do serviço prestado à clientela, por exemplo, ao nível 

das competências e da cortesia do pessoal que está em contacto com o público que 

ultrapassam o prescrito pela marca. Com efeito, as lojas de restauração têm um papel 

importante na percepção das expectativas dos/as clientes, na adaptação da oferta do 

serviço e na interacção com estes/as. 

 Após analisarmos o caso da restauração, debrucemo-nos de seguida sobre o 

universo do vestuário em lojas de centros comerciais. 

 

7.2 O universo do vestuário 

 Nesta pesquisa construímos uma tipologia de lojas de vestuário composta por dois 

tipos, a loja de self-service e a loja de atendimento personalizado. No primeiro grupo 

incluíram-se marcas como a Zara, a Kiddy‟s Class, a Bershka, a Stradivarius e a Massimo 

Dutti, que pertencem ao grupo espanhol Inditex e outras como H&M e a Natura. No segundo 

tipo de lojas agrupámos lojas das marcas Gérard Darel, Sacoor e Pré-Natal. Optámos por 

concentrar a nossa atenção nas lojas self-service, em particular nas pertencentes ao grupo 

Inditex.  

 

7.2.1 As origens do grupo Inditex: uma cronologia 

 O grupo Inditex encontra-se associado à figura de Amancio Ortega Gaona, 

empresário da Corunha, Espanha e a um projecto familiar, à semelhança daqueles 

analisados na restauração. Aos catorze anos iniciou a actividade na camisaria Gala, na 

qualidade de moço de recados que assumia o transporte de pacotes e atendia ao balcão em 

caso de significativa afluência de clientes (Blanco, Salgado, 2006). Aí permaneceu durante 

três anos, tendo posteriormente ingressado na loja de confecção La Maja, projecto dos seus 

irmãos António e Josefa (idem, ibidem). A loja amplia-se e Amâncio Ortega Gaona ascende 

à categoria de encarregado de uma nova loja La Maja. Os proprietários de La Maja e 

Amâncio Ortega Gaona decidem abrir um outro negócio que será o berço da Zara: a marca 

GOA que corresponde ao acrónimo invertido do patrão da Inditex. As confecções GOA 

estreiam-se na produção de uma alcofa para bebés186. Porém, será com o fabrico de batas 

domésticas a preços mais baratos do que os da concorrência que a marca se destacará no 

mercado. Inauguram o princípio - afinal a filosofia gestionária da Zara - de que o preço seja 

adaptado à quantidade de peças que procuram vender em detrimento de ser calculado em 

função dos custos de confecção. 

                                                 
186 A principal costureira na marca é a primeira mulher de Amâncio, Rosalía Mera, que trabalhou também na loja 

La Maja, e que com ele também abre a marca GOA, em 1969. Actualmente é considerada das mulheres com 
mais poder económico em Espanha, sendo Amancio também o homem mais poderoso economicamente em 
Espanha, e o décimo oitavo no mundo.
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 A abertura da primeira loja Zara na Corunha, em Espanha, ocorre no ano de 1975. 

Entre essa data e 1984, o acolhimento positivo da marca permitiu estender a rede de lojas 

às principais cidades espanholas, culminando em 1985 na criação do grupo Inditex. Entre 

1986 e 1987 as sociedades de fabricação do grupo chamam a si a totalidade da produção 

para a cadeia Zara, altura em que são lançados os alicerces de um sistema logístico 

ajustado ao ritmo acelerado de crescimento previsto. A partir de 1988, inicia-se a 

internacionalização do grupo com a inauguração da primeira loja fora de Espanha que 

ocorre em Portugal, no Porto, em Dezembro de 1988. Abriria depois em Nova Iorque (1989), 

Paris (1990), etc. A internacionalização acelera-se e rapidamente o grupo conquista 

públicos diversos, através de formatos comerciais distintos como a Kiddy‟s Class, a Pull & 

Bear, a Bershka, a Stradivarius, a Oysho e a Zara Home. Em 1991 nasce a Pull & Bear e a 

Inditex compra 65% do grupo Massimo Dutti, adquirindo a totalidade desse capital em 1996. 

No ano de 1993, o grupo abre a cadeia Kiddy‟s Class. Em 1998 inaugura-se a Bershka e em 

1999 dá-se a aquisição da Stradivarius que se transforma na cadeia número cinco do grupo. 

No ano de 2000 procede à inauguração de lojas em países como Andorra, Áustria, 

Dinamarca e Qatar. Ainda nesse mesmo ano, o grupo Inditex centraliza os seus serviços 

centrais num novo complexo, localizado em Arteixo, na cidade da Corunha, em Espanha. 

Em 2001 lançam a cadeia Oysho e instalam-se em países como a Irlanda, Islândia, Itália, 

Luxemburgo, República Checa, Porto Rico e Jordânia. Inicia-se a cotação da Inditex no 

mercado bolsista. No ano seguinte conquistam mais mercados, com a abertura de lojas na 

Finlândia, na Suíça, El Salvador, República Dominicana e Singapura. Em 2003 marcam a 

sua presença em países como a Eslováquia, Rússia, e Malásia. Criam uma nova cadeia, a 

Zara Home, destinada a produtos de casa, e abrem as portas do segundo centro de 

distribuição da Zara em Saragoça, que serve de complemento às actividades logísticas que 

têm lugar no centro de Arteixo localizado na Corunha, como já se referiu. No ano de 2004, a 

Inditex abre a sua loja número dois mil em Hong Kong, instalando-se em países como 

Marrocos, Estónia, Letónia, Roménia, Hungria, Lituânia e Panamá. Em 2005 dá-se a 

abertura de lojas no Mónaco, na Indonésia, na Tailândia, nas Filipinas e na Costa Rica e, 

finalmente, segundo os últimos dados disponibilizados pelo grupo Inditex, novas lojas abrem 

na Sérvia, na China, e na Tunísia. No ano de 2007 o grupo Inditex destaca-se pelos mais de 

3649 estabelecimentos comerciais em 68 países da Europa, da América, da Ásia e de 

África, ocupando um lugar privilegiado à escala mundial. Este grupo possui um conjunto de 

100 sociedades vinculadas às diferentes actividades que atravessam o negócio do desenho, 

do fabrico, da distribuição e do têxtil. Conta com 69240 trabalhadores em todo o mundo, dos 

quais cerca de 82,8% são mulheres, com uma média etária que ronda os 26 anos 

(www.inditex.es). 

 Vejamos de seguida o universo de cada uma das oito marcas do grupo Inditex. 

http://www.inditex.es/
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7.2.2 As oito marcas da Inditex  

 A Zara é considerada a “rainha” do grupo Inditex, pois foi a primeira a nascer das oito 

marcas que o grupo espanhol detém. Oferece peças designadas como basics, que 

correspondem a cerca de 60% dos artigos em exposição nas lojas (Blanco, Salgado, 2006) 

e a 40% de artigos de oportunidade passíveis de substituição quinzenal. Trata-se de um 

conceito pensado para um público infantil e adulto, feminino e masculino. Esta cadeia 

dispõe, como veremos mais à frente, de uma estratégia de gestão integrada que engloba 

todas as fases, desde o desenho dos artigos à gestão das vendas. Reúne em 2006 cerca de 

1124 lojas espalhadas por 68 países. 

A Pull & Bear dirige-se inicialmente a um público jovem masculino, tendo sete anos 

mais tarde (1998) desenhado a linha para mulheres que segue a mesma tendência. 

Associada a preços médio baixos, esta marca coloca no mercado artigos na sua maioria 

encomendados a fornecedores externos, sendo que os de linha masculina têm sobretudo 

uma proveniência asiática e os femininos possuem uma origem europeia. Esta marca 

dispõe de um centro de distribuição próprio. Para além disso socorre-se de uma rede 

subcontratada de camiões e de meios aéreos para efectuar a distribuição dos produtos 

pelas lojas. Para o ano de 2006 contabilizam-se cerca de 501 lojas em 35 países. 

A Massimo Dutti foi concebida para um público entre os vinte e cinco e os quarenta e 

cinco anos, que procura produtos com qualidade média-alta. Como referimos, a Inditex 

adquiriu capital da marca que surgiu inicialmente com produtos de camisaria masculina, 

tendo posteriormente investido em indumentária mais informal para homem e no ano de 

1996 avançado com o mesmo conceito de informalidade para o público feminino. Na linha 

de outras marcas, a maioria dos produtos que vende é fabricada por fornecedores 

espanhóis e portugueses. Porém, controlam uma fatia considerável da matéria-prima, bem 

como o produto final a cargo de fornecedores externos. Em 2006 a marca possui uma rede 

de 425 lojas em 32 países. 

A Bershka é pensada para um público jovem feminino e masculino, entre os treze e 

os vinte e três anos, oferecendo-lhe produtos de qualidade média com preços médios 

baixos. Ela possui a sua produção alicerçada em fornecedores externos localizados na sua 

grande maioria em Espanha. Controla o desenho dos seus produtos, enviando para fábricas 

externas ao grupo, padrões para cortar e confeccionar. Trata-se de uma gestão integrada 

que permite consolidar um trabalho conjunto nos diferentes momentos de produção. No ano 

de 2006 contabiliza 508 lojas e 35 países. 

A marca Stradivarius integra o império Inditex quando este adquire 90,5% de 

controlo das acções da Pígaro 2100, SA, no ano de 1999, momento a partir do qual o grupo 

passa a dispor de uma opção de compra da participação restante desta sociedade enquanto 
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o seu titular tem ao seu alcance a “opção de venda à Inditex da referida participação” 

(Blanco, Salgado, 2006, p.151). O seu público é essencialmente feminino, entre os quinze e 

os vinte e sete anos, procurando a marca oferecer um produto com características médias 

de qualidade a preços médio baixos. Em 2006 dispõe de 377 lojas em 24 países do mundo. 

Apesar da Kiddy‟s Class ter nascido em 1993 só conheceu um verdadeiro 

incremento a partir de 2003, ano em que o grupo Inditex decidiu apostar nesta marca 

destinada ao público infantil. Oferece nas suas lojas o mesmo tipo de artigos existentes na 

cadeia Zara, com a preocupação de se localizar em áreas comerciais onde não existem 

lojas desta. Destina-se ao público feminino e masculino entre os 0 meses e os 14 anos e 

dispõe de produção própria, oferecendo produtos de qualidade média a preços médios e 

baixos. Totaliza em 2006 cerca de 227 lojas em cinco países diferentes. 

A cadeia Oysho surge em 2001 com um conceito diferente de roupa interior 

destinada ao público feminino e masculino. Esta marca subcontrata o fabrico das suas 

colecções a empresas especializadas em roupa interior, ficando o grupo responsável pela 

sua distribuição nas lojas espalhadas pelos diferentes países. Em 2006 havia 286 lojas em 

22 países. 

A marca Zara Home integrou o grupo, mais recentemente, em 2003, oferecendo 

artigos para o lar destinados a um público que pretende “vestir e decorar a sua casa” 

(Blanco, Salgado, 2006, p.155). Relativamente a esta marca, convém esclarecermos que 

não foi possível apurar informação tão detalhada como para as marcas anteriores. 

Debrucemo-nos agora sobre o modelo de negócio da Zara que justifica o sucesso 

internacional desta cadeia e em última análise do próprio grupo Inditex. 

7.2.3 Um modelo de negócio peculiar 

 O sucesso do grupo tem sido frequentemente atribuído ao seu modelo de negócio 

(Freire, 1997a; López, Martín, 1998) composto por um grau elevado de integração vertical, 

comparativamente com modelos desenvolvidos por outros grupos internacionais. Este 

modelo significa que o grupo assume todas as fases de um processo desde a actividade do 

desenho, ao fabrico, passando pela logística e pela distribuição em lojas próprias. O grupo 

ancora o seu sucesso na capacidade efectiva de ajustar, num período temporal bastante 

reduzido, a oferta aos desejos da clientela - refira-se que, no ano de 2005, os modelos de 

cada campanha foram mais de 20000 e da responsabilidade total das equipas de criação de 

cada um dos formatos comerciais do grupo (www.inditex.es).  

 Através da referida integração vertical conseguem-se alcançar custos de produção 

bastante atractivos, na medida em que boa parte desta, desde as marcações, o corte dos 

tecidos, como os próprios acabamentos dos artigos, tem lugar no interior das fábricas que 

são propriedade do grupo - em 2004, aproximadamente 70% da produção teve lugar na 

Europa e em países vizinhos -, e realiza-se sem intermediários, isto é, de forma directa. A 

http://www.inditex.es/
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subcontratação, quando existe, ocorre por excelência no momento da confecção, que se 

desloca para empresas especializadas. Ou seja, torna-se possível diminuir prazos e dispor 

de uma forte flexibilidade187, que permite reduzir stocks, reduzindo também o risco moda. A 

justificar o sucesso do grupo encontra-se também a modalidade da logística e da 

distribuição, já que a produção é recebida nos centros logísticos de cada um dos formatos 

comerciais188 e posteriormente distribuída para todas as lojas do mundo. A distribuição na 

Zara, por exemplo, ocorre duas vezes por semana e inclui sempre a entrega de novos 

modelos nas lojas comerciais. 

Segundo López e Martín (1998), o sistema produtivo da Zara ilustra as rotinas 

organizativas que uma empresa pode criar e que sustentam as suas vantagens 

competitivas. O referido sistema implica a coordenação de um conjunto complexo de tarefas 

que incluem o aprovisionamento de matérias-primas, a confecção dos produtos e a 

distribuição dos mesmos. No que toca ao aprovisionamento de matérias-primas ele 

centraliza-se na Corunha, provindo estas do Reino Unido, Itália, Marrocos, Turquia, China, 

Índia e Ilhas Maurício. As compras são enviadas para catorze fábricas da empresa, dez 

situadas na Corunha e quatro em Barcelona, de modo a realizarem-se as fases do processo 

produtivo intensivas em capital, como o corte e o tratamento da cor. Uma vez realizadas 

estas tarefas, os produtos semi-elaborados são enviados para uma rede subcontratada 

existente na Galiza, no Norte de Portugal e em Castilla e León, para tarefas intensivas em 

mão-de-obra, como por exemplo a cosedura. A empresa fornece a tecnologia, logística e 

apoios financeiros necessários, de modo a efectuar rigorosos controlos de qualidade. Uma 

vez terminados, os produtos são enviados para o armazém central em Arteixo (Corunha), 

onde se realizam as últimas tarefas como a engomagem, a etiquetagem e a embalagem e 

daí são enviados para a rede mundial de lojas.  

Todo este processo encontra-se imbuído da filosofia just-in-time, que permite reduzir 

stocks, variar rapidamente a produção segundo os padrões da moda, com um ciclo 

produtivo completo que dura aproximadamente 15 dias. Este sistema produtivo constitui 

uma das fontes competitivas mais importantes do grupo. Trata-se de um sistema único, 

porquanto nenhum concorrente completa o seu ciclo produtivo num período tão curto de 

tempo; valioso, pois no sector da moda o público consumidor valoriza enormemente as 

alterações quinzenais e, finalmente, difícil de imitar, pois baseia-se num conjunto de 

recursos e capacidades, tais como compras internacionais, rede de subcontratação, sistema 

de inventários just-in-time, políticas de promoção e sistemas de desenho de produtos, que 

                                                 
187 A título ilustrativo, refira-se que desde a recepção de um pedido num qualquer centro de distribuição até à 

entrega da mercadoria numa loja situada no continente europeu, decorre um período de tempo médio de 24 
horas e para uma loja situada no continente americano ou asiático essa duração média cifra-se em 48 horas. 
188 Os formatos comerciais Zara e kiddy‟s Class têm o seu centro de distribuição em Arteixo, na Corunha, o da 

Massimo Dutti, da Bershka e da Oysho localiza-se em Tordera, em Barcelona, o da Stradivarius, em Sallent de 
Llobregat, em Barcelona e um outro centro logístico da Zara localiza-se em Zaragoza. 
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se generalizaram paulatinamente ao longo do tempo e que não podem ser adquiridos no 

mercado. 

 

7.2.4 A loja: do espaço físico ao espaço social  

No interior deste grupo o espaço da loja assume um relevo fundamental. Com efeito, 

a “loja é considerada o final do processo industrial da empresa galega e, realmente, constitui 

o seu centro principal de negócio, pois é nela que os clientes encontram o produto e 

transmitem a informação que será utilizada para voltar a alimentar o ciclo produtivo das 

pequenas fábricas” (Blanco, Salgado, 2006, p.134). É possível apontar três dimensões que 

são tidas em conta quando a direcção imobiliária do grupo pretende abrir novas lojas: a 

localização, o regime jurídico de utilização do espaço e o custo (Blanco, Salgado, 2006). A 

preferência pela localização estratégica das lojas relaciona-se com a área disponível para 

instalá-las. O tamanho desejável para uma loja Zara é aproximadamente de 1200 m2, 

havendo sempre alguma flexibilidade. De referir que mesmo quando a área disponível não 

serve as necessidades da marca Zara, é sempre possível pensar o espaço para uma das 

restantes marcas do grupo. Em relação ao regime jurídico, cerca de metade das lojas 

funcionam em regime de arrendamento e outra metade em regime de propriedade. 

Finalmente o preço, segundo o próprio grupo, não é inibitório para a aquisição de espaços 

que se julguem ajustados às necessidades das diferentes cadeias do grupo. 

 Cada marca constitui uma realidade única, e por conseguinte o espaço das lojas das 

diferentes marcas é variável. Não obstante, registámos a existência de um conjunto idêntico 

de preocupações em todas elas, sendo possível destacar três: a montra, o espaço interior e 

a localização dos artigos. As alterações introduzem-se na montra mensalmente sob a 

responsabilidade de profissionais da decoração, que assumem igualmente a tarefa de 

introduzir alterações na decoração da loja (Blanco, Salgado, 2006). A organização do 

espaço interior da loja é projectada ao mínimo detalhe. A loja recebe sempre produtos 

novos duas vezes por semana e há sempre alterações a encetar no seu interior, que são 

escrupulosamente aplicadas a todas as lojas da cadeia em causa. Trata-se do princípio da 

uniformidade no interior da cadeia, garantido mediante a distribuição de fotografias que 

informam como os espaços devem estar organizados. Relativamente à localização dos 

artigos, é possível reconhecer que todas as secções existentes são pensadas com bastante 

atenção e detalhe, de modo a satisfazer as necessidades da clientela e para que esta não 

se atropele junto de um mesmo balcão ou conjunto de prateleiras. 

Dada a importância da loja para o grupo Inditex, parece-nos oportuno sublinhar que 

ela constitui um espaço consagrado à circulação de objectos susceptíveis de serem 

manipulados, e à circulação de pessoas que vão interagindo com esses objectos e com 

pessoas que nele circulam. A dimensão física da loja é de importância decisiva, pois dela 
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depende a construção de todo um imaginário de consumo associado ao design do espaço 

meticulosamente pensado. Como referimos, os serviços de marketing associados aos de 

merchandising jogam um papel muito relevante para a construção desse mesmo imaginário 

de consumo. 

 A configuração do espaço físico das lojas é decisiva, também, para o tipo de 

relações que se pretende que os/as trabalhadores/as estabeleçam com os/as clientes e 

para a forma como estes/as se apropriam do espaço físico. A loja transforma-se, pois, num 

lugar onde ocorrem diferentes interacções entre trabalhadores/as e clientes que não 

desembocam necessariamente na venda de um qualquer artigo, já que dependem do tipo 

de comportamentos que motivam a entrada do/a cliente na loja. É possível apontar três tipos 

de clientes, que aliás foram sendo sugeridos pelos/as próprios/as trabalhadores/as no 

decurso das entrevistas realizadas. Os/as clientes fiéis que entram várias vezes na loja em 

virtude de contactos anteriores e que efectuam compras; os/as clientes de passagem que 

visitam a loja e acabam por comprar algo, e os/as clientes de passeio que se deslocam à 

loja sem o intuito de comprar. O/a cliente fiel é aquele/a que de modo repetido faz a opção 

preferencial por uma determinada marca em detrimento de outra. Porém, a fidelidade não 

significa necessariamente exclusividade, pois os/as clientes podem ser fiéis a mais do que 

uma marca. A passagem pela loja, quando repetida, pode significar um momento 

preparatório para uma futura compra ou apenas uma estratégia para comparar preços de 

determinados produtos que interessam os/as clientes. Os/as clientes de passeio tendem a 

deambular na loja sem a pretensão de comprar. Efectivamente, os/as trabalhadores/as 

sabem que os/as clientes que se deslocam às lojas fazem-no orientados/as por diferentes 

motivações, uns/umas manifestam comportamentos mais direccionados e outros/as mais 

exploratórios. Estes/as profissionais possuem então um conjunto de dispositivos 

informacionais para ajuizar do tipo de cliente que se lhes apresenta e dos seus objectivos. 

Tais dispositivos estão relacionados com a forma como o/a cliente se apresenta e as 

modalidades de comportamento desde que entra na loja, o modo como se dirige ao/à 

trabalhador/a e formula o seu pedido. Não esqueçamos que estes dispositivos diferem, 

dependendo do tipo de loja: lojas de self-service e lojas de atendimento personalizado. 

Observemos a informação reunida no quadro seguinte sobre a interacção comercial nas 

lojas de vestuário. 
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Interacção comercial nas lojas de vestuário 
[QUADRO N. 7] 

Dimensões da interacção 
comercial 

Loja self-service Loja de atendimento personalizado 

Aproximação do/a cliente 
Aproximação não orientada pelo/a 
trabalhador/a 

Aproximação muito orientada pelo/a trabalhador/a 

Enquadramento temporal e 
espacial 

Duração variável, espaços da loja Duração variável, balcão 

Recursos mobilizáveis no 
decurso da interacção 
pelo/a trabalhador/a 

Venda sugestiva 
Venda sugestiva, apresentação detalhada de 
diferentes artigos 

Suportes informacionais à 
venda 

Espaços da loja, localização dos 
produtos e sua disposição, montra 

Espaços da loja, localização dos produtos e sua 
disposição, publicidade (catálogos da loja), ideias 
ou sugestões apresentadas pelos/as 
trabalhadores/as 

Competências mobilizadas 
pelo/a trabalhador/a 

Competências relacionais Competências relacionais 

 
 

Na loja de self-service, o momento de aproximação do/a cliente não é orientado 

pelo/a trabalhador/a, e a duração da interacção é variável consoante o tipo de cliente e as 

suas motivações. O/a cliente tende a circular pelos diferentes espaços da loja que lhe 

proporcionam o contacto com artigos variados. Quando ocorre a interacção entre o/a cliente 

e o/a trabalhador/a, este/a pode orientá-lo/a através da venda sugestiva, suscitando-lhe o 

desejo de compra mediante a criação de um universo comercial propenso à venda. Para 

suportar essa venda existem desde logo os espaços da loja, a localização dos produtos e a 

sua disposição pensada meticulosamente pelas marcas, como referimos atrás. Não 

esqueçamos que a própria montra despoleta também um efeito importante. Finalmente, no 

decurso da interacção comercial, o/a trabalhador/a acciona um conjunto de competências 

que lhe permite fazer parte integrante desse momento interaccional. 

 No que concerne à loja de atendimento personalizado, é possível registar que o 

momento da aproximação do/a cliente é muito orientado/a pelo/a trabalhador/a, sendo a 

duração da interacção variável. Esta é menos enquadrada do que no tipo de loja anterior, 

pois é possível gerir a disponibilidade entre trabalhador/a e cliente de modo a estimular 

neste/a a descoberta da oferta, embora seja necessário ajustar a relação de interacção aos 

fluxos de clientes na loja e às outras tarefas que necessitam de ser realizadas. Ocorre 

também a venda sugestiva, porém o/a trabalhadora dispõe de mais tempo para uma 

apresentação detalhada dos artigos existentes na loja. Relativamente aos suportes 

informacionais de suporte à venda, é possível apontar, à semelhança do tipo anterior, os 

espaços da loja, a localização dos produtos e sua disposição, e os catálogos das colecções. 

Podemos salientar a importância das sugestões apresentadas pelos/as trabalhadores/as 

aos/às clientes através da mobilização de um conjunto de competências relacionais.  

 Após estas linhas sobre a interacção comercial nos dois tipos de lojas, debruçar-nos-

emos de seguida sobre a organização do trabalho existente nestas lojas. 
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7.2.5 Dois tipos de lojas: a organização do trabalho 

Antes de caracterizarmos a forma de organizar o trabalho nas lojas de vestuário, 

parece-nos relevante relembrar a hierarquia profissional no vestuário caracterizada em 

capítulo anterior dedicado à retrospectiva histórica da actividade no comércio e na 

restauração. No contrato colectivo do comércio para o distrito do Porto, dá-se conta da 

existência de um percurso profissional constituído pelas seguintes categorias: “praticante de 

caixeiro”; “caixeiro-ajudante de 1º ano”; “caixeiro-ajudante de 2º ano”, “caixeiro-ajudante de 

3º ano”; “terceiro-caixeiro”; “segundo-caixeiro”; “primeiro-caixeiro”; “caixeiro-encarregado”189, 

aos quais correspondem escalões de retribuição fixa mínima. Em função de alterações na 

legislação, o “terceiro-caixeiro”, o “segundo caixeiro” e o “primeiro-caixeiro”, são agora 

reclassificados para “caixeiro até 3 anos”; “caixeiro de 3 a 6 anos”; “caixeiro com mais de 6 

anos”. No decurso do nosso trabalho empírico foi possível apurar que as lojas constroem 

categorias internas que reclassificam os/as trabalhadores/as e que não possuem 

propriamente uma correspondência com aquelas que constam do contrato de trabalho. Em 

lojas comerciais de self-service encontramos as seguintes figuras: “encarregado”, 

“encarregado de 2ª”, “encarregado de 3ª” e “caixeiro”. No vestuário de atendimento 

personalizado existe a figura de “gerente de loja”, “sub-gerente”, “caixeiro de 3ª”, “caixeiro 

de 2ª” e “caixeiro de 1ª”.  

É relevante sinalizar que a ascensão para cargos de chefia ocorre de um modo 

relativamente informal, sem uma explicitação objectiva dos critérios que originaram tal 

subida na hierarquia. No que respeita às lojas de self-service, e pensando em concreto no 

caso do grupo Inditex, é reconhecida uma importância acrescida ao “encarregado” da loja, 

pois é encarado como o responsável pelo “produto (sortido ou reposição), pela equipa de 

pessoas que nela trabalham, assim como pela manutenção do estabelecimento e da sua 

imagem, sempre sob a supervisão da equipa de direcção das lojas que é quem uniformiza o 

modelo, embora aceite alguma flexibilidade no momento de aplicar o conceito generalista 

dos estabelecimentos em função do país onde se situam” (Blanco, Salgado, 2006, p.135). 

Com efeito, quem se encontra nesta categoria assume a tarefa de transmitir à equipa de 

direcção das lojas as reacções da clientela face aos produtos em exposição e, além disso, 

as necessidades que emergem e que são verbalizadas pela mesma. 

                                                 
189

 Refere-se no contrato que, na qualidade de “praticante de caixeiro” só podem ser admitidos indivíduos com 
menos de 18 anos de idade, sendo a idade mínima obrigatória os 14 anos de idade, e que os indivíduos 
ingressados na profissão com 18 anos ou mais idade não podem ser classificados em categoria profissional 
inferior a “caixeiro-ajudante”. Assim sendo, o “praticante de caixeiro”, após 3 anos na categoria, ou quando 
atingir os 18 anos de idade, ascende obrigatoriamente a “caixeiro-ajudante”. Após 3 anos nesta categoria 
ascende a “terceiro-caixeiro”, caso tenha permanecido um ano na categoria de praticante os 3 anos reduzem-se 
para 2. Passará a “segundo-caixeiro”, 1 ano após 3 anos de permanência na categoria. Ascende a “primeiro-
caixeiro” volvidos 4 anos de permanência na categoria. Trata-se assim de um dispositivo de promoções 
automáticas obrigatórias, que não avalia propriamente o desempenho dos/as trabalhadores/as. 
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 Debrucemo-nos agora sobre a caracterização dos postos de trabalho existentes nos 

dois tipos de lojas de vestuário em análise. 

 
Caracterização dos postos/áreas funcionais de trabalho existentes em lojas de self-service 
[QUADRO N. 8] 

Posto de 
trabalho 

Localização Tarefas 

Loja 

Caixa Registo dos artigos e processamento do pagamento 

Prateleiras e mesas Arrumar, dobrar artigos e repô-los quando necessário 

Provadores 
Recepcionar artigos e fornecer placas com a identificação do nº de peças 
que o/a cliente leva para provar 

Entrada 
Ter atenção às situações em que o alarme acciona e simultaneamente 
arrumar e dobrar artigos localizados próximo da entrada 

Armazém Armazém Arrumar mercadoria existente 

 

Da informação reunida no quadro, é possível registar a existência do espaço da loja e do 

espaço do armazém. Os/as trabalhadores/as encontram-se distribuídos/as pela loja, 

podendo estar a fazer o registo dos artigos e a processar o seu pagamento na caixa ou nas 

prateleiras e nas pequenas mesas existentes na loja a arrumar, a dobrar ou a repor artigos. 

É possível também que se localizem nos provadores a receber os artigos que a clientela 

pretende experimentar. Finalmente, há quem seja destacado/a para arrumar e dobrar 

artigos que se localizam junto da entrada/saída da loja, pois aí também podem lidar com as 

situações em que o alarme é accionado pelo facto de algum/a cliente levar nos sacos 

artigos cujo alarme não foi desactivado. 

 Vejamos qual o cenário de organização do trabalho existente nas lojas de 

atendimento personalizado. 

 

Caracterização dos postos/áreas funcionais de trabalho existentes em lojas de atendimento 
personalizado 
[QUADRO N. 9] 

Posto de 
trabalho 

Localização Tarefas 

Loja 

Caixa Registo dos artigos e processamento do pagamento 

Área central Atendimento ao/à cliente, acompanhamento ao provador 

Prateleiras e mesas Arrumar, dobrar artigos e repô-los quando necessário 

Armazém Armazém Arrumar mercadoria existente 

 

Em virtude destas lojas disporem de espaços mais reduzidos e de menor afluência de 

clientes, não é necessário destacar ninguém para se localizar em permanência junto à 

entrada da loja, podendo a tarefa de controlo dos sacos que activam o alarme ser realizada 

por qualquer trabalhador/a que se encontre na loja. Na caixa procede-se ao registo dos 

artigos e processa-se o pagamento. Da área central da loja, o/a trabalhador/a tende a dirigir-

se ao/à cliente para o/a atender acompanhando-o/a também ao provador. Nas prateleiras e 

nas mesas existentes a mão-de-obra procede ao arrumo dos artigos e à sua reposição, 

sempre que assim se justifique. Finalmente, no espaço do armazém arrumam os artigos que 
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recebem e providenciam a sua distribuição para a loja. Nestes dois tipos de loja os 

armazéns localizam-se quer no piso superior da loja quer no mesmo piso desta. 

 À semelhança do que realizámos para o universo da restauração, debruçar-nos-

emos agora sobre o glossário de actividade que construímos para o universo laboral do 

vestuário. 

 

Glossário de Actividade Trabalho no Vestuário 
[QUADRO N. 10] 

Bater histórico Ultrapassar o valor de vendas do mesmo dia do ano anterior 

CEVC Controlo de encomendas, vendas e custos 

Clientes frequentes Clientes que surgem na loja diariamente ou de 2 em 2 dias 

Coordenação Alterar a disposição dos artigos na loja 

Meeting matinal 
Reunião matinal para comunicar quanto a loja facturou no dia anterior, se o objectivo foi atingido e 
relatar o que não correu bem 

Míninos de 
atendimento 

Cumprimento de regras de atendimento ao cliente 

Fazer camião 
Receber a mercadoria que vem de Espanha, separar, contar tudo no armazém e depois colocar 
na loja 

Fecho de caixa Contagem de dinheiro ao final do dia na loja 

HACCP Hazard analysis and control critical points (análise de riscos e controlo de pontos críticos) 

Inter-nota Registo do valor das peças que vão para outra loja da mesma marca 

Manual de loja Documento onde estão registadas todas as regras subjacentes ao funcionamento da loja 

Nipoe 
Reunião ao fim de semana sobre a realidade das vendas da loja na semana anterior, balanço da 
semana, por vezes chegam a teatralizar experiências da semana que correram mal 

Ressalva de 
atendimento 

Quantia em dinheiro que a mão-de-obra a full time recebe pelo bom atendimento ao/à cliente 

Talhar roupa Separar a roupa 

Tipo de dobragem 
roupa 

Forma específica de dobrar a roupa consoante a secção (senhora, homem, criança, bébé) onde o 
trabalhador se encontra 

Venda sugestiva Sugerir aos/às clientes produtos complementares 

Vinte e quatro Ida ao armazém de hora a hora para depois repor artigos na loja que foram vendidos 

 

 

Há conceitos ou expressões que podemos encontrar também no glossário da restauração já 

apresentado: bater histórico, CEVC, clientes frequentes, HACCP, fecho de caixa, venda 

sugestiva. Gostaríamos de salientar duas questões. A importância da tarefa relativa à 

dobragem da roupa, que não é realizada aleatoriamente e que é reveladora precisamente 

da componente material do quotidiano laboral destes/as trabalhadores/as, da qual já 

falámos, que justifica inclusivamente que um trabalhador entrevistado se auto-represente 

profissionalmente na condição de “dobrador de roupa”. A segunda questão, relativa à venda 

sugestiva, também sinalizada no glossário da restauração, permite-nos sublinhar o quanto a 

loja interfere na organização da experiências da clientela, desde logo pelo tipo de 

configuração espacial física - lay-out - que lhe oferece. 
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 No presente capítulo foi possível passar brevemente em revista a história das 

principais marcas de restauração e de vestuário com que lidámos, salientando os princípios 

de diferenciação organizativa que pudemos encontrar em cada um destes universos. Trata-

se de lógicas diferentes de organização que visam atingir clientes igualmente diversos que 

coabitam no mesmo espaço comercial construtor de um universo de consumo alimentado 

pela ilusão de igualdade entre aqueles/as que consomem ou que apenas contemplam os 

bens ou produtos prontos a serem consumidos (Padilha, 2007). Abordámos os principais 

eixos de organização do trabalho que caracterizam estes universos e as suas 

características a nível dos postos ou áreas funcionais de trabalho, do equipamento principal 

e das tarefas a eles associadas. Documentámos igualmente as configurações da interacção 

comercial nos diferentes tipos de lojas de restauração e de vestuário construídos. Inserimos 

glossários das actividades de trabalho na restauração e no vestuário, pois eles são parte de 

códigos de linguagem dessas actividades, que alertam para a sua especificidade enquanto 

contextos sociais singulares, servindo o conhecimento dos sentidos do código como 

separador entre quem trabalha no ramo a que se reporta e os outros, isto é, como um 

elemento constitutivo de uma identidade ocupacional. 

 Ocupar-nos-emos no capítulo seguinte dos contextos sociais de trabalho e dos 

discursos e representações da população entrevistada que labora em lojas de restauração e 

de vestuário nos centros comerciais portuenses. 
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Capítulo 8 – Contextos sociais de trabalho na restauração e no vestuário 

 Neste capítulo pretendemos retratar o universo dos/as trabalhadores/as em lojas de 

restauração e de vestuário, com base na informação empírica proveniente das entrevistas 

semi-estruturadas e no material recolhido a partir da observação directa e da análise 

documental. A reflexão analítica é conduzida tendo em consideração a existência de três 

tipos de trabalhadores/as: os/as que trabalham, os/as que acumulam a condição de 

trabalhador/a com a de estudante nos ensinos básico e secundário, e os/as que trabalham e 

estudam no ensino superior. Optámos por analisar em simultâneo a restauração e o 

vestuário, para visualizar ambas as realidades e porque de algum modo há fortes 

regularidades entre estes contextos, apesar das singularidades tributárias da especificidade 

da organização do trabalho já analisada. 

 
8.1 Composição social da população entrevistada 

8.1.1 Estrutura etária, sexual, estado civil e filhos/as 

 O quadro seguinte mostra que 58,3% da população entrevistada é do sexo feminino. 

A análise da composição etária do conjunto dos/as entrevistados/as revela que cerca de 76% 

localiza-se no escalão etário dos 18-29 anos, o que desde logo permite sublinhar a 

juvenilidade desta mão-de-obra, inclusive superior à encontrada para a globalidade dos/as 

trabalhadores/as do comércio e do alojamento e restauração. De registar também que o peso 

feminino é mais acentuado nos dois primeiros escalões etários, e o masculino mais vincado 

entre os 30-35 anos. Importante notar ainda que nas faixas etárias dos 36-41 anos e dos 48-

53 anos existem apenas três entrevistadas, duas na primeira e uma na segunda. 

 

Estrutura etária e sexual 
[QUADRO N. 1] 

  V. A. 

Loja 
restauração 

V. A. 

Loja de 
vestuário 

Total 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

V.A. % 

18-23 anos 13 44,8 54,2 11 35,5 45,8 24 40,0 

24-29 anos 9 31,0 40,9 13 41,9 59,1 22 36,7 

30-35 anos 5 17,2 45,5 6 19,4 54,5 11 18,3 

36-41 anos 1 3,4 50,0 1 3,2 50,0 2 3,3 

42-47 anos 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 

48-53 anos 1 3,4 100,0 0 0,0 0,0 1 1,7 

Total 29 100,0 48,3 31 100,0 51,7 60 100 

(n = 60) 
 

  

Um olhar sobre o estado civil revela, globalmente, que 73% da população entrevistada 

é solteira e 23% casada, o que se vai reflectir, necessariamente, em análises explanadas 

neste capítulo. Quanto ao número de filhos/as, apenas 13% possui filhos/as, 
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maioritariamente um/a filho/a, situação que não pode ser dissociada do perfil etário e da 

condição perante a actividade económica da população entrevistada. 

 Vejamos de seguida a condição perante a actividade económica e o nível de 

escolaridade da população entrevistada. 

 

8.1.2 Condição perante a actividade económica e escolaridade 

 A análise da condição perante a actividade económica revela que cerca de 63,3% da 

população entrevistada trabalha e que 36,7% trabalha e estuda. O universo dos/as que 

trabalham e estudam é heterogéneo no seu interior, reunindo 77,3% de estudantes-

trabalhadores/as que frequentam o ensino superior e 22,7% os ensinos básicos e 

secundários. Em termos de nível de escolaridade completo, obviamente os/as estudantes-

trabalhadores/as do ensino superior detêm todos o 12ºano de escolaridade, já os/as 

segundos/as possuem o 8ºano (40%), o 9ºano (20%), o 10ºano (20%) e o 11ºano (20%) de 

escolaridade. Quanto àqueles/as que trabalham, cerca de 34,3% possuem o 3º ciclo do 

ensino básico, 57,8% detêm o ensino secundário e 7,9% a licenciatura. Em termos 

comparativos, tem interesse relembrar, globalmente, os dados já discutidos para a população 

no comércio a retalho e no alojamento e restauração, e salientar aqui o peso mais 

significativo dos/as que possuem qualificações escolares superiores. Comparativamente com 

o grau de escolaridade das mães e dos pais a população entrevistada apresenta uma 

estrutura de recursos escolares mais elevada. Refira-se que cerca de 58,3% das 

progenitoras dos/as entrevistados/as possuem o 1º ciclo do ensino básico, 23,3% detêm o 3º 

ciclo do ensino básico, 8,3% o 2º ciclo, 5% possuem o ensino superior, 3,3% situam-se na 

condição de analfabetas e 1,7 % detêm o ensino secundário. Relativamente aos pais, 48,3% 

completaram o 1º ciclo do ensino básico, 19% finalizaram o ensino secundário, 17,2% 

finalizaram o 3º ciclo, 12% o 2º ciclo, 1,7% completaram o ensino superior e 1,7% são 

analfabetos. No conjunto torna-se saliente que os/as progenitores/as maternas e paternos 

possuem fracos recursos escolares, além da ocorrência de situações de analfabetismo não 

deixar de surpreender. 

 

8.1.3 Fracção de classe de origem 

 Para caracterizar o perfil social da população entrevistada recorremos ao indicador de 

lugar de fracção de classe de origem190. O quadro mostra que prepondera a fracção de 

classe da pequena burguesia de execução (PBE), surgindo num patamar aproximado o 

operariado - operariado pluriactivo (OP) e operariado industrial (OI). Segue-se a burguesia 

empresarial e proprietária (BEP), a pequena burguesia técnica de enquadramento intermédio 

                                                 
190

 Cf. Pereira (2005), Magalhães (2005) e Costa (1999). Atente-se no anexo 7. 
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(PBTEI) e, finalmente, a pequena burguesia independente e proprietária (PBIP) e a pequena 

burguesia de execução pluriactiva (PBEP). Se é certo que a informação reunida permite 

registar a relevância do peso das pequenas burguesias, não é menos verdade que em 

simultâneo permite destacar a distribuição desigual pelas fracções de classe da pequena 

burguesia: sobretudo entre a PBE, a PBTEI, a PBIP e a PBEP, estas duas últimas com igual 

peso. São particularmente significativas as origens operárias da população entrevistada, 

sobretudo do operariado industrial. O conjunto de famílias de origem burguesa surge menos 

documentado em comparação com as restantes, embora com presença não negligenciável 

no cômputo global.  

 

Fracção de classe de origem segundo a condição perante a actividade económica 

[QUADRO N. 2] 

  

V. A. 

TE (EBS) 

V. A. 

TE (ES) 

V. A. 

T 

Total 
% 

coluna 
% linha 

% 
coluna 

% linha 
% 

coluna 
% linha 

BEP 1 20,0 9,1 5 29,4 45,5 5 13,2 45,5 11 

PBTEI 0 0,0 0,0 2 11,8 25,0 6 15,8 75,0 8 

PBIP 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 5,3 100,0 2 

PBE 3 60,0 15,8 8 47,1 42,1 8 21,1 42,1 19 

PBEP 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 5,3 100,0 2 

OI 0 0,0 0,0 1 5,9 8,3 11 28,9 91,7 12 

OP 1 20,0 16,7 1 5,9 16,7 4 10,5 66,7 6 

Total 5 100,0 8,3 17 100,0 28,3 38 100,0 63,3 60 

(n = 60) 
 
Legenda: 
TE (EBS) - trabalhadores/as-estudantes (Ensino Básico e Secundário) 
TE (ES) - trabalhadores/as-estudantes (Ensino Superior) 
T - trabalhadores/as 

 

Face a este padrão de fracções de classe, vejamos agora a proveniência específica 

dos/as que trabalham e dos/as que trabalham e estudam. Cerca de 39,4% da população 

trabalhadora provém do operariado, 21,1% da PBE, 15,8% da PBTEI e 13,2 da BEP. As 

restantes fracções evidenciam contingentes inferiores, embora o seu peso não possa ser 

negligenciado. Quanto à população que trabalha e estuda, dos/as estudantes nos ensinos 

básico e secundário, cerca de 60% provêm da PBE, 20% da BEP e 20% do OP. Os/as 

estudantes do ensino superior revelam uma proveniência social mais heterogénea, pois 

47,1% são oriundos da PBE, 29,4% da BEP, 11,8% da PBTEI, 5,9% do OP e 5,9% do OI. É 

evidente a desproporção de origens do operariado entre trabalhadores/as e trabalhadores/as-

estudantes do ensino superior. Refira-se também que a maior heterogeneidade social das 

origens dos/as estudantes de ensino superior traduz a tendência nacional para o alargamento 

social na base do seu recrutamento. 
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Em virtude da fracção de classe de origem ser um indicador que resulta do 

cruzamento dos lugares de classe do pai e da mãe de cada um/a dos/as entrevistados/as, é 

relevante salientar a localização particular daqueles/as. Da informação reunida no quadro 

sobressai que os/as entrevistados/as oriundos/as da PBTEI têm 62,5% de mães 

pertencentes à PBE, 25% ao OI e 12,5% na condição de domésticas. Na PBE encontramos 

68,4% de mães classificadas na PBE e 31,6% na condição de domésticas. A população 

entrevistada localizada na fracção de classe PBIP possui cerca de 50% das mães na PBTEI, 

sendo que a outra metade integra o contingente executante das tarefas domésticas. Os/as 

entrevistados/as da PBEP têm mães nas fileiras do OI.  

 

Finalmente, no que respeita ao operariado registamos que os/as trabalhadores/as do OI 

possuem cerca de 58,3% de progenitoras na mesma fracção de classe e 41,7% na condição 

de domésticas. Os/as entrevistados/as do OPpossuem mães localizadas na fracção de 

classe do OI. Desta composição ressalta o peso significativo de mães na condição de 

domésticas em quase todas as fracções de classe da família de origem dos/as 

entrevistados/as, exceptuando a PBEP e o OI. 

 Debrucemo-nos, agora, sobre a fracção de classe da família de origem dos 

progenitores da população entrevistada. Os/as pertencentes à PBTEI têm os pais inseridos 

todos na mesma fracção de classe. Na PBE registam-se 89,5% de pais na mesma fracção, 

5,3% no OI e 5,3% cuja localização de classe não foi revelada. Os/as entrevistados/as 

localizados/as na PBIP possuem pais na mesma fracção de classe enquanto os/as da PBEP 

os pais são oriundos da PBE. 

 

Fracção de classe de origem segundo a fracção de classe de origem da mãe 

[QUADRO N. 3] 

  

V. 
A. 

Mãe = BEP 
V. 
A. 

Mãe = PBTEI 
V. 
A. 

Mãe = PBE 
V. 
A. 

Mãe = OI 
V. 
A. 

Mãe = 
doméstica 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

BEP 3 100,0 27,3 4 80,0 36,4 3 11,1 27,3 0 0,0 0,0 1 7,1 9,1 11 

PBTEI 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 18,5 62,5 2 18,2 25,0 1 7,1 12,5 8 

PBIP 0 0,0 0,0 1 20,0 50,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 7,1 50,0 2 

PBE 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 13 48,1 68,4 0 0,0 0,0 6 42,9 31,6 19 

PBEP 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 18,2 100,0 0 0,0 0,0 2 

OI 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 7 63,6 58,3 5 35,7 41,7 12 

OP 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 6 22,2 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 6 

Total 3 100,0 5,0 5 100,0 8,3 27 100,0 45,0 11 100,0 18,3 14 100,0 23,3 60 

(n = 60) 
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Fracção de classe de origem segundo a fracção de classe de origem do pai      

[QUADRO N. 4]        

  

V. 
A. 

Pai = BEP 
V. 
A. 

Pai = PBTEI 
V. 
A. 

Pai = PBIP 
V. 
A. 

Pai = PBE 
V. 
A. 

Pai = OI 
V. 
A. 

Pai = NR 

Total % 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

BEP 10 100,0 90,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 5,0 9,1 0 0,0 0,0 11 

PBTEI 0 0,0 0,0 8 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 8 

PBIP 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 100,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 

PBE 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 17 89,5 89,5 1 5,0 5,3 1 100,0 5,3 19 

PBEP 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 10,5 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 

OI 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 12 60,0 100,0 0 0,0 0,0 12 

OP 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 6 30,0 100,0 0 0,0 0,0 6 

Total 10 100,0 16,7 8 100,0 13,3 2 100,0 3,3 19 100,0 31,7 20 100,0 33,3 1 100,0 1,7 60 

(n = 60)  

2
5
9
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Por fim, os/as entrevistados/as originários/as no OI têm pais da mesma fracção de classe e 

no OP a origem social paterna localiza-se no OI. Torna-se claro, assim, que o operariado 

pluriactivo resulta, nos casos em análise, da união pelo casamento de homens operários e 

mulheres assalariadas executantes. É de salientar que este facto por nós observado foi 

registado também nas investigações de Costa (1999) sobre o bairro de Alfama e de Pereira 

(2005) sobre as classes e culturas de classes das famílias portuenses.  

 Pareceu-nos relevante examinar também a condição perante a actividade económica 

e o grupo socioprofissional (GSP) das mães e dos pais dos/as entrevistados/as, segundo as 

suas fracções de classe de origem. O quadro seguinte permite-nos registar que 40% do 

contingente feminino do OI vive uma situação de desemprego, 30% exerce uma profissão e 

igual cifra se reformou. Quanto à inserção profissional das mulheres do OI, uma expressiva 

maioria insere-se no grupo socioprofissional 7 “Operários, artífices e trabalhadores similares” 

e apenas 10% integra o grupo socioprofissional 9 “Trabalhadores não qualificados”. 
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[QUADRO N. 5]                 

  

V. 
A. 

BEP 
V. 
A. 

PBTEI 
V. 
A. 

PBE 
V. 
A. 

OI 
V. 
A. 

Doméstica 

Total % 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

Desempregada 0 0,0 0,0 1 25,0 11,1 4 14,8 44,4 4 40,0 44,4 0 0,0 0,0 9 

Exerce uma profissão 3 100,0 12,0 3 75,0 12,0 16 59,3 64,0 3 30,0 12,0 0 0,0 0,0 25 

Ocupa-se tarefas lar 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 16 100,0 100,0 16 

Reformada 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 7 25,9 70,0 3 30,0 30,0 0 0,0 0,0 10 

Total 3 100,0 5,0 4 100,0 6,7 27 100,0 45,0 10 100,0 16,7 16 100,0 26,7 60 

  

GSP 2 1 33,3 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 

GSP 3 0 0,0 0,0 3 75,0 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 

GSP 4 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 9 33,3 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 9 

GSP 5 2 66,7 16,7 1 25,0 8,3 9 33,3 75,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 12 

GSP 7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 3,7 10,0 9 90,0 90,0 0 0,0 0,0 10 

GSP 9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 8 29,6 88,9 1 10,0 11,1 0 0,0 0,0 9 

NA 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 16 100,0 100,0 16 

Total 3 100,0 5,0 4 100,0 6,7 27 100,0 45,0 10 100,0 16,7 16 100,0 26,7 60 

(n = 60)                 
Legenda:GSP (grupo socioprofissional) GSP 2 - especialistas das profissões intelectuais e científicas; GSP 3 - técnicos e profissionais de nível intermédio; GSP 4 - 
profissional administrativo e similares; GSP 5 - pessoal dos serviços e vendedores; GSP 7 - operários, artífices e trabalhadores similares; GSP 9 - trabalhadores não 
qualificados/as. 

Condição perante a actividade económica e grupo socioprofisisonal da mãe segundo a sua fracção de classe de origem 

2
6
1
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No seio dos membros da pequena burguesia de execução (P BE), 59,3% exerce uma 

profissão, 25,9% vive uma situação de reforma e 14,8% encontra-se desempregada. Cerca 

de 33,3% dos efectivos localizam-se no grupo socioprofissional 4 “Pessoal administrativo e 

similares” e igual cifra no grupo socioprofissional 5 “Pessoal dos serviços e vendedores”. 

Aproximadamente 29,6% pertencem ao grupo socioprofissional 9 e 3,7% ao grupo 

socioprofissional 7. Na burguesia empresarial e proprietária (BEP) todas as mães exercem 

uma profissão, sendo que 66,7% se localizam no grupo socioprofissional 5 “Pessoal dos 

serviços e vendedores” e 33,3% no grupo socioprofissional 2 “Especialistas das profissões 

intelectuais e científicas. Na pequena burguesia técnica de enquadramento intermédio 

(PBTEI) cerca de 75% exerce uma actividade profissional e 25% encontram-se no 

desemprego. De registar ainda que cerca de 27% das mães dos/as entrevistados/as ocupam-

se da execução das tarefas domésticas. 

Quanto à condição perante a actividade económica do pai segundo a sua fracção de 

classe da família de origem, destacamos que no OI cerca de 50% exercem uma profissão, 

20% vivem uma situação de reforma e 15% encontram-se desempregados. Cerca de 80% 

exercem actividade no âmbito do grupo socioprofissional 7, “Operários, Artífices e 

Trabalhadores Similares”. Na fracção de classe PBE, cerca de 63,2% exercem profissão, 

15,8% encontram-se reformados e 10,5% vivem uma situação de desemprego. 

Aproximadamente 52,6% desenvolvem actividade no contexto do grupo socioprofissional 5 

“Pessoal dos serviços e vendedores” e 21,1% no grupo socioprofissional 9, “Trabalhadores 

não qualificados”, e igual peso percentual no grupo socioprofissional 4 “Pessoal 

administrativo e similares”. Na fracção de classe PBTEI 62,5% possui uma profissão, 25% 

estão reformados e 12,5% no desemprego. Cerca de 50% integram as fileiras do grupo 

socioprofissional 3, “Técnicos e profissionais de nível intermédio”, 25% o “Profissional 

administrativo e similares” e 25% o grupo socioprofissional 7, “Operários, artífices e 

trabalhadores similares”. Na BEP 80% exerce uma profissão e 20% conhecem a realidade do 

desemprego. Quanto à localização do grupo socioprofissional, e em comparação com as 

fracções de classe anteriores, registamos aqui uma maior diversidade de contextos 

profissionais: 30% no grupo socioprofissional 5, “Pessoal dos serviços e vendedores”, 30% 

no grupo socioprofissional 7, “Operários, artífices e trabalhadores similares”, 20% no grupo 

socioprofissional 8, “Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores/as da 

montagem”, 10% no grupo socioprofissional 3, “Técnicos e profissionais de nível intermédio”, 

10% no grupo socioprofissional 4, “Pessoal administrativo e similares”. Na fracção de classe 

PBIP os efectivos repartem-se entre o exercício de uma profissão e a condição de inválido. 

Sob o ponto de vista da profissão enquadram-se de forma equilibrada entre o grupo 

socioprofissional 7, “Operários, artífices e trabalhadores similares (50%), e o grupo 
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socioprofissional 8, “Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem” 

(50%).
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Condição perante a actividade económica e grupo socioprofissional do pai segundo a sua fracção de classe de origem 
  

[QUADRO N. 6]                                    

  

V. 
A. 

BEP 
V. 
A. 

PBTEI 
V. 
A. 

PBIP 
V. 
A. 

PBE 
V. 
A. 

OI 
V. 
A. 

NR 

Total % 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

Desempregado 2 20,0 25,0 1 12,5 12,5 0 0,0 0,0 2 10,5 25,0 3 15,0 37,5 0 0,0 0,0 8 

Encontra-se de baixa 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 5,3 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 

Exerce uma profissão 8 80,0 22,2 5 62,5 13,9 1 50,0 2,8 12 63,2 33,3 10 50,0 27,8 0 0,0 0,0 36 

Falecido 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 5,3 33,3 2 10,0 66,7 0 0,0 0,0 3 

Inválido 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 50,0 50,0 0 0,0 0,0 1 5,0 50,0 0 0,0 0,0 2 

Reformado 0 0,0 0,0 2 25,0 22,2 0 0,0 0,0 3 15,8 33,3 4 20,0 44,4 0 0,0 0,0 9 

NR 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 100,0 100,0 1 

Total 10 100,0 16,7 8 100,0 13,3 2 100,0 3,3 19 100,0 31,7 20 100,0 33,3 1 100,0 1,7 60 

  

GSP 3 1 10,0 20,0 4 50,0 80,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 

GSP 4 1 10,0 14,3 2 25,0 28,6 0 0,0 0,0 4 21,1 57,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 7 

GSP 5 3 30,0 23,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 10 52,6 76,9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 13 

GSP 7 3 30,0 13,6 2 25,0 9,1 1 50,0 4,5 0 0,0 0,0 16 80,0 72,7 0 0,0 0,0 22 

GSP 8 2 20,0 25,0 0 0,0 0,0 1 50,0 12,5 1 5,3 12,5 4 20,0 50,0 0 0,0 0,0 8 

GSP 9 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 21,1 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 

NR 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 100,0 100,0 1 

Total 10 100,0 16,7 8 100,0 13,3 2 100,0 3,3 19 100,0 31,7 20 100,0 33,3 1 100,0 1,7 60 

(n = 60)                    

Legenda: GSP 3 - técnicos e profissionais de nível intermédio; GSP 4 - profissional administrativo e similares; GSP 5 - pessoal dos serviços e vendedores; GSP 7 - operários, artífices e 
trabalhadores similares; GSP 8 - Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem; GSP 9 - trabalhadores não qualificados. 
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Estes dados relativos aos/às progenitores/as maternas e paternos dos/as 

entrevistados/as permitem-nos destacar, em primeiro lugar, o peso considerável do 

desemprego junto das mães e dos pais da população entrevistada. Em segundo, sublinhar 

que as mulheres são claramente mais atingidas por este fenómeno do que os homens. No 

seio do OI, por exemplo, regista-se 40% de desemprego feminino e 15% de desemprego 

masculino. Na PBE os valores são de 14,8% contra 10,5% e na PBTEI de 25% contra 12,5%. 

Embora proliferem ocorrências de desemprego nas várias fracções de classe - excepto na 

PBIP - são os efectivos do OI que apresentam taxas mais elevadas de desemprego. Esta 

realidade pode ser enquadrada globalmente nas tendências de alta do desemprego que 

atravessam a sociedade portuguesa e, em particular, a Área Metropolitana do Porto, onde se 

inserem estes agentes sociais, sendo tributária do progressivo processo de 

desindustrialização que a Região Norte (Gonçalves, coord. et al, 2006) tem conhecido.  

Uma vez explicada em detalhe a localização da fracção de classe de origem da 

população entrevistada, cabe agora analisar a fracção de classe de pertença. 

 

8.1.4 Fracção de classe de pertença 

 A fracção de classe de pertença foi calculada da seguinte forma: para os casos em 

que o/a entrevistado/a activo é solteiro/a ou divorciado/a apenas o considerámos, para as 

situações em que é casado/a ou vive em união de facto contemplou-se o/a entrevistado/a e 

o/a cônjuge ou companheiro/a. Como documenta o quadro seguinte, cerca de 61,7% dos/as 

entrevistados/as pertencem à PBE, 35% à PBTEI, 1,7% à PBIC e 1,7% ao OP. Não podemos 

esquecer que todos/as os/as entrevistado/as se enquadram no grupo socioprofissional 5 do 

“Pessoal dos Serviços e Vendedores”, como tivemos oportunidade de esclarecer em 

capítulos anteriores. A maior concentração na fracção da pequena burguesia - PBE - e menor 

na segunda - PBTEI - é imputável ao peso inferior dos/as entrevistados/as com cargos de 

chefia. De notar que o surgimento de 1,3% de entrevistados/as agrupados/as na PBIC e 1,7% 

no OP - dois casos - resultam do facto da cônjuge de um entrevistado (PBTEI) se localizar na 

PBIC e do cônjuge de uma  entrevistada (PBE) pertencer ao OI.  

 Em termos de mobilidade social propriamente dita, é visível que os/as 

entrevistados/as com proveniências sociais no OI conhecem uma trajectória ascendente, 

sendo que 50% integram as fileiras da PBE e 50% as fileiras da PBTEI, desaparecendo, por 

conseguinte, os lugares do operariado que atingem cerca de 30% das famílias de origem.  
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Mobilidade social intergeracional 

[QUADRO N. 7] 

  

V. 
A. 

FCP = PBIC 
V. 
A. 

FCP = PBTEI 
V. 
A. 

FCP = PBE 
V. 
A. 

FCP = OP 

Total % 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

FCO = BEP 0 0,0 0,0 2 9,5 18,2 9 24,3 81,8 0 0,0 0,0 11 

FCO = PBTEI 0 0,0 0,0 6 28,6 75,0 2 5,4 25,0 0 0,0 0,0 8 

FCO = PBIP 0 0,0 0,0 1 4,8 50,0 1 2,7 50,0 0 0,0 0,0 2 

FCO = PBE 1 100,0 5,3 6 28,6 31,6 12 32,4 63,2 0 0,0 0,0 19 

FCO = PBEP 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 5,4 100,0 0 0,0 0,0 2 

FCO = OI 0 0,0 0,0 6 28,6 50,0 6 16,2 50,0 0 0,0 0,0 12 

FCO = OP 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 5 13,5 83,3 1 100,0 16,7 6 

Total 1 100,0 1,7 21 100,0 35,0 37 100,0 61,7 1 100,0 1,7 60 

(n = 60)              

Legenda: 
FCO – fracção de classe de origem  
FCP - fracção de classe de pertença 

 

A população oriunda do OP insere-se, maioritariamente, na PBE (83,3%), sendo que o 

remanescente corresponde a um caso apenas que permanece no OP, pelo facto de ser uma 

mulher assalariada executante casada com um operário industrial. Nas fracções de classe da 

PBE e da PBTEI ocorrem situações de trajectórias estacionárias, pois recrutam-se efectivos 

significativos das mesmas fracções de classe. Na PBIP o recrutamento ocorre junto da PBE 

(50%) e da PBTEI (50%) e na PBEP junto da PBE (100%). Trata-se de um auto-recrutamento 

no interior da pequena burguesia, embora distribuído de forma não uniforme pelas suas 

várias fracções de classe. A BEP revela uma trajectória descendente, integrando as fileiras 

da PBE (81,8%) e da PBTEI (18,2%). Estas mudanças de perfil social possibilitam identificar 

algumas tendências atinentes à população entrevistada. Primeiro, o desaparecimento das 

configurações familiares operárias - como referimos, embora haja um caso no OP já 

identificado - e burguesas. Segundo, a sobrerepresentação de efectivos na PBE 

comparativamente com as famílias de origem. 

 Se nos debruçarmos sobre a fracção de classe de pertença segundo o escalão etário, 

é de registar que no escalão dos 18 aos 23 anos se localizam mais entrevistados/as 

pertencentes à PBE e no intervalo etário entre os 30 e os 35 anos se regista o maior 

contingente agrupado nas fileiras da PBTEI, não obstante haver um caso no escalão etário 

entre os 48-53 anos. Este padrão relaciona-se, como veremos, com o facto de serem os/as 

entrevistados/as com mais idade e há mais tempo a laborarem nas lojas comerciais, a 

assumirem funções de chefia.  

 Se focalizamos a condição perante a actividade económica dos/as entrevistados/as 

registamos que uma esmagadora maioria da PBTEI é trabalhadora (95,2%) e que 4,8% 

trabalha e estuda no ensino superior. Já na PBE o perfil socioeconómico difere: 43,2% é 

trabalhadora, 43,2% é estudante trabalhadora no ensino superior e 13,5% no ensino básico e 
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secundário. A PBIC e o OP correspondem aos casos do trabalhador e da trabalhadora acima 

explicitados.  

 Ao analisar a escolaridade da população entrevistada por fracção de classe de 

pertença, é visível que mais de metade da PBTEI possui o 12ºano de escolaridade e que 

14,3% detém uma licenciatura (trata-se de três entrevistadas que possuem licenciatura em 

Jornalismo, Gestão de Empresas e Design). Relativamente à PBE, cerca de 59,5% possui o 

12ºano, 27% o 3º ciclo do ensino básico, 10,8% o 11ºano e 2,7% o 10 ano de escolaridade. O 

entrevistado da PBIC possui o 12ºano de escolaridade e a entrevistada do OP detém o 9ºano 

de escolaridade. 

 

Escolaridade por fracção de classe de pertença 

[QUADRO N. 8] 

  

V. 

A. 

PBIC 
V. 

A. 

PBTEI 
V. 

A. 

PBE 
V. 

A. 

OP 

Total % 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

4ºano 0 0,0 0,0 1 4,8 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 

8ºano 0 0,0 0,0 2 9,5 33,3 4 10,8 66,7 0 0,0 0,0 6 

9ºano 0 0,0 0,0 2 9,5 22,2 6 16,2 66,7 1 100,0 11,1 9 

10ºano 0 0,0 0,0 1 4,8 50,0 1 2,7 50,0 0 0,0 0,0 2 

11ºano 0 0,0 0,0 1 4,8 20,0 4 10,8 80,0 0 0,0 0,0 5 

12ºano 1 100,0 2,9 11 52,4 32,4 22 59,5 64,7 0 0,0 0,0 34 

Licenciatura 0 0,0 0,0 3 14,3 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 3 

Total 1 100,0 1,7 21 100,0 35,0 37 100,0 61,7 1 100,0 1,7 60 

(n = 60) 

 

Relativamente às questões da parentalidade, é na fracção de classe da PBTEI que se 

encontram mais trabalhadores/as com um/a filho/a, seguindo-se a PBE e, finalmente, o OP 

única fracção de classe com 2 filhos/as. 

Analisemos agora no ponto seguinte o perfil dos/as trabalhadores/as segundo o tipo 

de lojas contempladas na análise. 

 

8.1.5 Trabalhadores/as e tipo de lojas 

Se relembrarmos dados analisados no capítulo 1, vemos que no universo 

populacional em análise há mais mulheres do que homens a laborarem em lojas de vestuário 

e menos trabalhadoras do que trabalhadores em lojas de restauração, embora nestas últimas 

as diferenças não sejam tão vincadas.  

Ao nível do perfil etário, é possível apontar uma distribuição relativamente equilibrada, 

em simultâneo com uma ligeira tendência para os/as entrevistados/as com idades entre os 24 

e os 29 se concentrarem mais em lojas de vestuário, não obstante, a entrevistada mais velha 

trabalhar na restauração. Estas tendências enquadram-se, justamente, nas análises 
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comparativas realizadas sobre o perfil da mão-de-obra no comércio a retalho e no alojamento 

e restauração. 

 Atentemos agora no quadro seguinte que documenta a condição perante a actividade 

económica segundo o tipo de loja. 

 

Condição perante a actividade económica segundo o tipo de loja 

[QUADRO N. 9]        

  
V. 
A. 

Loja restauração 
V. 
A. 

Loja de vestuário 

Total % 
coluna 

% linha 
% 

coluna 
% linha 

TE (EBS) 3 10,7 60,0 2 6,3 40,0 5 

TE (ES) 4 14,3 23,5 13 40,6 76,5 17 

T 21 75,0 55,3 17 53,1 44,7 38 

Total 28 100,0 46,7 32 100,0 53,3 60 

(n = 60)        

Legenda: 
TE (EBS) - trabalhadores/as-estudantes (Ensino Básico e Secundário) 
TE (ES) - trabalhadores/as-estudantes (Ensino Superior) 
T - trabalhadores/as 

 

Importa destacar que os/as estudantes do ensino superior laboram mais no vestuário do que 

na restauração, os/as estudantes do ensino básico e secundário trabalham mais em lojas de 

restauração, e os/as trabalhadores se localizam mais na restauração do que no vestuário, 

embora a diferença percentual nestes dois últimos não seja tão pronunciada como no 

primeiro caso. 

 Sob o prisma da fracção de classe de pertença, vale a pena reforçar que 

entrevistámos mais trabalhadores/as com cargos de chefia (PBTEI) na restauração do que no 

vestuário, e mais trabalhadores/as pertencentes à PBE no vestuário do que na restauração. 

Tal não significa necessariamente que eles/as sejam em maior número nos referidos 

contextos, traduz antes o tipo de estratégia metodológica que adoptámos. Refira-se 

adicionalmente que as chefias masculinas na restauração se cifram em 53,8% e que no 

vestuário as chefias são todas do sexo feminino. 

Para finalizarmos este ponto, pareceu-nos importante documentar a realidade das 

lojas em termos de número de trabalhadores/as. Identificámos a existência de quatro tipos de 

lojas: lojas de reduzida dimensão compostas por um a dez trabalhadores/as; lojas de média 

dimensão constituídas por onze a trinta trabalhadores/as; lojas de grande dimensão 

compostas por trinta um a cinquenta trabalhadores/as e, finalmente, as de muito grande 

dimensão que integram entre cinquenta e um a setenta trabalhadores/as. Cerca de metade 

da população entrevistada concentra-se em lojas de reduzida dimensão, 31,6% labora nas 

lojas de dimensão média, aproximadamente 16,6% nas de grande dimensão e 1,6% 

trabalham em lojas de muito grande dimensão. É notório que há mais lojas de grande 

dimensão na restauração do que no vestuário e apenas de muito grande dimensão na 
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primeira actividade. Esta situação é significativa se levarmos em consideração, na sequência 

da observação directa realizada, que as lojas de restauração possuem áreas menores do que 

as de vestuário. Isto é particularmente evidente quando comparamos as lojas de restauração 

de fast-food com as lojas de vestuário de self-service. Não podemos esquecer que o espaço 

na restauração de fast-food é menor, pois existe uma praça da restauração nos centros 

comerciais que é partilhada por este tipo de lojas, onde a clientela se instala, o que não 

sucede com as lojas de restauração clássica e mista. As lojas de vestuário de atendimento 

personalizado dispõem de uma área menor, em comparação com as lojas de self-service. 

Convém salientarmos que estes dados resultaram de observações empíricas, que no entanto 

não puderam ser sustentadas por informação quantitativa dada a inexistência de dados 

disponíveis na Associação Portuguesa de Centros Comerciais191.  

Após este retrato sócio demográfico dos/as agentes sociais entrevistados/as nesta 

pesquisa, segue-se o enquadramento da sua situação profissional à data do momento da 

realização da entrevista. 

 

8.2 Caracterização da situação profissional actual 

8.2.1 Da situação profissional actual  

 Para caracterizar a situação profissional da população entrevistada convém relembrar 

estarmos face a trabalhadores/as (trinta e cinco mulheres e vinte e cinco homens) por conta 

de outrem que exercem actividade no contexto de lojas de restauração e de vestuário em 

centro comercial. Em termos globais, foram entrevistadas treze mulheres e quinze homens na 

restauração e vinte e duas mulheres e dez homens no vestuário. Além disso, e tal como já 

esclarecemos, estes/as trabalhadores/as integram as fileiras do grupo socioprofissional 5 

“Pessoal dos Serviços e vendedores” da Classificação Nacional das Profissões de 1994. Uma 

vez identificada a localização profissional formal da população em análise, pareceu-nos 

fundamental examinar de que forma os/as entrevistados/as auto-representam e designam as 

suas profissões e categorias profissionais, no sentido de produzir informação para a análise 

da questão sobre as dinâmicas identitárias no trabalho, discutida no capítulo 6. O exercício 

cujos resultados se encontram documentados no quadro seguinte e nos próximos afigura-se 

extremamente relevante sob o ponto de vista analítico.  

 

 

 

 

                                                 
191 Refira-se que esta associação sendo a única entidade que compila dados sobre o universo de lojas existentes 

nos centros comerciais portugueses seus associados, carece de informação quantitativa em matéria de 
dimensão por m2 das lojas comerciais. 
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Profissão segundo o tipo de loja 

[QUADRO N. 10] 

  

V. 
A. 

Loja 
restauração V. 

A. 

Loja vestuário 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

3º caixeiro/a 0 0,0 0,0 3 9,4 100,0 3 

Ajudante de vendedora 0 0,0 0,0 1 3,1 100,0 1 

Assistente de direcção 2 7,1 100,0 0 0,0 0,0 2 

Caixeira 0 0,0 0,0 4 12,5 100,0 4 

Caixeiro/a –ajudante 0 0,0 0,0 5 15,6 100,0 5 

Chefe de balcão 2 7,1 100,0 0 0,0 0,0 2 

Churrasqueiro 1 3,6 100,0 0 0,0 0,0 1 

Colaborador 2 7,1 100,0 0 0,0 0,0 2 

Coordenadora de loja 0 0,0 0,0 1 3,1 100,0 1 

Dobrador de roupa 0 0,0 0,0 1 3,1 100,0 1 

Empregado/a de balcão 7 25,0 70,0 3 9,4 30,0 10 

Empregado/a de mesa 2 7,1 100,0 0 0,0 0,0 2 

Encarregada de loja 0 0,0 0,0 3 9,4 100,0 3 

Especialista VIP 1 3,6 100,0 0 0,0 0,0 1 

Estagiário de balcão 1 3,6 100,0 0 0,0 0,0 1 

Funcionária loja de roupa 0 0,0 0,0 1 3,1 100,0 1 

Gerente de loja 0 0,0 0,0 2 6,3 100,0 2 

Gestor de loja 1 3,6 100,0 0 0,0 0,0 1 

Gestor de restaurante 1 3,6 100,0 0 0,0 0,0 1 

Gestora de turno 2 7,1 100,0 0 0,0 0,0 2 

Lojista 0 0,0 0,0 1 3,1 100,0 1 

Operador 1 3,6 100,0 0 0,0 0,0 1 

Responsável de loja 1 3,6 50,0 1 3,1 50,0 2 

Responsável de secção 0 0,0 0,0 3 9,4 100,0 3 

Sub directora unidade 3 10,7 100,0 0 0,0 0,0 3 

Trabalhador Kuante Baste 1 3,6 100,0 0 0,0 0,0 1 

Trabalhador/a estudante 0 0,0 0,0 2 6,3 100,0 2 

Vendedor 0 0,0 0,0 1 3,1 100,0 1 

Total 28 100,0 46,7 32 100,0 53,3 60 

(n = 60)        

 

Num primeiro olhar, é possível registar um conjunto muito diversificado composto por 

vinte e oito designações profissionais apontadas pelos/as entrevistados/as, segundo as lojas 

em que se encontram a trabalhar. É visível que este plano das auto-representações 

profissionais tem subjacente diversos critérios, como, por exemplo, as categoriais 

profissionais, a natureza concreta das tarefas, a marca para quem se trabalha, ou a 

simultânea vivência quotidiana laboral e escolar, como o atestam as seguintes designações, 

respectivamente: 3º caixeiro/a; caixeiro/a-ajudante; especialista VIP; dobrador de roupa; 

churrasqueiro, trabalhador do Kuante Baste; trabalhador/a estudante. Também podemos 

apontar que quase todas as profissões são exclusivas da restauração ou do vestuário, 

excepção feita à profissão “empregado/a de balcão” sobrerepresentada nas lojas de 

restauração e à de “responsável de loja” distribuída equitativamente pelos dois tipos de lojas. 

É de registar, igualmente, designações profissionais que à partida não coincidem com 

aquelas de que falámos no capítulo 3 sobre os grupos profissionais.  
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Em nosso entender, esta pulverização da auto-representação profissional pode estar 

associada a três factores relacionados entre si: a incapacidade de definir a profissão, o não 

encarar o trabalho como uma profissão e a localização em diferentes categorias profissionais. 

Relativamente à primeira situação, sublinham-se as indefinições e as hesitações aquando da 

resposta à questão da entrevista semi-estruturada: “Qual a sua profissão?”. Vejamos 

algumas ilustrações: 

 

“Sou responsável de loja, chefe de restaurante de fast-food, chefe de operações,...digo mais 
frequentemente a primeira, pois as pessoas não compreendem logo, eu uma vez disse que era chefe de 
restauração e perguntaram-se de era uma loja de coisas velhas, a partir daí digo responsável de loja ou 
chefe de operações”. 

(Andreia, responsável da loja de restauração Bonanza, centro comercial 6) 

 

“Sou caixeira, porque é o que aparece na folha do contrato, mas exerço funções de 3ª encarregada 
dentro da loja…” 

 (Joaquina, caixeira da loja de vestuário Movies, centro comercial 5) 

 

“Eu detesto essa pergunta (risos). Eu sou obrigada a dizer, embora eu deteste, é um bocado contradizer-
me… Eu gosto do trabalho que faço, mas não tenho orgulho nenhum em dizer que sou encarregada de 
loja. É uma coisa real. Não tenho orgulho nenhum mesmo. Para mim, ninguém me faz essa pergunta 
nunca. Mas a verdade é que é a minha profissão neste momento, é o que eu faço a tempo inteiro. 
Encarregada de loja. A minha profissão é essa. Mas acho que é uma pergunta muito ingrata.”  

(Cristina, encarregada de loja da loja de vestuário Space, centro comercial 8) 

 

“Acho que é mais um bocado gestor de loja. Eu tanto giro um restaurante… O que muda é um bocado o 
negócio em si, porque a gestão de uma loja é igual em todo o lado.” 

(Vítor, gestor da loja de restauração Requinte, centro comercial 3) 

 

“Lojista (risos) dobro umas pecitas de roupa numa loja, engano umas pessoas, por aí. Digo que é bom 
e barato. Não, mas é, é de qualidade. [...] Lojista é, agora o que vinha no contrato ou não, não faço 
ideia.” 

(Jorge, lojista, loja de vestuário Apolo, centro comercial 8) 

 

Um aspecto particularmente relevante é o destas hesitações não serem unicamente 

protagonizadas pelos/as que entraram recentemente nas lojas, mas se encontrarem entre 

os/as trabalhadores/as com maior antiguidade nas mesmas, como é o caso da Andreia, há 9 

anos na loja de restauração Bonanza. Esta situação pode ser característica de um processo 

de construção identitária sócio-profissional frágil, como já referimos no capítulo 5, processo 

esse que se encontra desestruturado no contexto das condições de exercício de trabalho 

(Pinto, 1999), como analisaremos mais adiante. 

Em relação ao segundo factor - o não encarar o trabalho como uma profissão - é 

elucidativa a perspectiva de uma participante no grupo focalizado (focus group) realizado na 
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loja de restauração, ao referir-se às características do/a trabalhador/a e à forma de conceber 

a sua actividade: 

 
“Uma característica de um funcionário que entre aqui… Tem que pensar que, apesar de sermos todos 
jovens e exigirmos um bom ambiente de trabalho, nós temos que… A pessoa que vai entrar para aqui 
tem que pensar que vem para aqui para trabalhar. No fundo, isto é um emprego, e muitos dos jovens 
que têm entrado aqui, muitos estão cá 1 dia e vão embora, são pessoas novas que ao primeiro desafio 
e ao primeiro tipo de confusão vão-se embora, não esperam para ver. Então, quando entrarem em dia 
de confusão, quando o trabalho aperta e nós temos que dar do nosso corpo, a pessoa não está 
preparada e pensa que vem para aqui „Vou trabalhar para a Pizza Hut, aquilo é uma maravilha, é só 
pessoal novo‟, e não pensam nisto como um emprego. Nós somos novos e saímos todos e vamos 
todos tomar café, mas quando isto aperta nós temos que nos unir e temos que „andar de perna‟ para o 
trabalho ser feito. E temos que conciliar uns com os outros”. 

(Rute, empregada de balcão da loja de restauração Hot Point, centro comercial 1) 
 

Analisemos agora a população entrevistada, no que se reporta à sua relação com as 

categorias profissionais. Cerca de metade dos/as entrevistados/as aponta a categoria 

profissional concordante com a hierarquia existente na loja e a outra metade identifica a 

categoria profissional que consta do contrato de trabalho que assinou. Esta situação, e em 

particular o desdobramento de categorias no interior das lojas, como tivemos oportunidade de 

analisar no capítulo anterior, leva a uma multiplicação de realidades profissionais que incute a 

ideia da possibilidade de fazer carreira profissional, sobretudo nas lojas de restauração. É de 

assinalar que há três entrevistados/as que desconhecem a respectiva categoria profissional, 

o que pode ser revelador tanto das vivências do quotidiano laboral como dos processos de 

representações e de simbolização da esfera do trabalho, não sem efeitos nas demais esferas 

do quotidiano social. Tudo isto leva-nos a reflectir que, nestes contextos, e segundo Bauman 

(2003), as identidades sócio-profissionais se constroem em sintonia progressiva com o 

mercado laboral da actualidade. No limite “é preciso que a identidade possa ser cambiada a 

curto prazo, sem prévio aviso, e seja regida pelo princípio de manter abertas todas as 

opções, ou pelo menos a maior quantidade possível de opções” (p.50).  

Regressando à questão da profissão, é interessante destacar alguns resultados 

reunidos no quadro seguinte. 
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Profissão segundo o sexo 

[QUADRO N. 11 ] 

  

V. 
A. 

Feminino 
V. 
A. 

Masculino 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

3º caixeiro/a 2 5,7 66,7 1 4,0 33,3 3 

Ajudante de vendedora 1 2,9 100,0 0 0,0 0,0 1 

Assistente de direcção 1 2,9 50,0 1 4,0 50,0 2 

Caixeira/o 3 8,6 75,0 1 4,0 25,0 4 

Caixeira/o-ajudante 3 8,6 60,0 2 8,0 40,0 5 

Chefe de balcão 2 5,7 100,0 0 0,0 0,0 2 

Churrasqueiro/a 0 0,0 0,0 1 4,0 100,0 1 

Colaborador/a 0 0,0 0,0 2 8,0 100,0 2 

Coordenador/a de loja 1 2,9 100,0 0 0,0 0,0 1 

Dobrador/a de roupa 0 0,0 0,0 1 4,0 100,0 1 

Empregado/a de balcão 7 20,0 70,0 3 12,0 30,0 10 

Empregado/a de mesa 1 2,9 50,0 1 4,0 50,0 2 

Encarregada/o de loja 3 8,6 100,0 0 0,0 0,0 3 

Especialista VIP 1 2,9 100,0 0 0,0 0,0 1 

Estagiário/a de balcão 0 0,0 0,0 1 4,0 100,0 1 

Funcionário/a de loja de 
roupa 

1 2,9 100,0 0 0,0 0,0 1 

Gerente de loja 0 0,0 0,0 2 8,0 100,0 2 

Gestor/a de loja 0 0,0 0,0 1 4,0 100,0 1 

Gestor/a de restaurante 0 0,0 0,0 1 4,0 100,0 1 

Gestor/a de turno 2 5,7 100,0 0 0,0 0,0 2 

Lojista 0 0,0 0,0 1 4,0 100,0 1 

Operador/a 0 0,0 0,0 1 4,0 100,0 1 

Responsável de loja 2 5,7 100,0 0 0,0 0,0 2 

Responsável de secção 2 5,7 66,7 1 4,0 33,3 3 

Sub director/a unidade 1 2,9 33,3 2 8,0 66,7 3 

Trabalhador/a KFC 0 0,0 0,0 1 4,0 100,0 1 

Trabalhador/a estudante 2 5,7 100,0 0 0,0 0,0 2 

Vendedor/a 0 0,0 0,0 1 4,0 100,0 1 

Total 35 100,0 58,3 25 100,0 41,7 60 

(n = 60) 

 

As profissões de “gestor/a de loja”, “gestor/a de restaurante”, “gerente de loja”, “sub-director/a 

de unidade”, “assistente de direcção” foram apontadas, maioritariamente, por entrevistados 

do sexo masculino, o que ilustra a segregação profissional vertical, pois como vimos 

claramente no capítulo sobre a caracterização da mão-de-obra no comércio a retalho e no 

alojamento e restauração em Portugal, predomina, globalmente, uma sobrerepresentação 

feminina nestas actividades, em simultâneo com a segregação vertical decorrente da forte 

masculinização de certos cargos de chefia. Quando referimos certos cargos de chefia 

reportamo-nos ao facto de, por exemplo, a chefia de topo da loja ser maioritariamente 

assegurada por homens, como é representado pelos casos dos entrevistados Reinaldo, 

Mário, António, Vítor, Manuel a laborar em lojas de restauração, registando-se apenas o caso 

feminino de Verónica e de Andreia. Outros cargos de chefia intermédia na loja, por exemplo 

“especialista VIP”, “gestor/a de turno” em lojas de restauração e “responsável de secção” em 

loja de vestuário já são desempenhados mais por mulheres. Em lojas de vestuário, dada a 
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preponderância feminina, há logicamente, como referirmos atrás, um elevado número de 

mulheres a ocuparem cargos de chefia intermédia, como o de “responsável de secção” e de 

chefia de topo, como os de “encarregada de loja” e “responsável de loja”, que no contexto 

analisado são totalmente feminizados. 

Sintetizando, é de sublinhar a tendência para uma distribuição desequilibrada das 

qualificações profissionais na restauração, o que ilustra precisamente dados nacionais 

apontados em capítulo sobre a realidade portuguesa. Há mais mulheres na restauração, 

todavia um maior número de homens altamente qualificados e qualificados. Quanto às lojas 

de vestuário, sendo um universo mais feminizado do que o anterior - e disso é expressivo o 

facto de nos termos confrontado no trabalho empírico com dificuldades para localizar homens 

trabalhadores nessas lojas - observam-se mais mulheres em cargos de chefia intermédia e 

de topo. 

Neste contexto de caracterização da profissão, propusemos à população entrevistada 

um recuo à sua primeira experiência profissional. Foi nosso intuito sistematizar apenas dados 

neste âmbito, não tendo havido lugar para o cruzamento de informações, nem para a 

reconstituição das trajectórias profissionais dos/as entrevistados/as192. Procurámos antes 

indagar se a actual actividade profissional correspondia à primeira e única experiência 

profissional.  

Da leitura dos quadros seguintes, importa destacar que 51,7% dos/as entrevistados/as 

tiveram a sua primeira experiência profissional remunerada entre os 15 e os 17 anos de 

idade, por conseguinte numa faixa etária muito jovem, sendo que uma percentagem também 

significativa a viveu no intervalo etário dos 18 aos 20 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
192 Tivemos a percepção no decurso do trabalho empírico que não se poderia empreender tal tarefa, pois os/as 

entrevistados/as com mais de uma experiência profissional não tinham registo pormenorizado dessas mesmas 
experiências. 
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Primeira experiência profissional 

[QUADRO N. 12 ] 

Razões V. A. % 

Acabou 12º ano 2 3,3 

Desistiu da escola 9 15,0 

Ganhar dinheiro 1 1,7 

Ganhar dinheiro durante as férias escolares 9 15,0 

Ganhar dinheiro enquanto estudava 21 35,0 

Ganhar dinheiro; não entrou na faculdade 2 3,3 

Ganhar dinheiro para pagar ensino superior 
privado 

5 8,3 

Ganhar dinheiro para ir de férias 3 5,0 

Gostar de fazer tempo parcial 3 5,0 

Gosto pela actividade 2 3,3 

Ter experiência profissional 3 5,0 

Total 60 100,0 

Idade V. A. %  

12-14 anos 3 5,0 

15-17 anos 31 51,7 

18-20 anos 23 38,3 

21-23 anos 3 5,0 

Total 60 100,0 

(n = 60) 

 

Se atentarmos nas razões que motivaram a entrada na vida activa, as mencionadas com 

maior frequência relacionam-se com a necessidade de ganhar dinheiro enquanto se estudava 

(35%), seguida da desistência da escola (15%) e, finalmente, da vontade de ganhar dinheiro 

durante as férias escolares (15%). Ou seja, todas elas se reportam directamente ao universo 

escolar, mas por razões diferenciadas. Esta referência ao universo escolar em sentido lato 

surge associada a outras razões, em particular a: terem que “ganhar dinheiro para pagar o 

ensino superior privado” (8,3%), terem “acabado o 12ºano” (3,3%) e terem que “ganhar 

dinheiro pois não entraram na faculdade” (3,3%). As motivações profissionais, como seja “ter 

experiência profissional” (5%), “gostar de fazer tempo parcial (5%), “gosto pela actividade” 

(3,3%), em termos globais, são menos invocadas. Em suma, é possível apontar que as 

motivações profissionais são menos relevantes do que a necessidade de ganhar a vida e de 

pagar a educação.  

Apurámos que a grande maioria (83,3%) da população entrevistada já não se 

encontra na primeira experiência profissional e só uma minoria (16,7%) mantém a actividade 

com que se iniciou no mundo da vida activa. Relativamente aos primeiros, cerca de 40% 

permaneceram menos de sete meses nessa actividade, 26% entre oito e vinte e três meses 

e, finalmente, 34% entre dois e quatro anos. Globalmente, sobressai uma duração 
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relativamente reduzida que é tributária das principais razões que motivaram estas primeiras 

experiências profissionais. 

Um outro aspecto que procurámos examinar relaciona-se com o contexto onde 

decorreu a referida primeira experiência profissional. Cerca de 40% laborou na actividade 

económica H relativa ao “Alojamento e restauração” e 25% na actividade económica G 

correspondente ao “Comércio por grosso e a retalho”. Cerca de 18,3% na actividade K, 

“Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas”, 10% na actividade D, 

“Indústrias transformadoras”, 5% da actividade N, “Saúde e acção social”. Finalmente, cerca 

de 1,7% estreou-se profissionalmente na actividade económica O, “Outras actividades de 

serviços colectivos, sociais e pessoais”. 

   

   Ramo de actividade económica da primeira experiência profissional 
  [QUADRO N. 13] 

Ramo de actividade económica/CAE (1) V. A. % 

D- Indústrias transformadoras 6 10,0 

G- Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis, 
motociclos e de bens de uso pessoal e doméstico 

15 25,0 

H – Alojamento e restauração 24 40,0 

K – Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas 11 18,3 

N – Saúde e acção social 3 5,0 

O – Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais 1 1,7 

Total 60 100,0 

 (1) Classificação da actividade económica, CAE 2.1 DL nº 197/2003, 27 de Agosto 

 

Do grupo dos trinta e nove entrevistados/as que encetaram o seu percurso profissional no 

contexto da actividade económica H e G, é relevante apontar que dez entrevistados/as 

(16,7%) mantêm a actividade profissional com que iniciaram a vida activa, e dezanove 

(31,7%) permaneceram ou voltaram ao mesmo contexto de actividade económica - 

dependendo da sucessão de experiências profissionais tidas, desde a primeira até à actual. 

Esta homogeneidade de sectores de actividade económica no contexto da primeira 

experiência profissional e as suas características são, em nosso entender, reveladoras das 

condições de acesso e de inserção nestes contextos laborais.  

 Examinemos de seguida a realidade contratual, a antiguidade e as remunerações da 

população entrevistada. 
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8.2.2 Vínculo contratual, antiguidade e remuneração 

Prosseguindo a análise da situação profissional actual dos/as trabalhadores/as 

entrevistados/as, debruçamo-nos de seguida sobre a realidade do vínculo contratual193. 

Cerca de 65% possui um contrato sem termo, 18,3% um primeiro contrato de seis meses, 

                                                 
193 Refira-se que o nosso acesso privilegiado a dois contratos de trabalho a termo de duas trabalhadoras a 

laborar no vestuário possibilitou a seguinte descrição. Trata-se de um documento simples de duas páginas que 
fixa os direitos e os deveres das duas partes contraentes de acordo com as disposições legais do Código do 
Trabalho (Lei nº99/2003 de 27 de Agosto). É composto por dez cláusulas que contemplam a informação 
seguinte. Na primeira refere-se o objecto, ou seja, que o primeiro contraente contrata o segundo para funções 
correspondentes à categoria profissional de “caixeiro ajudante”. Na segunda cláusula é mencionada a 
remuneração a auferir (trezentos euros) mensais ilíquidos que são sujeitos às contribuições e impostos 
obrigatórios. Menciona-se ainda que a trabalhadora receberá prestações retributivas acessórias, como sejam os 
subsídios de Natal e de férias nos termos do contrato colectivo de trabalho (CCT) para o sector do comércio do 
distrito do Porto e subsídio de almoço por cada dia efectivamente trabalhado no valor de três euros. A terceira 
cláusula informa sobre o local de trabalho, centro comercial e loja e a cláusula número quatro dá conta da 
duração do contrato de trabalho, o seu início e o seu termo, que perfaz um período de sete meses. Dá-se a 
conhecer ainda que se a empresa não comunicar por escrito à trabalhadora a vontade de não renovar o contrato 
até oito dias do seu termo, se considera automaticamente renovado o referido contrato por igual período de 
tempo. Relativamente ao horário de trabalho - quinta cláusula do contrato - refere-se o seguinte: “30 horas 
semanais, distribuídas de segunda a domingo entre as 10H00 horas e as 23H00, com uma hora de intervalo 
para descanso. Desde já se expressa que o horário de trabalho e a escala das folgas estará em conformidade 
com o CCT para o sector do comércio do distrito do Porto”. A cláusula sexta enquadra a justificação do termo 
dando conta de que o contrato é celebrado ao abrigo da alínea b) do nº 3 do artigo 129 da Lei nº99/2003, de 27 
de Agosto que enquadra o/as trabalhadore/as à procura do primeiro emprego. Em matéria de férias - sétima 
cláusula do contrato - a empresa informa que a trabalhadora terá direito às férias remuneradas estabelecidas de 
acordo com o artigo nº211 da referida Lei. A cláusula oitava indica que a rescisão do contrato por iniciativa doa 
trabalhadora sem “aviso prévio de trinta dias nem alegação fundamentada de justa causa” implica que ela 
indemnize a empresa pelo “valor da remuneração base correspondente ao período de aviso prévio em falta”. A 
cláusula número nove prevê a restituição de quaisquer bens (documentos ou materiais) que a trabalhadora tenha 
em seu poder devido à sua permanência na empresa. Finalmente a décima cláusula documenta que tudo o que 
não estiver regulado no contrato ser regido pela Lei nº99/2003 de 27 de Agosto.  
Analisámos um outro contrato de trabalho a termo certo que apresentou algumas diferenças. É composto por 
catorze cláusulas, mais quatro que do o primeiro, embora não adicione informação muito distinta, apenas a 
estrutura de forma mais desagregada. A cláusula um informa que a trabalhadora é contratada para funções de 
caixeira na categoria profissional de caixeira ajudante e a dois que aufere a remuneração ilíquida à hora de dois 
euros e oitenta e oito cêntimos sujeita aos descontos legais - diferentemente do anterior aqui a empresa propõe 
uma remuneração à hora. A cláusula terceira e quarta esclarece o local de trabalho (identificando a loja e centro 
comercial) e o horário de trabalho de quarenta horas semanais distribuídas em média por seis horas diárias. A 
cláusula cinco documenta que a empresa tem a responsabilidade de fixar e alterar o horário de trabalho, que 
pode ser conjugado com o de outro/as trabalhadore/as de acordo com as necessidades de trabalho da empresa 
– aqui referem-se directamente os interesses da empresa algo que não surge de forma tão clara no anterior. Na 
cláusula número seis refere-se que o/ trabalhador/a concorda com a prática de horário de trabalho em regime de 
turnos rotativos, “incluindo a possibilidade da cessação ou suspensão da rotação, passando a turno fixo, bem 
como dá o seu acordo alteração da duração semanal e diária da prestação de trabalho, de acordo com as 
necessidades da empresa” – novamente aqui é vincada a prevalência dos interesses da empresa em detrimento 
dos da trabalhadora. Na cláusula sete documenta-se que a trabalhadora terá direito a dois dias úteis de férias 
por cada mês completo de trabalho. A cláusula oito aponta a duração do trabalho, seis meses com início e fim, 
correspondendo o primeiro mês ao período experimental, e acrescenta que o contrato será renovado por 
períodos sucessivos e iguais enquanto nenhuma das partes contraentes não comunicar à outra a vontade de o 
não renovar com a antecedência prevista na lei. A cláusula nona documenta que poderá ser alterado o prazo de 
vigência do contrato por acordo das partes e na cláusula décima que a empresa comunicará à trabalhadora a 
caducidade do contrato com oito dias de antecedência. Na cláusula onze refere-se que a trabalhador/a pode 
renunciar ao contrato desde que comunique por escrito com a antecedência de trinta dias. O número doze 
informa que o contrato é celebrado no período de Natal, saldos de colecção de Inverno e preparação da nova 
estação Primavera Verão 2005 de acordo com o artigo 129 da Lei nº99/ 2003 de 27 de Agosto. A cláusula treze 
acrescenta que no contrato serão aplicadas as normas previstas no CCT para o sector do comércio retalhista e 
serviços do distrito do Porto. Por fim, na cláusula catorze refere-se que ambas as partes aceitam o contrato 
ficando a posse do original na posse da empresa.  
Em termos globais há semelhanças, embora o segundo focalize explicitamente os interesses da empresa em 
matéria de horário de trabalho, uma questão que se revela muita delicada para estes/as trabalhadores/as, como 
veremos mais à frente. Parece-nos importante ainda destacar o facto destas duas trabalhadoras que nos 
disponibilizaram o seu contrato terem tido apenas a cópia do original do mesmo em mãos cerca de 5 meses 
depois do mesmo ter sido assinado. 
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10% um segundo contrato de seis meses, 5% um terceiro contrato de seis meses e, 

finalmente, 1,7% possui um contrato de dois anos. São os/as trabalhadores/as-estudantes do 

ensino básico e secundário que se encontram com contratos a termo certo, enquanto a 

maioria dos/as trabalhadores/as-estudantes do ensino superior e dos/as trabalhadores/as 

possuem contratos sem termo. Trata-se de uma segmentação da população entrevistada que 

surge noutros momentos desta análise.  

O escrutínio da antiguidade na loja permite sublinhar que, aproximadamente 20% da 

população entrevistada trabalha na loja por um período de tempo entre 6 e 16 anos. Esta 

proporção eleva-se para 30%, se considerarmos o intervalo de tempo entre 6 e 20 anos de 

antiguidade no grupo detentor da marca.  

 

Antiguidade dos/as trabalhadores/as no grupo e na loja 

[QUADRO N. 14] 

Antiguidade no grupo 

Menos de 6 meses 6-11 meses 1-5 anos 6-10 anos 11-20 anos Total 

V. A. %  V. A. %  V. A. %  V. A. %  V. A. %  V. A. 

8 13,3 5 8,3 29 48,3 14 23,3 4 6,7 60 

Antiguidade na loja 

Menos de 6 meses 6-11 meses 1-5 anos 6-10 anos 11-16 anos Total 

V. A. %  V. A. %  V. A. %  V. A. %  V. A. %  V. A. 

12 20,0 6 10,0 30 50,0 10 16,7 2 3,3 60 

(n = 60) 

 

Conseguimos registar casos na população entrevistada, em que a antiguidade no grupo e na 

loja não coincidem. Uma fatia considerável destes casos exerce cargos de chefia intermédia 

e de topo em lojas de restauração. Esta particularidade é reveladora, em nosso entender, das 

políticas de gestão de pessoal194 que observámos nestes contextos de trabalho, associadas 

ao incremento da mobilidade dos indivíduos com cargos de chefia, sobretudo entre lojas da 

mesma marca. 

A este propósito, um dado curioso foi entrevistar três indivíduos do sexo masculino, e, 

posteriormente, termos sabido que todos se conheciam e que inclusive já haviam participado 

em diferentes aberturas de lojas de restauração do mesmo grupo em várias regiões de 

Portugal. Após angariarmos estas informações procedemos a uma análise horizontal 

aprofundada destas três entrevistas (Mário, António, Vítor) donde resultaram regularidades 

extremamente significativas. Situam-se todos no escalão etário entre os 30 e 33 anos e 

possuem o 12º ano de escolaridade. Entraram para o universo da restauração no centro 

                                                 
194

 Note-se que embora não auscultássemos os responsáveis pelas mesmas, pois tal não se inseria nos 
objectivos desta pesquisa que visou analisar os/as trabalhadores/as a laborar no espaço físico das lojas, tivemos 
oportunidade de recolher registos relevantes das chefias intermédias e acima de tudo das chefias de topo com 
funções de gestão de recursos humanos. 
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comercial entre 1998 e 1999, momento em que na Área Metropolitana do Porto os centros 

comerciais conheceram um crescimento significativo - relembremos a este propósito a 

informação analisada em capítulo específico sobre esta temática. Ao longo de quase uma 

década, viveram uma trajectória profissional de mobilidade ascendente - excepto o 

entrevistado Vítor, que entrou logo para um cargo de chefia - e atingiram os cargos de 

direcção de unidade, não sem antes terem ao longo do percurso “rodado”, na sugestiva 

expressão dos próprios, por várias lojas de diferentes centros comerciais do continente 

português e das respectivas ilhas. Vejamos a mobilidade que atravessa o percurso 

profissional - no interior do mesmo grupo económico, e com passagens por diversas lojas da 

mesma marca - do entrevistado Mário. 

 

“Entrei para o Gaia Shopping, lá está, foi em 96, naquela altura havia muito mais oportunidades… 
Curiosamente, de repente, em poucos meses, já estava ali com bastantes objectivos e eles 
envolveram-me de uma forma que me cativou, pronto agarrou-me sem dúvida nenhuma. Houve 
oportunidade, porque a pessoa que estava como chefia de cozinha lá no Gaia Shopping, eu fui para a 
cozinha na altura, se quer saber na altura tinha cabelo quase pela cinta, pela cintura, e eu tinha que 
trabalhar com o cabelo, estamos a falar em 96… Eu tinha que trabalhar com o cabelo preso com vários 
elásticos por dentro da camisa, foi a condição… Mas as mulheres não, as mulheres trabalhavam com o 
cabelo absolutamente normal, preso, igualmente comprido ou mais, o que é curioso (risos)… E depois 
mesmo para subir, quando me foi feita a proposta para subir, foi-me feita a proposta com a condição de 
cortar o cabelo, o que também não deixa de ser curioso. Na altura também já não me interessava 
muito, porque entretanto afastei-me um bocado da música… O que aconteceu foi que a pessoa que 
estava lá como chefia… Primeiro envolvi-me muito bem e agarrei bem a equipa e agarrei muito bem 
nos objectivos e não sei quê, e normalmente as pessoas não se dedicam ao trabalho desta forma… E 
pronto aconteceu, a chefia saiu, houve ali uma oportunidade para crescer. Entretanto, abriu o Maia 
Shopping e as pessoas que foram para o Maia Shopping, a gestora do Maia Shopping que era a Rosa 
Freitas tinha estado lá a estagiar, pediu que eu fosse para formar as pessoas de cozinha, porque eles 
identificaram-me logo como uma pessoa com muita vocação para formação. E, na altura, todo o 
departamento de formação estava em reestruturação, estava… Que a marca ia crescer muito. E pronto, 
agarraram-me dessa forma, tipo „Agora vais formar as pessoas do Maia Shopping‟, passei directamente 
de, embora exercesse já funções de chefia, mas passei directamente da categoria de funcionário para 
estagiário assistente... Portanto, a partir daí do Maia vim para aqui, na abertura desta loja, e depois 
pronto teve muita projecção… [...] Estive cá na abertura, estive cá 2 anos, 1 com um director, foi esse 
director que passou para a Foz e fiquei eu como director, ou melhor, responsável de loja como 
formador… Na altura o modelo era diferente. Na altura, as grandes lojas, o coordenador da área era o 
director da grande loja, percebe? Mas tinha sempre uma pessoa responsável pela loja, era no fundo o 
seu braço direito, e fiquei aí… Só que também nessa altura ia abrir a loja da Madeira, no Funchal, a 
primeira loja do Funchal, e eu, claro… [...] Fui para o Funchal. Isto porquê? Uma das vantagens deste 
Grupo é que com a expansão, as pessoas são sempre postas à experiência, e porque não, eu que sou 
solteiro, eu que tenho disponibilidade, eu que tenho gosto em viajar, eu que quero conhecer novas 
cidades, novas pessoas, novas culturas, porque não apanhar a oportunidade? E foi o que me 
aconteceu. Fui para o Funchal, estive lá também uns meses… Aí a experiência profissional correu bem, 
na abertura da loja, foi uma experiência diferente, porque era… Por exemplo, abria uma loja aqui no 
Porto, temos tudo à nossa volta, se houver um erro de encomenda de um produto qualquer temos outra 
loja que tem, no Funchal não, é preciso entrar em contacto com a Câmara, é preciso entrar em contacto 
com todos os fornecedores de bebidas, ali uma data de contactos que normalmente aqui já estão, é 
muito fácil porque já estão estabelecidos por outras marcas, não sei quê…Eu fui para lá como o braço 
direito também da pessoa que ia ficar á frente da loja com o objectivo de passar 6 meses e abrir… 
Abriu a loja do Funchal e passados uns meses ia abrir a loja do shopping do Funchal, que abriu a loja 
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na rua, na Avenida do Mar, na avenida principal, e passados uns meses ia abrir o primeiro shopping na 
Madeira, com várias marcas, e eu estava direccionado para assumir essa loja...entretanto, eu 
cheguei…isto já é uma história mais complicada, cheguei com o director e houve ali muita coisa… 
Entretanto, o Colombo estava numa situação catastrófica, não havia gente, não conseguiam gerir as 
equipas, então pediram-me para ir para o Colombo outra vez como o segundo elemento. E eu já lhe 
conto que eu dou-me melhor como segundo elemento do que como director da loja. É o sub-director. O 
director estava como responsável da parte mais administrativa e eu como responsável operacional, ou 
seja, ficava sempre no horário de noite… E tenho alguns problemas com as aberturas, vou-lhe ser 
sincero… Isto é um bocadinho por causa dos horários praticados na loja, porque nós fazemos um 
horário muito oscilante, ou seja, tanto fazemos uma abertura hoje como amanhã ou depois, e eu sou 
muito dado às noites, não sei quê, pronto. Em Lisboa, pronto, fui como braço direito também desse… 
Era uma equipa de 3, foi fantástica a experiência… [...] Até Julho… Eu fui para lá com o objectivo de 
estar lá 1 ano. Em Julho, o director, de um dia para o outro, desapareceu, despediu-se, houve ali coisas 
já antigas, fiquei eu como responsável do Colombo, mas a partir daí correu muito mal, porque na 
altura… Lisboa tem uma característica. Primeiro, foi uma novidade para mim trabalhar com aquele tipo 
de mercado, porque foi na altura em que vieram muitos brasileiros para cá, trabalhava com outras 
raças, não me interprete mal que eu não sou racista, mas são pessoa diferentes, de outra cultura e que 
têm uma maneira de ver ou de se integrar diferente. Por exemplo, aos domingos não vinham trabalhar 
e iam para outras estações… De uma forma muito natural, não iam trabalhar, no dia seguinte 
chegavam lá, e eram assíduos, mas aos domingos era fantástico… E no fim de Junho, de Julho, 
despediam-se todos, e era comum isso acontecer e tinha históricos como… Deixou-me um bocadinho 
chateado, já era histórico, ninguém se admirou quando eu contei isto, mas ninguém fazia nada para 
contrariar nem ninguém nos passava essa informação, para nós que éramos do Norte e não tínhamos 
conhecimento disso, incrível… Nesse ano, o fim de Julho foi numa quinta ou numa sexta, fiquei com 
metade da equipa. Estive até Dezembro. Em Dezembro, viajei para Barcelona e tive lá uns contactos. 
Então, tive oportunidade de ir para Barcelona, não resultou [...] voltei e telefonei ao director…que me 
tinha dado todo o apoio na ida para Barcelona, voltei, ele meteu-me novamente aqui…Norte Shopping, 
que na altura também estava a precisar, tinha uma equipa um bocadinho fraquita e já era este director 
de loja, e pronto, foi o meu regresso… Voltei para aqui, aqui tive 1 ano e meio e por uma questão de 
querer mais dinheiro, e aí foi mesmo uma questão de precisar de mais dinheiro, toca a passar para o 
próximo passo que era passar para director de loja e apareceu Bragança. Ia abrir outra loja em 
Bragança e fui eu para Bragança e digo-lhe que foi se calhar a melhor experiência neste Grupo. Estive 
de Maio a Dezembro, ou seja, 1 de Janeiro voltei. E foi uma experiência única, fantástica…. Depois fui 
1 mês para a A5…A5 são as estações de serviço da auto-estrada que liga Lisboa a Cascais, aquilo tem 
2 estações de serviço, paralelas, uma no lado Sul, uma no lado Norte, e tem uma, um género de multi-
marca, com balcão, com Pans, Pizza Hut, comida portuguesa, tudo deste Grupo, e eles estavam com 
muitos problemas com a equipa do Pizza Hut, aquilo hoje em dia já está completamente mudado, mas 
na altura não estava a funcionar. Não havia funcionários de uma marca, iam para outra marca, não 
estava a ser bem gerido, eu fui para lá com um objectivo de um mês de formar a equipa do Pizza Hut… 
Estive lá um mesito e voltei para o Bom Sucesso. Bom Sucesso… 1 ano. Bom Sucesso foi a minha pior 
experiência na Ibersol. É como lhe digo, não gostei, aí se calhar foi o meu primeiro contacto com uma 
loja pequenina… Bragança era uma loja pequenina, mas como eu ia com o objectivo de uma equipa 
toda nova, foi uma realidade diferente, todo, 90% dos meus funcionários eram formados, com formação 
superior, 90%, era quase como „Sr. Professor limpe-me o chão quando acabar‟… Eram todos 
professores. Uma foi para professora da escola superior, inclusive… Veja, foi uma experiência 
fantástica. Era uma loja pequenina, mas como era uma loja nova, foi diferente. O Bom Sucesso era 
uma loja que não me adaptei simplesmente, pessoas muito antigas, que fazem aquilo que querem, 
andam ao ritmo que querem. Quer dizer, dar indicações ou não dar, toda a envolvência, aquele espírito 
de equipa, aqueles joguinhos que fazemos, e concursos que fazemos para motivar a equipa, não 
funcionava… São pessoas muito desconfiadas, e que recebem mal, recebem mal, recebem mal. Então, 
foi um ano horrível, horrível mesmo. Então, mudei, fui para Sá da Bandeira, o que foi outra vez, já uma 
experiência fantástica. Primeiro, porque foi, tirando o caso do Maia Shopping, que abrir Maia Shopping 
e entretanto em meados do mês entrou o delivery, mas pronto, como eu estava em fase de formação, 
era estagiário assistente, quase nem mexi no delivery. Então, tinha estado em lojas sem mexer no 
delivery e passados quase 10 anos, em Sá da Bandeira, fui mexer no delivery. Foi uma experiência… 
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Lá está, é a mesma marca, o mesmo produto, só que é uma realidade completamente diferente… E 
adorei. Adorei, porque a loja estava um bocadinho mal, uma loja que é a loja mais antiga do Porto e 
uma das mais antigas do País, é uma loja completamente diferente, gigante, com 3 pisos, muito velha, 
pronto está remodelada em cima, também com uma equipa um bocadinho maior, são pessoas já muito 
antigas, que não passam dali, não querem passar dali e aquilo está muito bem para elas e não se pode 
mexer muita coisa, senão perdemos com o serviço deles, mas tem uma equipa de distribuidores, aí já 
com muita gente, já é uma equipa, já se consegue olhar e dizer „Aqui há uma equipa, há um grupo de 
pessoas que podemos trabalhar… E fiz um trabalho, a meu ver, notável. Estive 1 ano. E pronto, aqui 
chegamos… Chegamos, porque eu pedi. Eu não me adapto como… Não me consigo motivar como 
director de loja… Isto porquê? Porque nas lojas pequeninas, está orçamentado 3 pessoas de direcção, 
e 3 pessoas de direcção com folgas e com férias obriga-nos a estar o dia inteiro na loja, coisa que eu 
não aceito e não quero, não quero sequer ceder a esse capricho. 

(Mário, sub-director da loja de restauração Hot Point, centro comercial 1) 

 

Optámos por citar este longo testemunho do entrevistado Mário, pois ele é bastante 

expressivo da mobilidade profissional e da constante disponibilidade para mudar de loja. Esta 

mobilidade justifica, à semelhança de outros casos, a diferença entre a antiguidade no grupo 

e na loja. Ao longo do seu percurso profissional de onze anos, o entrevistado passou por dez 

lojas distintas, com períodos de permanência que não excederam os dois anos. É importante 

sublinhar que as lojas não se localizam apenas na Área Metropolitana do Porto, mas em 

cidades distantes do seu local de residência habitual (Matosinhos), por exemplo, Bragança, 

Lisboa e Funchal, exceptuando o caso de Barcelona para onde se deslocou, por sua 

iniciativa. Estas alterações de lojas implicaram que Mário mudasse a sua residência para 

essas cidades durante o tempo em que lá laborou. Trata-se de mobilidade profissional que 

obriga à alteração de domicílio, o que acarreta consequências várias para as esferas da vida 

social dos indivíduos (Castel, 2003). 

Prosseguindo com este retrato profissional dos/as entrevistados/as, debrucemo-nos 

agora sobre as remunerações, matéria sintetizada no quadro seguinte.  
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Remuneração média mensal líquida por sexo, escalão etário, antiguidade na loja e tipo de loja 

[QUADRO N. 15]   

  

V. 
A. 

150-350 euros 
V. 
A. 

360-560 euros 
V. 
A. 

570-770 euros 
V. 
A. 

780-980 euros 
V. 
A. 

990-1190 euros 

Total % 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

Sexo 

Feminino 7 46,7 20,0 14 58,3 40,0 5 100,0 14,3 8 80,0 22,9 1 16,7 2,9 35 

Masculino 8 53,3 32,0 10 41,7 40,0 0 0,0 0,0 2 20,0 8,0 5 83,3 20,0 25 

Total 15 100,0 25,0 24 100,0 40,0 5 100,0 8,3 10 100,0 16,7 6 100,0 10,0 60 

Escalão etário 

18-23 anos 11 73,3 45,8 11 45,8 45,8 1 20,0 4,2 1 10,0 4,2 0 0,0 0,0 24 

24-29 anos 4 26,7 18,2 9 37,5 40,9 3 60,0 13,6 5 50,0 22,7 1 16,7 4,5 22 

30-35 anos 0 0,0 0,0 2 8,3 18,2 1 20,0 9,1 4 40,0 36,4 4 66,7 36,4 11 

36-41 anos 0 0,0 0,0 2 8,3 100,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 

42-47 anos 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

48-53 anos 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 16,7 100,0 1 

Total 15 100,0 25,0 24 100,0 40,0 5 100,0 8,3 10 100,0 16,7 6 100,0 10,0 60 

Antiguidade na loja 

Menos de 6 
meses 

4 26,7 33,3 5 20,8 41,7 0 0,0 0,0 2 20,0 16,7 1 16,7 8,3 12 

6-11 meses 4 26,7 66,7 1 4,2 16,7 1 20,0 16,7 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 6 

1-2 anos 6 40,0 27,3 9 37,5 40,9 2 40,0 9,1 3 30,0 13,6 2 33,3 9,1 22 

3-4 anos 0 0,0 0,0 4 16,7 50,0 0 0,0 0,0 3 30,0 37,5 1 16,7 12,5 8 

5-7 anos 1 6,7 12,5 4 16,7 50,0 2 40,0 25,0 1 10,0 12,5 0 0,0 0,0 8 

8-10 anos 0 0,0 0,0 1 4,2 50,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 16,7 50,0 2 

11-16 anos 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 10,0 50,0 1 16,7 50,0 2 

Total 15 100,0 25,0 24 100,0 40,0 5 100,0 8,3 10 100,0 16,7 6 100,0 10,0 60 

Tipo de loja 

Restauração 7 46,7 25,0 11 45,8 39,3 1 20,0 3,6 4 40,0 14,3 5 83,3 17,9 28 

Vestuário 8 53,3 25,0 13 54,2 40,6 4 80,0 12,5 6 60,0 18,8 1 16,7 3,1 32 

Total 15 100,0 25,0 24 100,0 40,0 5 100,0 8,3 10 100,0 16,7 6 100,0 10,0 60 

(n = 60)                 

2
8
2
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Em primeiro lugar, refira-se que o leque das remunerações oscila entre os 150,00 euros - 

horário a tempo parcial - e os 1190,00 euros médios mensais - horário a tempo completo - e 

que, globalmente, cerca de 65% dos/as entrevistados/as auferem entre 150,00 e 560,00 

euros e os restantes entre 570,00 e os 1190,00 euros. Se levarmos em consideração que o 

horário de trabalho a tempo completo constitui uma realidade para 60% dos/as 

entrevistados/as - como veremos no ponto seguinte -, é evidente que esta população aufere 

salários baixos, que não excedem muito o salário mínimo nacional de 403,00 euros 

estipulado pelo Decreto-lei nº2/07 de 3 de Janeiro.  

A informação reunida no quadro documenta, em segundo lugar, a tendência para o 

salário ser mais elevado junto dos níveis etários superiores e do sexo masculino, apesar das 

mulheres estarem sobrerepresentadas no segundo maior escalão de rendimento médio 

mensal. Simultaneamente, os/as que se encontram há mais tempo na loja tendem a auferir 

remuneração superior. Se considerássemos a antiguidade no grupo, registaríamos que esta 

tendência seria muito mais vincada. 

Sob o prisma do tipo de loja é interessante registar a tendência para a remuneração 

ser mais elevada no vestuário, o que não sucede quando focalizamos o escalão 

remuneratório máximo, que surge sobrerepresentado na restauração.  

Estas considerações levam-nos a constatar a existência de um conjunto heterogéneo 

de trabalhadores/as internamente estratificado, e permitem pensar num espaço social de 

trabalho marcado pela divisão hierárquica traduzida ao nível material pela remuneração 

diferenciada - as diferenças de género revelam-se evidentes - e ao nível relacional pelo 

círculo de relações privilegiadas que as chefias estabelecem com a direcção de marca. Este 

relacionamento privilegiado permite-lhes exercer determinados poderes específicos no 

contexto da relação que mantêm com os/as outros/as trabalhadores/as e clientes, não 

obstante limitados, pois condicionados pela hierarquia profissional existente a montante da 

loja.  

 

8.2.3 Horários de trabalho  

Avancemos agora para o escrutínio do horário de trabalho195 dos/as trabalhadores/as 

entrevistados/as. Importa salientar que cerca de 61,7% labora entre 40 a 42 horas semanais, 

por conseguinte em horário de trabalho a tempo completo, 35% possui um horário a tempo 

parcial com mais de 25 horas semanais e 3,3% um horário entre 16 e 18 horas semanais. Em 

termos de horário de trabalho por loja, aproximadamente 71,4% dos/as trabalhadores/as da 

                                                 
195 Relativamente ao horário de trabalho foram consideradas situações de trabalhadores/as a tempo completo e a 

tempo parcial. Os/as primeiros/as cumprem um período de trabalho com duração igual ou superior à duração 
normal do trabalho em vigor na organização ou entidade, para a respectiva categoria profissional ou profissão. 
Os/as segundos/as cumprem o período normal de trabalho semanal igual ou inferior à duração normal de 
trabalho em vigor na organização ou entidade para a respectiva categoria profissional ou profissão 
(http://www.dgeep.mtss.gov.pt, último acesso em 20 de Agosto de 2007). 

http://www.dgeep.mtss.gov.pt/
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restauração laboram a tempo completo e 28,6% a tempo parcial. Já em lojas de vestuário, 

cerca de 53,1% possui horário a tempo completo e 46,9% a tempo parcial. Neste âmbito, 

interessa destacar que o horário de trabalho corresponde no essencial ao horário formal de 

trabalho, e isto porque são raros os/as trabalhadores/as cujos tempos semanais de trabalho 

perfazem o horário formalmente atribuído. Na verdade, a organização do quotidiano de 

trabalho nas lojas, embora pautada por um conjunto de práticas rotineiras, obriga 

simultaneamente à necessidade de calibrar situações inesperadas, levando por conseguinte 

as chefias a conduzirem a gestão desses imprevistos. O episódio seguinte, narrado por um 

entrevistado, no momento em que nos descreveu a natureza da sua actividade de trabalho, é 

a este propósito revelador: 

 

“Uma vez estava eu numa loja e faltaram-me dois funcionários da cozinha, era um fim-de-semana [...] 
estava tão aflito que não tive outra hipótese a não ser eu próprio ir para a cozinha e dar uma mão [...] 
vamos aproveitando para coisas que estão em cima do joelho. Ainda ontem, por exemplo, eu cheguei cá, 
estávamos a ter uma auditoria de shopping, que demorou bastante tempo… Tínhamos tido cá o director 
de marca a fazer um teste de um novo produto de manhã. Depois do almoço chegou a auditora, que não 
era para eu estar cá, mas que ocupou até às 7 horas, eu e a pessoa que estava de manhã tivemos que 
corrigir um processo, que tinha havido um erro no fecho financeiro, no fecho financeiro da loja… 7 e 
meia, entretanto agarrei no turno já mal, a única coisa que tinha feito foi acompanhar a auditora, que é 
exterior à loja, uma auditora de shopping, corrigir um processo, jantar, agarro no turno, entretanto faltou o 
gás, foi o caos…” 

(Mário, gestor da loja de restauração Hot Point, centro comercial 1) 
 

Apontamos, então, para a configuração de uma lógica de gestão de imprevistos que 

pretende minimizar o seu impacto negativo no quotidiano de trabalho das lojas. Por exemplo, 

quando na restauração ou no vestuário alguém não comparece ao trabalho sem avisar, as 

consequências disso afectam decisivamente o restante conjunto dos/as trabalhadores/as 

(Lallement, 2003). É, pois, necessário que as chefias telefonem a alguém que está de folga 

ou de férias ou mobilizem trabalhadores/as a laborar na loja e os/as chamem a desempenhar 

as funções em falta ou, em última instância, como a descrita pelo entrevistado anterior, serem 

as chefias elas próprias a assegurarem o desempenho das funções do/a trabalhador/a 

ausente. Não por acaso, um dos aspectos de insatisfação laboral apontado pelos/as 

trabalhadores/as prende-se, precisamente, com a substituição de colegas absentistas. Esta 

situação permite, igualmente, perceber que as chefias acabam por assumir as tarefas de 

execução material propriamente dita. Os testemunhos do entrevistado anterior e de outra 

entrevistada são elucidativos a este propósito: 

 

 

“Nós somos um bocadinho multi-funções. Nós fazemos, primeiro, gestão de recursos humanos, gestão 
de equipas, elaboração de horários, planeamento de férias, depois a nível de logística, temos também a 
questão de fazer encomendas, gerir os stocks, ou o pratão, que é o contacto com o cliente… […] 
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Também o fazemos. É impensável não o fazer. Gerir uma loja… Nós somos muito operacionais e cada 
vez mais, inclusive o director de loja, a empresa está a pressionar para que cada vez toda a equipa que 
está na loja seja multi-operacional, esteja em contacto com o cliente e que gira a equipa no seu meio, 
ou seja, no meio de trabalho. Ou seja, há uns anos atrás havia muito aquela ideia de que os directores 
ficavam no escritório e as equipas iam trabalhar. Agora não. Cada vez mais somos mais operacionais”.  

(Mário, gestor da loja de restauração Hot Point, centro comercial 1) 
 

“Os chefes fazem tudo o que os outros fazem também, eu por exemplo detesto limpar os 
 equipamentos da cozinha, mas tenho que limpar como os outros” 

(Andreia, gestora da loja de restauração Bonanza, centro comercial 7) 
 

A referida lógica de gestão de imprevistos caracteriza o quotidiano de trabalho das 

chefias das lojas de restauração e de vestuário, com implicações para os/as restantes 

trabalhadores/as. Não obstante, ela traduz-se de modo mais expressivo no espaço da 

restauração, dada a especificidade do trabalho que aí tem lugar, como examinámos no 

capítulo anterior. Refira-se que estes imprevistos podem exigir maior disponibilidade dos/as 

trabalhadores/as presentes para laborarem mais horas que são ou não alvo de remuneração. 

Fala-se em horas suplementares, segundo a legislação em vigor196, se o trabalho 

suplementar for prestado fora do número de horas de trabalho diário ou semanal. A este 

propósito das horas suplementares é possível apontar uma tendência polarizada junto dos/as 

trabalhadores/as que detêm um horário de trabalho a tempo completo: por um lado, são os/as 

que mais realizam horas suplementares não remuneradas e, por outro, aquele/as que não as 

realizam. Para enquadrar tal tendência, não podemos deixar de invocar que, apesar de 

declararem o não exercício de horas suplementares, muitos destes/as trabalhadores/as, bem 

como aqueles/as a laborarem a tempo parcial, apontam o prolongamento da sua jornada de 

trabalho para além das horas legalmente previstas, sem a existência da devida remuneração.  

É muito frequente a maioria dos/as entrevistados/as que ocupam cargos de chefia de 

topo, com isenção de horário de trabalho197 e possibilidade para gerirem o seu plano semanal 

de horas de trabalho, excederem a carga horária semanal de trabalho, prolongando a sua 

presença por mais horas na loja ou até mesmo a trabalhar no exterior desta, por exemplo em 

casa, a realizar tarefas que não conseguem cumprir na loja, sobretudo as relacionadas com 

questões burocráticas, como o preenchimento de formulários, tratamento de matérias 

relativas à formação do pessoal que gerem, entre outras. Tal sucede, porquanto não 

conseguem ter tempo na loja para o fazerem, uma vez que se encontram muitíssimo 

absorvidos/as pela gestão operacional da mesma, realizando em horas de ponta (rush), 

                                                 
196

 Lei nº 99/2003 de 27 de Agosto que aprova o código do Trabalho. Confrontar capítulo II relativo à Prestação 
do trabalho, secção III Duração e organização do tempo de trabalho, subsecção VII Trabalho suplementar, 
pp.5589-5590. 
197 Segundo a Lei nº 99/2003 de 27 de Agosto que aprova o Código do Trabalho, no capítulo II relativo à 

Prestação do trabalho, secção III Duração e organização do tempo de trabalho, subsecção III Horário de 
trabalho, artigo 177º, lê-se que pode ser isento de horário de trabalho o trabalhador que se encontre na seguinte 
situação” […] exercício de cargos de administração, de direcção, de confiança, de fiscalização ou de apoio aos 
titulares desses cargos […]” (p.5586). 
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sobretudo na restauração, as mesmas tarefas de um qualquer operacional a laborar na loja. 

A este propósito, leia-se o seguinte testemunho do entrevistado Vítor: 

 

“ [...] Tenho o vício de trabalhar em casa. Não consigo preencher mapas aqui, não consigo fazer isto, 
então arrumo tudo e trabalho em casa, tenho coisas que não consigo mesmo fazer aqui. Posso-lhe 
dizer, uma das pastas complicadíssimas é a de recursos humanos, avaliações de desempenho, 
horários, estou com isso um bocado atrasado, já ando um bocado perdido. Lá está, hoje se calhar em 
vez de ficar aqui até às 8 ou 10 da noite, saio para aí às 7 da tarde, chego a casa, depois de jantar e 
trabalho até à 1, 2 da manhã. Aproveito como amanhã entro às 4 da tarde… É assim que eu me vou 
safando. 
E - Acha que isso acontece porquê, excesso de trabalho ou má organização sua? 
e - Excesso de trabalho. Eu não vou estar a dizer que também não pode ser por má organização 
minha, não sei… Se eu soubesse também de certeza que dava a volta. Ninguém gosta… Eu não gosto 
de trabalhar assim. Mas, acho que é mesmo excesso de trabalho”. 

(Vítor, gestor da loja de restauração Requinte, centro comercial 5) 
 

Relativamente aos/às trabalhadores/as com cargos de chefia e que usufruem de isenção de 

horário de trabalho, convém sublinharmos que a crença de conseguirem organizar o seu dia-

a-dia laboral, gera muitas vezes uma sobreexploração de si mesmos/as pelo auto-controlo e 

pela disciplina impostos. 

É de sublinhar, ainda, que os/as trabalhadores/as a laborar a tempo parcial realizam 

mais horas suplementares remuneradas, o que se explica pelo facto de muitos/as 

pretenderem engordar o seu salário, considerado reduzido. 

O exame das horas suplementares em função do tipo de lojas permite visualizar que 

na restauração se fazem mais horas suplementares e sem contrapartida financeira, o que 

pode dever-se à necessidade de gerir imprevistos, como os já referidos, cujo impacto no 

princípio produtivo e comercial do just-in-time - analisado no capítulo anterior - é bastante 

lesivo em termos económicos para a marca.  

A organização do trabalho por turnos é uma questão relevante para a análise da 

problemática do tempo de trabalho. Segundo a legislação em vigor, entende-se por trabalho 

por turnos “qualquer modo de organização do trabalho em equipa em que os trabalhadores 

ocupam sucessivamente os mesmos postos de trabalho, a um determinado ritmo, incluindo o 

ritmo rotativo, que pode ser de tipo contínuo ou descontínuo, e que implica que os 

trabalhadores podem executar o trabalho a horas diferentes no decurso de um dado período 

de dias ou semanas” (Lei nº99/03, p.5588). Enquadrado o sentido desta realidade, importa 

referir que todos/as os/as trabalhadores/as, independentemente da sua categoria profissional, 

possuem um horário rotativo e realizam trabalho por turnos (manhã, tarde e noite) nas lojas 

de restauração e vestuário. Tal deve-se ao horário de funcionamento dos centros comerciais 

onde estas lojas se localizam. Efectivamente, como já tivemos oportunidade de analisar nesta 

pesquisa, o seu horário de funcionamento ultrapassa os limites máximos dos períodos 

normais de trabalho, o que supõe necessariamente a laboração em turnos diferenciados. 
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 Um outro aspecto decisivo na caracterização das modalidades de organizar o 

trabalho, prende-se com o descanso semanal obrigatório. Segundo a legislação, “o 

trabalhador tem direito a, pelo menos, um dia de descanso por semana”, e o “dia de 

descanso semanal só pode deixar de coincidir com o domingo quando o trabalhador preste 

serviço a empregador que esteja dispensado de encerrar ou suspender a laboração um dia 

completo por semana ou que seja obrigado a encerrar ou suspender a laboração num dia em 

que não seja o domingo” (Lei nº99/2003, p.5591). Já o descanso semanal complementar, 

segundo a referida Lei, “pode ser concedido, em todas ou determinadas semanas do ano, 

meio-dia ou um dia de descanso, além do dia de descanso semanal prescrito por lei” (idem, 

ibidem). No caso concreto da nossa pesquisa, a realidade do descanso semanal (folga) 

traduz-se nas lojas de restauração pela existência de uma folga única para metade dos/as 

entrevistados/as e de duas folgas semanais para a outra metade. No contexto das lojas de 

vestuário, todos/as os/as entrevistados/as usufruem de dois dias de descanso semanal, nem 

sempre seguidos, nem ao fim-de-semana - uma vez que os centros comerciais estão 

permanentemente abertos -, excepto um trabalhador que labora dezasseis horas semanais 

ao fim-de-semana, e que não goza folga pela especificidade do seu horário. 

A situação de folga única pode ser, parcialmente, tributária do fraccionamento dos 

períodos de trabalho ao longo do dia - horários repartidos - realidade característica da 

restauração pela existência de períodos intensos de trabalho durante as horas de almoço e 

de jantar - as horas de maior movimento de clientes (rush). Encontram-se nesta situação 

David e Carlos, apesar deste último ter direito a duas folgas semanais.  

 

 “Entro às 11, saio às 4, tem dias que entro 11 saio 4 e meia… Só segunda, terça e quarta. Aí pego das 
7 às 11 e meia, das 19 às 23 e 30. [...] Segunda a quarta repartido, depois nos outros dias é das 11 às 
4 [...] ao todo pego 9 horas e tenho uma folga por semana” 

(David, churrasqueiro na loja de restauração Victória, centro comercial 5) 
 
 
“Trabalho 5 dias, 8 horas vezes 5 dias dá 40 horas, com 2 folgas rotativas, por exemplo, nesta semana 
tive segunda e terça, a semana que passou já tive domingo e quartas [...] um dia normal no shopping é 
considerado de segunda a domingo. Eu tenho um horário repartido que nós temos. O que é um horário 
repartido? É um horário que estão os dois „rushs‟. Nós chamamos um „rush‟ quando existe muita 
afluência de clientes. E nós fazemos horário repartido, que é um horário de paz. Neste caso, faço meio-
dia, 4 e meia; 7, 11. Com meia hora de almoço, meia hora de jantar.” 

(Carlos, empregado de mesa na loja de restauração Hot Point, centro comercial 3) 
 

Esta realidade dos horários tem implicações na organização do quotidiano dos/as 

trabalhadores/as e, como veremos à frente, trata-se de um dos aspectos mais geradores de 

insatisfação laboral. O caso de David é a este nível paradigmático, pois tem mulher e filha e 

não consegue ter muito tempo para estar com ambas, uma vez que, além de ter um só folga 
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semanal, trabalha longe de casa e não pode estar a gastar dinheiro em transportes ou em 

gasolina, o que faz com que esteja no centro comercial um dia quase inteiro. 

Convém destacar também a rotatividade do descanso semanal obrigatório que é em 

princípio acordado semanalmente pelas chefias da loja e os/as trabalhadores/as. Esta 

rotatividade é bastante variável como pudemos constatar, pois muitas vezes tivemos de 

mudar os dias e horas marcados das entrevistas, em virtude de ter sido alterada a folga 

dos/as entrevistados/as ou destes/as fazerem um turno diferente. Assim, é de sublinhar que 

nas lojas de restauração e de vestuário a questão dos horários laborais é uma matéria 

particularmente relevante para compreender parte das especificidades associadas às 

condições de exercício do trabalho. Não deixa de ser significativo que esta questão dos 

horários na actividade comercial - uma questão secular, como tivemos oportunidade de 

referir no capítulo sobre a retrospectiva histórica do comércio e da restauração - ainda hoje 

possua tanta actualidade. A questão da variabilidade de horários prende-se, precisamente, 

com a problemática da flexibilidade laboral já discutida nesta pesquisa. Em muitas 

situações, trata-se de uma flexibilidade unilateral (Supiot, 1999), entendida como o 

ajustamento da mão-de-obra face a flutuações da clientela e não de carácter bilateral 

negociado. 

Passemos agora ao escrutínio das razões que levaram os/as entrevistados/as a 

trabalhar em centros comerciais, das modalidades como acederam ao emprego, e dos 

requisitos que lhes foram exigidos. 

 

8.2.4 Aceder ao emprego: motivações, modalidades de acesso e requisitos exigidos 

No quadro seguinte estão apontadas de modo sintético as principais razões 

assinaladas pelos/as entrevistados/as, que os/as levaram a trabalhar em centros comerciais. 

São as seguintes: “o que apareceu”, “maior facilidade de encontrar emprego” e “ganhar 

dinheiro para financiar os estudos”. Seguem-se a “forma de ocupar o tempo”, a “variedade de 

horário”, e a “proximidade de casa”.  
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Razões para trabalhar em centro comercial segundo o tipo de loja 

[QUADRO N. 16]        

  

V. 
A. 

Loja 
restauração V. 

A. 

Loja de 
vestuário 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

Ambiente mais movimentado 1 3,6 50,0 1 2,8 50,0 2 

Forma de ocupar o tempo 2 7,1 50,0 2 5,6 50,0 4 

Ganhar dinheiro para financiar estudos 4 14,3 50,0 4 11,1 50,0 8 

Ganhar mais do que em lojas de rua 1 3,6 50,0 1 2,8 50,0 2 

Gosto pela moda e pelo consumo de roupa 0 0,0 0,0 2 5,6 100,0 2 

Imposição da empresa onde trabalhava 0 0,0 0,0 1 2,8 100,0 1 

Imposição pelo facto de ter experiência apenas em 
centro comercial 

0 0,0 0,0 1 2,8 100,0 1 

Maior facilidade de encontrar emprego 6 21,4 42,9 8 22,2 57,1 14 

Necessidade de independência 0 0,0 0,0 2 5,6 100,0 2 

O que apareceu 13 46,4 65,0 7 19,4 35,0 20 

Oferta maior da marca em centro comercial 1 3,6 100,0 0 0,0 0,0 1 

Prestígio e profissionalismo das lojas de centro 
comercial 

0 0,0 0,0 1 2,8 100,0 1 

Proximidade de casa 0 0,0 0,0 3 8,3 100,0 3 

Variedade de horário 0 0,0 0,0 3 8,3 100,0 3 

Total 28 100,0 43,8 36 100,0 56,3 64 

 

As duas primeiras razões - “o que apareceu” e a “maior facilidade de encontrar emprego” - 

apontam para necessidades prementes que não podem ser dissociadas das trajectórias de 

classe da população entrevistada. Esta necessidade de encontrar trabalho faz com que 

grande parte aceite trabalhar no que “aparece”, sem haver lugar para grandes hesitações 

relativamente àquilo que surge. Também a crença da maior facilidade de encontrar emprego 

nos centros comerciais conduziu a população entrevistada até ao centro comercial. Como o 

referem Maria e Alberto:  

 
“Porque não tinha outra solução naquele momento [...] Foi a oportunidade de emprego que surgiu e 
agora estou muito contente”. 

(Maria, empregada de balcão na loja de restauração Carpaccio, centro comercial 2) 

 

“Porque eu acho que o centro comercial é um sítio onde há mais procura de… Onde há mais emprego, 
não é? Há mais lojas… E acho que tinha mais sorte e acabei por ter, foi logo a primeira loja onde eu fui 
 perguntar foi onde me chamaram logo [...] Foi só ali.” 

(Alberto, empregado de balcão na loja de restauração Bonanza, centro comercial 5) 

 

A variedade de horário oferecida no centro comercial, aliada à condição de estudante, 

explica que muitos/as nesta condição o apontem o como o espaço possível de trabalho, pois, 

como referimos há pouco, ele possui um horário de funcionamento que permite justamente 

escolher horários de trabalho compatíveis com os compromissos escolares e universitários. 

Veja-se o seguinte testemunho. 
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“Foi mesmo por ter calhado. Foi o que tive mais acesso naquilo que tinha melhor horário para eu poder 
estudar. É mais flexível, porque tem vários horários num shopping, pode trabalhar de manhã, pode 
trabalhar à tarde…” 

(Marta, caixeira na loja de vestuário Match Point, centro comercial 3) 

 

É interessante registar, adicionalmente, que a proximidade de casa é uma 

preocupação para muitos/as que trabalham e estudam, sendo frequente desejarem trabalhar 

no centro comercial perto da sua residência ou da sua instituição de ensino, o que lhes 

permite uma economia de tempo em deslocações diárias - trataremos desta questão dos 

itinerários diários mais à frente, quando nos detivermos sobre a configuração do quotidiano 

laboral dos/as trabalhadores/as.  

Convém realçar o peso das questões remuneratórias, associado à questão da 

“necessidade”. Por um lado, os/as entrevistados/as sublinham ter necessidade de ganhar 

dinheiro para financiar os estudos - situação tributária da proveniência social de origem 

marcada por fracos recursos sociais, culturais e económicos - por outro, afirmam ganhar mais 

neste contexto comercial, do que no da loja comercial de rua, facto indissociável de 

atribuírem maior prestígio social às lojas localizadas no centro comercial, em particular às de 

vestuário. Sublinhemos precisamente que a concentração vincada de trabalhadores/as-

estudantes do ensino superior em lojas de vestuário e não de restauração - referida no ponto 

sobre a composição social da população entrevistada - comporta uma dimensão simbólica 

expressiva das representações construídas em torno deste universo.  

No que respeita às motivações relacionadas com os conteúdos da actividade de 

trabalho, em si mesma, surge apenas o caso da razão ”gosto pela moda e pelo consumo de 

roupa” expressa pelos/as entrevistados/as que se encontram a laborar em lojas de vestuário. 

Intimamente relacionadas com as razões198 que estiveram na base de decisão de 

trabalhar em centro comercial, encontram-se as modalidades de acesso ao emprego nas 

lojas de restauração e de vestuário aí existentes. Pouco mais de metade (56,7%) das 

modalidades reportam-se a um procedimento de carácter mais formal, enquanto as outras 

(43,3%) relevam de uma rede de relacionamentos sociais já com alguma ligação à loja, por 

conseguinte de alguma informalidade. Uma das categorias mais assinaladas diz respeito ao 

acto de entrega de curriculum vitae (CV) na loja, seguida do preenchimento de ficha de 

                                                 
198

 Entre as razões, surge a situação de imposição que, apesar de se resumir a um caso apenas, merece ser 
mencionada. É o caso da entrevistada Paula que chegou à sua ocupação em resultado de uma proposta da 
entidade empregadora - cuja alternativa seria uma situação de desemprego. Exercia actividade há 11 anos num 
armazém portuense, outrora de referência no cenário comercial da cidade, quando foi confrontada com o seu 
encerramento e com a abertura de uma loja de marca franchisada no centro comercial, para a qual os ex-
proprietários dos armazéns a propuseram transferir a título temporário - que nas palavras da entrevistada passou 
a ser definitivo - com a contrapartida de ser remunerada a dobrar aos domingos e feriados de trabalho e de lhe 
assegurarem o transporte de regresso a casa, sempre que realizasse os horários do turno da noite. 
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inscrição, que se encontra disponível nas próprias lojas ou por vezes no site da Internet das 

respectivas marcas e do contacto do/a amigo/a ou familiar que já laborava na loja.  

Apesar de considerarmos esta tipificação de maior ou menor formalidade, tal não 

implica que a primeira se consubstancie num processo de recrutamento e selecção 

particularmente sistemático e formalizado (Leidner, 1993). Na verdade, em todas as 

situações analisadas regista-se um pendor de informalidade relativamente acentuado no 

momento de contratar novos/as trabalhadores/as. Na situação de recrutamento mais formal, 

encontrámos, entre outros/as, trabalhadores/as com uma experiência laboral consolidada no 

contexto de centro comercial. Identificámos aqui trabalhadores/as da restauração cujo 

recrutamento se consumou nos finais de 1990, aquando das várias aberturas de centros 

comerciais em Portugal. No momento do recrutamento foram entrevistados/as pela direcção 

da marca, tendo sido submetidos/as, posteriormente, a um período intenso de formação 

teórica e prática. Desde esse período até ao presente a maior parte destes/as 

trabalhadores/as consumou um percurso de ascensão até aos cargos de direcção de 

unidade199 das lojas de restauração - exceptuando o entrevistado Vítor, que entrou 

directamente para um cargo de chefia intermédia. Abriram várias lojas da marca, o que 

significa que alguns/mas já rodaram por várias lojas de Portugal continental e ilhas e 

outros/as pelos centros comerciais portuenses. O caso do Reinaldo, que trabalha na marca 

Hot Point há 10 anos, revela uma experiência que contemplou a passagem por três centros 

comerciais da Área Metropolitana do Porto. O entrevistado Mário, há 8 anos na marca Hot 

Point, apresenta um percurso de fortíssima mobilidade profissional entre o Norte, Centro, 

Sul do País e Ilhas. Esta mobilidade associa-se à forte disponibilidade dos/as 

trabalhadores/as. António esteve a trabalhar 4 anos na loja de restauração Real, depois 

mudou para a Hot Point, onde permaneceu 4 anos e voltou à Real, onde labora também há 

4 anos. No decurso deste período, já percorreu quase todos os centros comerciais da Área 

Metropolitana do Porto. O entrevistado Vítor, a laborar para a marca Requinte há 9 anos, já 

rodou, à semelhança de Mário, por muitos centros comerciais do país e ilhas; aliás, já 

tiverem mesmo oportunidade de trabalharem juntos, quando ambos foram deslocados para 

abrir novas lojas. O caso de Manuel também é ilustrativo a este respeito, pois encontra-se 

no restaurante Real há 13 anos tendo percorrido já várias lojas de centros comerciais 

portuenses. Verónica, a trabalhar na marca Food Club há 13 anos, já assumiu igualmente 

desafios de abrir outras lojas da marca noutros pontos do país. Finalmente, a entrevistada 

Andreia empregada há 9 anos na loja de restauração Bonanza, tem percorrido diferentes 

lojas de centros comerciais da Área Metropolitana do Porto. 
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 Relembrem-se os níveis hierárquicos na restauração de fast-food analisados no capítulo anterior. 
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Na segunda situação - a de recrutamento de carácter mais informal - é possível 

apontarmos a existência de trabalhadores/as com relacionamentos familiares e com 

relacionamentos de namoro e de amizade. Relativamente aos primeiros, é salientar quatro 

casos paradigmáticos. O primeiro é o de Marco e Andreia, marido e mulher a laborarem na 

mesma marca de restauração. Há 9 anos Andreia começou a trabalhar e depois por seu 

intermédio, o marido também. Ingressaram em lojas diferentes da mesma marca, pois foi-lhes 

dito ser política de gestão do grupo não ser possível estarem familiares na mesma loja. O 

segundo é o de Isabel e Gabriela200, irmãs, a primeira estudante universitária e a segunda 

finalista do ensino secundário. Esta trabalha há 1 ano na loja de restauração Hot Point, 

mediante o contacto da irmã, em horários totalmente descoincidentes. Há uma terceira 

situação de duas irmãs, Rute e Ana, ambas estudantes universitárias a trabalharem há cerca 

de 5 anos, uma na restauração e a outra no vestuário, embora esta última tivesse tido a sua 

primeira experiência profissional na restauração, através da irmã. O quarto é o representado 

por Fátima e o marido que trabalham, igualmente, em marcas diferentes, propriedade do 

grupo Inditex e no mesmo centro comercial. Fátima labora há 3 anos na loja de vestuário 

Movies e o marido - que não aceitou ser entrevistado - trabalha há 2 anos na loja Paradise, 

através de um contacto que a mulher estabeleceu com a direcção da marca. 

No que se refere aos relacionamentos de namoro e de amizade, destacamos duas 

situações. Rute, trabalhadora-estudante universitária da restauração, labora com o namorado 

Afonso, também estudante universitário, em horário idêntico na loja Hot Point. Trata-se de 

uma situação admitida a título excepcional pelo gerente da loja, que fez questão de advertir 

que episódios de absentismo laboral conjunto levariam a mudanças de horários. Estas 

excepções consagradas parecem comprometer a representação sobre o discurso gestionário 

que não permite pessoas com relações de namoro ou conjugais a trabalharem nas mesmas 

lojas. Arlindo, a laborar na loja Real, e Filipe na loja Kuante Baste, no mesmo centro 

comercial, são amigos e ex-colegas de escola secundária. Já trabalharam na mesma loja, 

onde ingressaram em simultâneo. Podemos afirmar que estas situações de recrutamento 

mais informal evidenciam a existência de uma rede de relações sociais que se auto-alimenta 

no interior do próprio espaço de trabalho e que é, activamente, incentivada pelas chefias da 

loja em situações concretas. Por exemplo, durante períodos de falta de pessoal, indagam 

os/as trabalhadores/as sobre a eventual existência de familiares, namorados/as, amigos/as 

ou colegas disponíveis para trabalhar. O conceito de disponibilidade é decisivo para iniciar o 

trabalho nestas lojas, como analisaremos de seguida, e também para os momentos 

posteriores de trabalho, a exemplo do caso do entrevistado Mário narrado anteriormente.  
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 Gabriela não foi entrevista individualmente, mas foi participante no focus group realizado na loja de 
restauração Hot Point. 
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Procurámos analisar o que consta do curriculum vitae e da ficha de inscrição ou 

boletim de candidatura preenchidos pelos/as trabalhadores/as, no contexto do acesso à loja 

comercial, em articulação com a questão dos requisitos exigidos para aí trabalhar. Primeiro, 

debrucemo-nos sobre os requisitos, para depois analisarmos esses materiais recolhidos.  

Segundo a informação reunida no quadro n.17, podemos identificar um conjunto de 

requisitos escolares e profissionais e um aglomerado distinto, que apelidámos de “outros 

requisitos”, em virtude da sua natureza interna diversa. Fala-se em requisitos e não em 

qualificações intencionalmente, dada a sua abrangência e o seu carácter não formal, 

exceptuando os casos em que se exige o 9º ano e o 10º ano de escolaridade. Ora, 

justamente, um primeiro olhar sobre o quadro, permite apontar situações em que não foram 

exigidos quaisquer requisitos escolares (31) ou profissionais (53), para iniciar a laboração nas 

lojas. Se retivermos o cenário do recrutamento em lojas de restauração e vestuário, é visível 

que, nas segundas, o nível de exigência escolar é ligeiramente superior, sendo que no 

respeitante aos requisitos profissionais, os cenários das lojas se aproximam sobremaneira. 

Porém, é necessário ter presente que não há um cenário homogéneo no interior das lojas da 

restauração e do vestuário. Não podemos negligenciar que, no interior de cada universo de 

lojas, há segmentações decorrentes das marcas existentes, ancoradas no valor simbólico 

que clientes e trabalhadores/as lhes vão atribuindo e que produzem efeitos de distinção 

social. Por exemplo, o discurso de alguns/mas trabalhadores/as apontou para perspectivas 

sobre a adequação de determinadas pessoas a uma certa marca, em função da imagem da 

mesma no mercado da indústria comercial e do perfil da pessoa em causa. Para além destes 

requisitos, pareceu-nos pertinente autonomizar dois outros, “ser maior de 18 anos” e “ser 

estudante”, para de algum modo contextualizar o que é exigido adicionalmente a quem é 

recrutado para laborar nestas lojas.  
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Nestes contextos de trabalho a condição de estudante pode ser exigida, o que desde 

logo explica o facto de uma fatia significativa da população entrevistada assumir essa 

condição. Explica, igualmente, que se construa uma rede vincada de relacionamentos 

sociais, no contexto do trabalho em centro comercial, que será objecto de análise ulterior. 

Globalmente, os/as estudantes encontram-se no mercado de trabalho por várias razões 

(Guerreiro, Pegado, coord., 2006). Neste caso em concreto, e como veremos de seguida, 

surgem necessidades financeiras relacionadas com o imperativo de financiar os estudos, mas 

também com a manutenção de um determinado estilo de vida201, por exemplo, a aquisição de 

viatura própria.  

É importante referir que a procura de estudantes por parte da entidade empregadora 

pode sinalizar a vontade de controlo de custos, porquanto se oferece um pagamento médio à 

hora baixo, veja-se os casos da restauração e do vestuário analisados cujos valores rondam, 

respectivamente, 2,16 euros e de 2,88 euros. É possível que signifique, também, o desejo de 

maximizar a flexibilidade numérica, em termos de número de horas de trabalho, e a 

flexibilidade funcional, traduzida na mobilidade entre postos de trabalho. Esta situação 

vantajosa para o empregador pode acarretar dois tipos de efeitos para os/as estudantes. Por 

                                                 
201 A este propósito da manutenção de estilos de vida associados a forte consumismo dos/as trabalhadores/as-

estudantes, autores como Bettis (1996) conceptualizam o seu “liminal state“: condição de alguém sem o estatuto 
definido no mundo do trabalho

 
que reflecte e é produzida pela economia urbana marcada pela fragmentação, 

pela ausência de sentido de comunidade, fortemente centralizada no consumo e geradora de mudanças no 
emprego e nas condições de exercício do trabalho que apresentam novos riscos e possibilidades para este 
segmento juvenil.

 

Requisitos exigidos por tipo de loja 

[QUADRO N. 17] 

  

V. 
A. 

Loja 
restauração V. 

A. 

Loja de 
vestuário 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

Requisitos escolares 

9ºano 13 46,4 65,0 7 21,9 35,0 20 

12ºano 1 3,6 16,7 5 15,6 83,3 6 

Não exigidos 13 46,4 41,9 18 56,3 58,1 31 

Possuir conhecimentos línguas 1 3,6 33,3 2 6,3 66,7 3 

Total 28 100,0 46,7 32 100,0 53,3 60 

Requisitos profissionais 

Experiência profissional no comércio 3 10,7 42,9 4 12,5 57,1 7 

Não exigidos 25 89,3 47,2 28 87,5 52,8 53 

Total 28 100,0 46,7 32 100,0 53,3 60 

Outros requisitos 

Ser estudante 0 0,0 0,0 2 50,0 100,0 2 

Ser maior de 18 anos 2 100,0 50,0 2 50,0 50,0 4 

Total 2 100,0 33,3 4 100,0 66,7 6 

 

        



 
 
295  

um lado, o/a trabalhador/a-estudante é solicitado/a a fazer mais horas e acaba por fazê-las, 

pois isso significa mais dinheiro ao final do mês, não obstante tal situação interferir 

negativamente no seu quotidiano escolar. Vejamos o depoimento de duas trabalhadoras-

estudantes do ensino superior. 

 

“Tenho dificuldades em conciliar o trabalho e a faculdade, tenho excesso de carga horária, quando me 
pedem para fazer horas eu faço, pois isso significa que também vou ganhar mais ao final do mês e isso é 
mau...uma pessoa habitua-se ao dinheiro e depois a faculdade fica para atrás [...]  se tivesse uma 
situação financeira que permitisse abandonava o trabalho, porque eu acho que neste momento...fiz um 
grande esforço para entrar para a faculdade, dizem que o mais difícil é sair dela, espero que isso não me 
aconteça, se pudesse dedicava-me só à faculdade.” 

(Rute, empregada de balcão na loja de restauração Hot Point, centro comercial 1) 
 

“Faço horas extras que me acabam por prejudicar na faculdade, podia estar no último ano a acabar o 
curso e não estou por causa dessa horas e desse dinheiro que recebo a mais por trabalhar mais horas 
para além do meu horário [...] mas acho que não compensa, pois ninguém nos reconhece realmente no 
trabalho e só estou a prejudicar o meu percurso.” 

(Carolina, empregada de balcão da loja de vestuário Orange, centro comercial 4) 
 

Pode afirmar-se que para estas entrevistadas, os efeitos negativos do excesso de trabalho no 

desempenho universitário são mais significativos do que os benefícios que ele comporta. 

Apesar do referido impacto negativo, é crucial salientar que, em simultâneo, o trabalho na loja 

permite satisfazer necessidades e, portanto, torna-se um trabalho estratégico encarado como 

algo de curta duração para esta população estudante. Ocupar-nos-emos desta questão mais 

adiante, quando examinarmos o significado que a actividade laboral tem para os/as 

entrevistados/as.  

Finalmente, a procura de estudantes neste contexto laboral pressupõe a construção 

da imagem de um universo de trabalho, onde se conjuga remuneração e diversão, que atrai 

um segmento de população juvenil. Esta imagem intencionalmente construída é 

particularmente relevante para a captação de estudantes jovens, que pretendem ganhar 

algum dinheiro enquanto estudam e, em simultâneo, terem a oportunidade de o fazerem de 

uma forma divertida. Registe-se a existência de aspectos particularmente positivos da 

experiência de trabalho que ultrapassam a contrapartida financeira - como veremos no 

âmbito da análise da (in)satisfação laboral. É frequente a população entrevistada invocar 

motivações relativas ao universo laboral (a necessidade de adquirirem experiência 

profissional) sempre combinadas com outras de ordem social, como o estabelecimento de 

redes de amizade e de aprendizagem com colegas de trabalho. Assim, a muitos/as agrada-

lhes não exactamente a natureza das tarefas em si, mas o facto de terem oportunidade de 

trabalhar com outros da mesma idade, de conhecer novas pessoas e de ocupar o tempo 
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ganhando dinheiro, por pouco que seja202. Isto é particularmente significativo, pois os 

momentos mais penosos do trabalho acabam por ser transformados em momentos de 

diversão ou competição, pela estratégia de gestão das lojas. Vejamos o seguinte testemunho 

do entrevistado Arlindo, que foi desafiado juntamente com os colegas do turno da noite a 

ganharem uma playstation, caso reunissem mais dinheiro na caixa nas horas de maior 

movimento (rush)203, do que os colegas dos turnos da manhã e da tarde: 

 

“[...] os funcionários da manhã fizeram 2500,00 euros e iam ganhar playstation, ora os funcionários da 
noite estavam assim um bocado chateados, que normalmente somos nós que fazemos mais dinheiro e 
eles fizeram primeiro e então nós p‟ra nos redimir fizemos 3500”. Saímos de lá mesmo cansados, mas 
nós parecíamos mesmo a correr feitos malucos lá dentro, aquilo era só dinheiro nas Caixas que já nem 
cabia, ainda tivemos que começar a fazer talões que lá o chamado sangria, tem que chegar lá, tiramos 
aquele dinheiro, depois a Caixa diz que faltava aquele dinheiro porque foi tirado pelo gerente. [...] 
Sangria. Fizemos várias vezes sangria porque o dinheiro já não cabia nas Caixas mesmo, pá, as 
Caixas mais rápidas são basicamente cinco funcionários, sou eu, somos só os do fecho, pronto, o 
pessoal do fecho normalmente é sempre mais rápido na Caixa, aquilo o dinheiro já não cabia todo, 
tínhamos que „tar a tirar, «olha tenho que fazer aqui uma sangria que já não cabe mais dinheiro». E 
depois lá está, são essas picardias que nos fazem muitas vezes com esses concursos, nós andamos 
todos contentes, mas depois passados dois dias já ninguém quer correr, já eles começam a mandar vir 
connosco, não sei quê não sei que mais, torna-se um bocado cansativo”. 

(Arlindo, operador na loja de restauração Real, centro comercial 1) 
 

A promoção de concursos constitui uma estratégia de mobilização dos/as 

trabalhadores/as capaz de romper com o trabalho rotineiro, cansativo, particularmente 

evidente no contexto da restauração de fast-food. Ocorre uma participação e um 

envolvimento fortes desta população trabalhadora, pois ela espera obter uma contrapartida 

desse investimento, neste caso a playstation, mas noutros, como abordaremos mais adiante, 

pode ser uma sobremesa adicional, ou, no caso do vestuário, um desconto na aquisição de 

um produto ou uma comissão sobre as vendas realizadas. O episódio descrito pelo 

entrevistado Arlindo permite ainda identificar a existência de um léxico singular - analisado no 

capítulo anterior - de que é exemplo, a sugestiva palavra “sangria”, facilmente adoptado 

pelos/as restantes trabalhadores/as. 

Prosseguindo o escrutínio dos requisitos exigidos pelas lojas e ainda no interior da 

categoria “outros requisitos”, podemos sublinhar a existência de limites etários para laborar 

nestes contextos de trabalho, explícitos, “ser maior de 18 anos”, ou implícitos no caso do 

limite máximo, a avaliar pelo perfil etário já analisado da população entrevistada. A 

                                                 
202

 Numa investigação sobre os custos psicológicos e sociais do emprego adolescente, Greenberger e Steinberg 
(1986) analisam o impacto que este despoleta neste segmento populacional e empreendem uma interessante 
reflexão que nos permite enquadrar, justamente, a situação da população trabalhadora- estudante entrevistada - 
não sem perder de vista obviamente a sua diversidade interna - em particular o facto de para muitos/as as 
condições de exercício laboral não serem problemáticas pelo facto de ainda frequentaram a escola ou a 
universidade, não terem pessoas a seu cargo e viverem na dependência dos/as seus/suas progenitores/as. 
203

Horas de maior afluência de clientes e correspondentes aos períodos mais exigentes em termos de trabalho. 
Confrontar glossário da actividade de trabalho na restauração, apresentado no capítulo anterior.   
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trabalhadora mais velha entrevistada na restauração referiu, precisamente, que já não a 

aceitavam para trabalhar em lojas de vestuário, onde só “querem raparigas novas, com caras 

bonitas”. Assim, parece-nos que estas condições de recrutamento contribuem, tal como 

veremos mais à frente, para a configuração da prática profissional destes/as trabalhadores/as 

e para as representações que tecem acerca dela e do seu universo laboral. 

 

8.2.5 Anúncios de emprego 

Após examinarmos os requisitos exigidos para laborar nestas lojas comerciais e em 

íntima relação com eles, empreendemos uma reflexão analítica em torno das fichas de 

candidatura e anúncios publicitados. Observemos, de seguida, a ficha de inscrição da loja de 

restauração Real204. 

 

Ficha de inscrição da loja de restauração Real 

INSCREVE-TE 
Nome: 
Data e local de nascimento: 
Morada: 
Código postal: 
Telefone: 
Meio de transporte utilizado: 
Habilitações literárias: 
Já trabalhaste num Restaurante Real anteriormente? Não; Sim; Se sim, quando e onde? 
Disponibilidade 
De segunda a domingo das....às.... 
Obs. O horário de trabalho é afixado de acordo com a tua disponibilidade e com as necessidades do restaurante 
Experiência profissional anterior 
Empresa: 
Local: 
Tel.: 
Funções desempenhadas: 
Outras informações que consideres que valorizam a candidatura: 
Assinatura 
Preenche, anexa uma fotografia tipo passe, uma fotocópia do BI e o CV e entrega no Restaurante onde gostarias de trabalhar! 
Os dados pessoais fornecidos destinam-se unicamente a fins de selecção e recrutamento de pessoal e não serão utilizados 
para quaisquer outros fins, nem o Restaurante Real manterá, qualquer registo daqueles dados ou desenvolverão qualquer 
base de dados a partir dos mesmos. 

 
 

Esta ficha de inscrição é acompanhada pela seguinte mensagem: 

“Adoras desafios? Tens vontade, ritmo, és descontraído, divertido e desinibido? Gostas de um bom 
ambiente de trabalho, és independente e queres escolher o teu próprio horário de trabalho? Tudo o que 
precisas é começar. Vem trabalhar connosco!”. 
 

 Primeiramente, ressalta a forma da entidade empregadora se dirigir por “tu” ao/à 

potencial candidato/a, reveladora de uma proximidade no trato, capaz de criar a imagem 

ambígua de um cenário de trabalho onde se diluem, aparentemente, fronteiras geracionais e 

                                                 
204

 Esta ficha de inscrição foi recolhida do balcão da loja de restauração Real, onde se encontravam, também, 
folhetos de publicidade a novos produtos da marca. 
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hierárquicas, propiciando simultaneamente um tratamento usado para subordinados/as. 

Podemos salientar a tónica colocada num conjunto de características individuais que auxiliam 

na construção do chamado “bom ambiente de trabalho”. Além disso, não se fala em 

experiência, sublinha-se antes que o/a potencial candidato/a precisa “é começar”, sugerindo-

se, implicitamente, que será in loco que o/a interessado/a aprenderá as tarefas de trabalho a 

realizar. Sobressai, igualmente, a questão do horário, particularmente, significativa no 

contexto de trabalho deste universo juvenil. Fala-se em “escolher o próprio horário”, o que é 

apelativo para aqueles/as que não têm como única actividade a profissional. Não obstante, 

em “obs.(observação)” fica explícito que o horário “é afixado de acordo com a tua 

disponibilidade e com as necessidades do restaurante”, ou seja, a margem de autonomia 

individual apregoada na mensagem fica por conseguinte largamente condicionada. A questão 

da disponibilidade de horário é apreciada pela entidade empregadora, inclusivamente, é 

apontada como sendo uma característica valorizada no/a trabalhador/a, como referiremos 

mais adiante. 

 No que respeita ao curriculum vitae, que deve acompanhar a ficha de inscrição, com a 

fotocópia do bilhete de identidade e uma fotografia obrigatória - o que é revelador da 

importância atribuída à imagem, pois a fotocópia do bilhete de identidade exigida já inclui a 

fotografia - é possível afirmar que não acrescenta muito à ficha de inscrição, pois os dados 

que nele constam, segundo testemunhos dos/as entrevistados/as, reportam-se também aos 

dados pessoais, habilitações escolares, experiência profissional, e outros dados relevantes. A 

entidade empregadora não exige nenhum formato prévio de curriculum vitae, cabendo ao/à 

candidato/a concebê-lo. Ora, a configuração do curriculum vitae apresentado pode sinalizar 

ao empregador aspectos adicionais relevantes sobre a candidatura em causa, como sejam a 

sua organização e apresentação, entre outros.  

No decurso do trabalho fizemos a pesquisa de anúncios de jornais com ofertas de 

emprego nas actividades em estudo. Desde logo, é de sublinhar ter sido mais fácil encontrar 

anúncios para cargos de direcção de loja, do que para o nível de operação, facto indiciador, 

em nosso entender, do papel secundário dos processos de recrutamento formalizados neste 

contexto. É relevante examinarmos, em primeiro lugar, a configuração com que o anúncio 

surge na imprensa escrita. Nos anúncios analisados para cargos operacionais, surge em letra 

de menor dimensão a expressão “Precisa-se (m/f) de”, em comparação com as profissões 

anunciadas “empregada de balcão”, “cozinheira, empregada de balcão ou copeira”, ou 

“empregada de balcão”, redigidas apenas no feminino. A sigla m/f, que significa 

masculino/feminino, não pode ser utilizada indiscriminadamente, segundo a Comissão para a 

Igualdade no Trabalho e Emprego205 (CITE, 1999). Destaca-se nestes anúncios de emprego, 

                                                 
205

 Trata-se de um parecer nº10, de 1991 da CITE que surge na sequência da constatação da discriminação no 
acesso ao emprego registados em anúncios de oferta de emprego publicitados na imprensa diária e semanal. 
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o uso indiscriminado desta sigla, em simultâneo com a manutenção de designações 

tradicionais só no feminino, o que pode despoletar interpretações restritivas conducentes à 

emergência de “barreiras inconscientes” que impedem os homens de se candidatarem, 

sucedendo o mesmo com as mulheres nos anúncios dirigidos para homens. Esta situação 

tende a não ocorrer nos anúncios para cargos de direcção de loja. Em segundo lugar, 

sobressai que os anúncios para cargos de operação não descrevem, de modo 

pormenorizado, o perfil do/a candidato/a desejado/a, o que não acontece com os dirigidos 

para tarefas de chefia. Se nos primeiros, apenas surge um contacto telefónico para o qual se 

deve ligar na condição de interessado/a no emprego, já nos segundos, é necessário 

formalizar por escrito a candidatura com envio de curriculum vitae para a morada referida no 

anúncio.  

Uma vez compilados alguns anúncios para funções de operação206, decidimos 

telefonar para os números indicados na qualidade de potenciais interessadas na oferta de 

emprego publicitada. Procuramos, de seguida, documentar três casos desses, localizando o 

anúncio em causa e registando a conversa em discurso directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Possui como enquadramento jurídico, entre outros, o 13º artigo da Constituição da República Portuguesa sobre 
globalmente as questões de igualdades de oportunidades perante a lei; o DL 391/79 de 20 de Setembro no seus 
artigos 3º e 7º sobre não discriminação no acesso emprego, o DL 491/85 de 26 de Novembro que no seu artigo 
8º contempla a punição de entidades que anunciem ofertas de emprego discriminatórias. 
206

 Optámos por esta modalidade, pois no caso dos cargos de direcção havia a obrigatoriedade de formalizar a 
candidatura por escrito com envio de fotografia, o que comprometeria o nosso anonimato. 
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CASO 1. 
20/03/2007; JN; anúncio de emprego para empregada de balcão num restaurante no centro comercial 6  
E – Bom dia, estou a ligar pois li um anúncio de emprego no jornal…  
e – Oh não menina a vaga já está ocupada 
E – Muito obrigada. Bom dia. 
CASO 2. 
09/11/2007; JN; anúncio de emprego para cozinheira, empregada de balcão ou copeira numa cervejaria no centro 

comercial 1  
E – Boa tarde, estou a ligar por causa de um anúncio de emprego que vi no jornal. 
e – Boa tarde menina, tem que vir cá preencher uma ficha. 
E – Queria só esclarecer alguns aspectos, tenho umas dúvidas… 
e – Diga. 
E – Que qualificações escolares são necessárias? 
e -  Não é obrigatório ter escolaridade nenhuma. 
E – E experiência profissional? É preciso ter ou não? 
e – Não. Isso aprende-se. 
E – E o contrato de trabalho é de quantos meses? Que contrato é? 
e – Olhe, a menina tem que passar hoje cá para preencher uma fichinha. 
E – Só queria perguntar mais uma coisa. Qual é a remuneração? Mais ou menos?  
e – Não sei, isso é com a gerente. A menina que passe cá para preencher a ficha. 
E – OK. Muito obrigada. Boa tarde, com licença. 
CASO 3. 
17/11/2007; JN; anúncio de emprego para empregada de balcão num restaurante no centro comercial 5  
E - Boa tarde, estou a ligar por causa de um anúncio de emprego que vi no jornal…  
e – Tem que vir cá a uma entrevista, se quiser pode vir entre as 14h e as 15h e tem a entrevista com o senhor x. 
E – É que eu queria perguntar umas coisas… Tenho aqui umas dúvidas. 
e – Não adianta nada estarmos a falar por telefone, quando não conhecemos a pessoa e a pessoa não nos conhece a nós, mas 

pronto, diga lá. 
E – É preciso ter alguma escolaridade ou não? 
e – A pessoa tem que saber ler e escrever. A menina sabe ler e escrever não sabe? 
E – Sei. E experiência. É necessária experiência? 
e – A formação somos nós que a damos. 
E – E o contrato é de 6 meses, 7? 
e – Seia meses, mas um funcionário ser 6 meses, efectivo, preto ou branco, para nós tem o mesmo valor. 
E – E como é o horário? 
e – É almoço e jantar. Repartido. 
E – É horário repartido. Mas é part-time, 8 horas por dia…? 
e – É almoço e jantar, 8 horas. 
E – E a remuneração é mais ou menos quanto? 
e – É logo à entrada 500 euros. 
E – Muito obrigada. Eu volto a contactar. Com licença. 

 

As três situações revelam algumas regularidades: 1) informalidade do tratamento por parte da 

pessoa que atende; 2) inexistência de identificação dessa mesma pessoa; 3) conversa 

orientada para que a potencial interessada se dirija à loja; 4) indisponibilidade para fornecer 

grandes detalhes sobre as condições de trabalho propostas. 

Nos anúncios207 destinados a cargos de chefia foi possível apurar um perfil desejado 

para o/a candidato/a, a existência de expressões passe partout, como seja a “apresentação 

cuidada”, o “gosto pelo contacto com clientes”, o “bom relacionamento interpessoal”, que 

poderiam ser requisitos associados a qualquer outra actividade profissional que exija o 

contacto com o cliente, a “boa aparência” e a “capacidade de comunicar”. O processo de 

selecção e recrutamento para estas funções implica, previamente, o envio de curriculum vitae 

e de uma fotografia, o que indicia, tal como já referimos, o peso da imagem. 
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 Sobre os anúncios de emprego da rubrica “classificados” do Jornal de Notícias, veja-se o artigo 
“(Des)classificados” da autoria de Bruno Monteiro, publicado pelo Jornal Universitário do Porto (JUP), Maio, 
2006, p.3, onde se tecem considerações pertinentes acerca do teor dos mesmos. 
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Após esta caracterização detalhada da situação profissional dos/as entrevistados/as, 

voltemos agora o nosso olhar para o seu trabalho. 

 

8.3 Retrato da natureza da actividade de trabalho 

8.3.1Tarefas na restauração e no vestuário  

Um dos aspectos privilegiados nesta pesquisa relaciona-se com a análise da natureza 

da actividade de trabalho da população entrevistada. Da reflexão realizada, e com base na 

informação reunida no quadro seguinte, é possível apontar dois tipos de tarefas, de natureza 

material e de natureza mista. 

 

Natureza das tarefas segundo o tipo de loja 
[QUADRO N. 18] 

  
V. 
A. 

Loja 
restauração V. 

A. 

Loja de 
vestuário 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

Natureza material 

Abrir a loja 0 0,0 0,0 4 5,9 100,0 4 

Arrumar a loja 0 0,0 0,0 2 2,9 100,0 2 

Arrumar a mercadoria 0 0,0 0,0 9 13,2 100,0 9 

Arrumar o armazém 2 5,6 25,0 6 8,8 75,0 8 

Arrumar os cabides 0 0,0 0,0 3 4,4 100,0 3 

Colocar alarmes na roupa 0 0,0 0,0 3 4,4 100,0 3 

Colocar as batatas na batedeira 1 2,8 100,0 0 0,0 0,0 1 

Dobrar roupa 0 0,0 0,0 17 25,0 100,0 17 

Encomendar mercadorias 0 0,0 0,0 1 1,5 100,0 1 

Fazer coordenação 0 0,0 0,0 4 5,9 100,0 4 

Limpar a loja 8 22,2 47,1 9 13,2 52,9 17 

Limpar a sala de refeições 4 11,1 100,0 0 0,0 0,0 4 

Limpar equipamentos 5 13,9 100,0 0 0,0 0,0 5 

Limpar o pó do armazém 0 0,0 0,0 2 2,9 100,0 2 

Preparar produtos 10 27,8 100,0 0 0,0 0,0 10 

Repôr produtos/mercadorias 6 16,7 42,9 8 11,8 57,1 14 

Total 36 100,0 34,6 68 100,0 65,4 104 

Natureza mista 

Atender clients na caixa 16 37,2 39,0 27 64,3 65,9 43 

Formar recursos humanos 12 27,9 80,0 3 7,1 20,0 15 

Gerir recursos 13 30,2 59,1 9 21,4 40,9 22 

Servir à mesa 3 7,0 100,0 0 0,0 0,0 3 

Vender 1 2,3 25,0 3 7,1 75,0 4 

Total 45 104,7 52,9 42 100,0 49,4 87 

 

Para cada um destes conjuntos, procedemos a um registo pormenorizado das tarefas que a 

população entrevistada realiza no seu quotidiano de trabalho. Um primeiro olhar para este 

quadro, permite registar a maior diversidade de tarefas de natureza material apontada 

pelos/as entrevistados/as, em comparação com as de natureza mista e a inexistência de 

tarefas puramente relacionais. Simultaneamente, é possível sublinhar que há tarefas 

apontadas, exclusivamente, pelos/as entrevistados/as a laborarem na restauração e no 
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vestuário. No primeiro caso, por exemplo, destacam-se as seguintes: “colocar batatas na 

batateira; “limpar sala de refeições”; “limpar equipamentos”; “preparar produtos”; “servir à 

mesa” e “satisfazer o cliente”. No caso do vestuário, sobressaem por sua vez: “abrir a loja”; 

“arrumar cabides”; “arrumar a loja”; “arrumar mercadoria”; “colocar alarmes na roupa”; “dobar 

roupa”; “fazer coordenação”; “limpar pó do armazém”e “encomendar mercadoria”. O facto de 

ser referirem explicitamente estas tarefas, não significa que não existam outras, não 

mencionadas. Dito de outro modo, os/as entrevistados/as podem realizá-las, sem no entanto 

lhes atribuírem um sentido subjectivo de tarefa no seu quotidiano de trabalho, o que justifica a 

sua omissão na situação de entrevista. Em termos ilustrativos, podemos referir a tarefa da 

“abertura da loja”, apontada apenas pelos/as trabalhadores/as do vestuário, mas que, 

evidentemente, constitui uma tarefa realizada também nas lojas de restauração. 

No contexto da restauração, são as tarefas de natureza material correspondentes à 

limpeza do espaço da loja e dos equipamentos, à reposição e à preparação dos produtos, 

que mobilizam os/as trabalhadores/as no seu quotidiano laboral. Atentemos no discurso da 

entrevistada Andreia: 

 

"Começamos por gerir o turno, saber onde colocamos as pessoas, atrás, à frente, a cortar baguette, a 
fazer as baguettes, a fazer batata a atender clientes, fazemos limpezas, os chefes também fazem 
limpezas, fecho financeiro, fazemos inventário, de manhã fazemos a preparação durante 3 horas, é o 
que demora mais tempo, à noite não há preparação, mas há as limpezas....temos mais 
responsabilidades que os outros funcionários, se vier um cliente reclamar, estamos ali para falar com 
ele, temos que fazer as contas, fechar as caixas, fazer horários, montes de coisas, claro que um 
chefe não está ali como um funcionário, nós ajudamos na hora de rush, quando há uma hora em que 
está parado aproveitamos para fazer os horários, as outras coisas que temos para fazer.” 

(Andreia, gestora da loja de restauração Bonanza, centro comercial 6) 

 

É de realçar o facto das tarefas de natureza material ocuparem uma parte substancial do 

tempo de trabalho, até mesmo de quem ocupa cargos de direcção, o que nos permite aventar 

que as fronteiras entre operacionais e quem assume cargos de direcção são relativamente 

esbatidas, como já constatámos ao tratar dos horários de trabalho. Na maior parte dos casos, 

estes/as últimos/as são ex-operacionais capazes necessariamente de “ajudar” nas horas de 

maior movimento de clientes (rush). Ehrenreich (2001), baseando-se na sua experiência 

laboral como empregada de mesa numa loja de restauração de fast-food na Florida, sublinha 

que os/as gerentes e os/as sub-gerentes em trabalhos de salários baixos como estes, 

acabam por não ser propriamente o inimigo de classe dos/as restantes trabalhadores/as, 

tanto mais porque todos/as começaram no nível inferior da hierarquia, tendo conhecido 

posteriormente uma mobilidade profissional ascendente. Eles/as acabam por ser um 

instrumento ao serviço da direcção da marca que permite fazer a mediação entre o trabalho 

quotidiano dos/as operacionais e a panóplia de prescrições das marcas, de modo a garantir a 
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obtenção das facturações programadas por estas. Nessa medida, julgamos que o facto de 

não se distanciarem muito dos operacionais, em termos de execução de tarefas, reflecte uma 

estratégia de gestão que permite reforçar o espírito de equipa apregoado como parte 

necessária ao sucesso comercial da loja. Esta proximidade alia-se, pois, à solidariedade de 

todos/as para todos/as, reforçando assim uma atmosfera de equipa e de controlo.  

Finalmente, se atentarmos na natureza mista, observa-se que o atendimento aos/às 

clientes na caixa é a tarefa mais representada, mobilizando a componente material atinente 

ao manuseamento de dinheiro e, simultaneamente, uma componente relacional envolvendo a 

interacção com clientes, que ocorre em coordenadas espaciais e temporais específicas. Nos 

casos das lojas de fast-food existe um balcão, que separa quem trabalha da clientela, onde 

existem várias máquinas para registar os pedidos da mesma. Geram-se, pois, interacções 

entre as figuras do/a trabalhador/a e do/a cliente que obedecem a um conjunto de passos 

previamente prescritos pelo grupo ou pela marca em causa. Veja-se o caso da loja de 

restauração Hot Point e dos seis passos de atendimento ao balcão: 

i) Acolher e cumprimentar o/a cliente; 

ii) Receber o pedido e registá-lo no sistema informático;  

iii) Apresentar a ordem aos/às colegas que se encontram na copa e na cozinha;  

iv) Receber o pagamento; 

v) Colocar os produtos em cima do tabuleiro;  

vi) Agradecer ao/à cliente e dizer para voltar 

Estes seis passos devem ser realizados no tempo de 8 minutos prescrito pela marca. Trata-

se de uma organização do trabalho muito estandardizada tanto no balcão, como na cozinha. 

Esta estandardização não é um atributo apenas desta loja, mas de todas as lojas 

franchisadas208, que devem cumprir escrupulosamente as orientações da marca, sem 

introduzir qualquer alteração de procedimentos em matéria de organização e standards de 

produção. Porém, ao nível da relação com a clientela é possível, de loja para loja, calibrar 

ou reforçar algumas situações, como seja, ampliar simpatias e disponibilidades. 

 Nesta mesma loja, mas no atendimento às mesas, há tempos de atendimento 

diferentes, pois são adaptados ao tipo de interacção estabelecida entre trabalhadores/as e 

clientes, como analisámos no capítulo anterior. Com efeito, trata-se de um tempo mais 

prolongado, em comparação com o que caracteriza o atendimento no balcão. Vejamos aqui 

a sequência de acções: 

i) Acolher, cumprimentar o/a cliente e direccioná-lo para uma mesa; 

ii) Receber o pedido e registá-lo no sistema informático; 

iii) Apresentar a ordem aos/às colegas que se encontram no balcão; 

                                                 
208

 Confrontar com os pressupostos do regime de franchising já analisados. 
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iv) Levar os produtos ao/à cliente; 

v) Recolher os produtos; 

vi) Perguntar se querem sobremesa ou algo mais, agradecer ao/à cliente e dizer para 

voltar;  

vii) Apresentar a conta e receber o pagamento; 

viii) Entregar o troco e o recibo e despedir-se do/a cliente 

Esta listagem de tarefas parcelares associadas aos postos de trabalho revela uma 

organização extrema que é, afinal, uma das chaves de sucesso da indústria de restauração 

fast-food e de restauração mista. Trata-se de uma lógica produtiva designada por 

“produtivismo reactivo” (Askenazy, 2004) que, ao conjugar polivalência, trabalho em equipa - 

sustentado num espírito de proximidade e de solidariedade referidos em linhas atrás -, just-

in-time e qualidade, permite satisfazer os/as clientes, através da oferta de um serviço mais 

alargado e servir, necessariamente, os objectivos económicos e comerciais das marcas. 

Todavia, não podemos negligenciar as dificuldades em uniformizar a dimensão mais 

relacional deste trabalho, devido a duas ordens de factores (Leidner, 1993). Primeiro, a 

uniformização de comportamentos e atitudes não pode ser totalmente salvaguardada, 

quando a matéria-prima são pessoas. Segundo, a excessiva uniformização pode carecer de 

sentido, num contexto em que os/as clientes a percepcionem como incompatível com a 

garantia da qualidade. Seja como for, a entidade empregadora persiste no seu objectivo, 

reforçando determinado tipo de estratégias, como sejam: a minimização da variabilidade das 

condições de trabalho, mediante a estandardização dos comportamentos dos/as clientes 

para que estes/as interiorizem um conjunto de procedimentos ajustados às rotinas que 

pautam a organização do trabalho e consequentemente a própria loja comercial; a procura 

da redução do impacto da rotinização junto dos/as clientes, tentando introduzir uma 

aparência de autenticidade, por exemplo, através dos sorrisos e da oferta de novos 

produtos; finalmente, a estandardização das características dos/as trabalhadores/as com 

funções de chefia intermédia e de topo - daí servirem de instrumento à marca, como referido 

há pouco - , das suas personalidades e das suas rotinas, no sentido de tomarem as 

decisões convenientes à marca ou grupo.  

Regressando ao quadro relativo às tarefas realizadas na restauração, é de registar 

que as tarefas mistas de gestão de recursos (materiais e humanos) também são 

consideráveis, bem como a formação de recursos humanos que é tarefa formal exclusiva das 

chefias intermédias e de topo a laborarem na loja. Referimos a dimensão formal desta tarefa 

assegurada pelas chefias, porém, é importante não negligenciar, como apontam os/as 

entrevistados/as, a dimensão da auto-aprendizagem (observação de outros/as 

trabalhadores/as e aprendizagem própria) e da hetero-aprendizagem (através de 

trabalhadores/as mais experientes), fortemente presentes entre as modalidades de 
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aprendizagem das tarefas do quotidiano concreto de trabalho. De registar que essa 

formalidade é mais vincada em lojas de restauração do que de vestuário, o que, em nosso 

entender, é tributário das singularidades do processo de trabalho na restauração209, que 

analisámos.  

Prosseguindo a análise das tarefas de natureza mista, podemos afirmar que a tarefa 

de servir à mesa constitui uma realidade nas lojas de restauração mista e clássica, estando-

lhe associadas componentes de dimensão material, como levar os produtos à mesa, e de 

dimensão relacional, como a gestão da relação com a clientela. Para esta dimensão 

relacional, é possível apontar a existência de trabalho emocional (Bolton, 2006), mediante, 

por exemplo, o sorriso que o/a empregado/a de mesa deve exibir no rosto, e de trabalho 

estético, consubstanciado, em particular, no uso de farda, que uniformiza a imagem 

daqueles/as que trabalham.  

Finalmente, a tarefa de vender é apontada apenas por um entrevistado, o que é 

bastante revelador do sentido subjectivo que se lhe atribui. Verificámos, assim, que os/as 

trabalhadores/as desempenham um conjunto de tarefas que acabam por materializar a 

venda, e no entanto não a autonomizam no momento de caracterizar a natureza das tarefas 

realizadas no seu trabalho. Tal situação pode ser explicada pela existência de uma lógica 

económica e comercial que inscreve nas estruturas cognitivas destes/as trabalhadores/as, 

esquemas práticos de pensamento, de percepção e de acção (Bourdieu, 2006) - como já 

salientámos noutro momento desta pesquisa - que os/as levam a não verbalizar a realização 

da tarefa da venda, apesar de não só se encontrar presente entre as tarefas a realizar como 

constituir mesmo o principal objectivo a atingir. 

Centremo-nos agora na especificidade das tarefas apontadas no âmbito do trabalho 

em lojas de vestuário. À semelhança do observado para a restauração, sobressaem as 

tarefas de natureza material atinentes à manutenção e limpeza do espaço. A 

sobrerepresentação da categoria “dobrar roupa” é, particularmente, ilustrativa de uma tarefa 

que mobiliza fortemente estes/as trabalhadores/as no seu quotidiano laboral, sobretudo em 

lojas de self-service, onde o/a cliente acede directamente à mercadoria sem haver qualquer 

mediação por parte daqueles/as. A figura dos/as trabalhadores/as desempenha um papel 

crucial na construção de atmosferas comerciais propensas ao consumo e à venda, que 

implicam neste particular o “arrumar as peças de roupa” que os/as clientes desarrumam. 

Trata-se da logística de bens materiais (Veltz, 2000), que se revela fundamental para esta 

actividade comercial e que coexiste com a realização de outros tipo de tarefas. Esta 

coexistência reflecte o esbatimento de fronteiras entre actividades ditas terciárias e 
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 Um entrevistado com funções de chefia na restauração associou sugestivamente o espaço de trabalho e as 
tarefas aí executadas a uma linha de produção. “Este espaço parece uma linha de produção, muito pequeno, 
tudo rentabilizado, muitos trabalhadores num espaço que é milimetricamente aproveitado” (Manuel, gestor da 
loja de restauração Real, centro comercial 7). 
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industriais, e por conseguinte, a separação entre actividades de consumo e de produção. A 

categoria “dobrar a roupa” permite compreender, também, o facto de um entrevistado definir 

a sua profissão como “dobrador de roupa”, tal como explicitado atrás aquando da análise das 

auto-representações profissionais dos/as entrevistados/as.  

Quanto às tarefas de natureza mista, é o atendimento ao cliente que mobiliza 

fortemente estes/as trabalhadores/as, seguindo-se menos representada a gestão de recursos 

(materiais e humanos), a venda e a formação de recursos humanos.  

À semelhança daquilo que analisámos para o universo da restauração, também no 

vestuário ocorre uma forte prescrição, aqui mais de formas de actuar associadas a tarefas do 

que propriamente de tarefas, uma vez que estamos face a um processo de trabalho diferente. 

Observemos alguma informação retirada do manual da loja210 de vestuário Match Point, 

tipificada como loja de self-service, dirigida para um segmento de clientela mais massificado, 

sobre dimensões consideradas chaves, como a “disponibilidade” dos/as trabalhadores/as, em 

particular a das caixeiras211, o “olhar amável”, e o imperativo de “apresentar sempre 

alternativas”. 

 A disponibilidade, já referida como atributo fundamental neste universo de 

trabalhadores/as, surge aqui novamente reforçada. São treze pontos reunidos neste item 

relativo à “disponibilidade sempre”. Redigidas a negrito surgem as palavras mais enfatizadas 

pela marca em causa, como o olhar, o aproximar, a atenção, o interesse, a linguagem. 

Todas remetem para situações que mobilizam subjectivamente os/as trabalhadores/as no 

interior de um contexto relacional extremamente forte, onde o/a cliente surge como uma 

figura chave. Este/a cliente insere-se numa estrutura de organização em self-service212, que 

influencia a natureza do trabalho realizado na loja. Isto significa que os/as clientes entram na 

loja e se movimentam livremente, percorrendo o seu espaço da forma que entendem, 

retirando dos expositores os artigos que querem experimentar nos locais para o efeito - os 

provadores - tendo a possibilidade de recorrer ao/à trabalhador/a, se assim o desejarem. 
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 Refira-se que os/as entrevistado/as a desempenhar cargos de chefia intermédia e de topo falaram-nos na 
existência de um manual de loja. Todavia ficámos a perceber que esse manual não estava disponível na loja, 
encontrando-se nesta apenas algumas folhas com os procedimentos obrigatórios a transmitir aos/às 
trabalhadores/as sobretudo àquele/as recém-chegados/as. 
211

 Não deixa de ser expressivo o facto da palavra “caixeiras“ surgir no feminino. Podemos aqui recuperar as 
considerações tecidas acerca da das questões de género aquando da análise sobre as configurações dos 
anúncios de emprego. 
212

 Veja-se que a introdução nos EUA no decurso dos anos de vinte e trinta do século passado do self service no 
comércio de largo formato e sua consequente exportação para a Europa na segunda metade do século XX, teve 
um forte impacto sob o prisma da organização do trabalho no comércio e dos custos do trabalho, pois implicou 
trabalho mais desqualificado com custo mais baixos (Wrigley, Lowe, 2002).  
Refira-se ainda que esta modalidade de auto-serviço faz com que os comerciantes ou lojistas, como os grandes 
grupos económicos, desqualifiquem grande parte das tarefas do/as vendedores/as, tornando-as mais repetitivas 
e rotineiras, de que é exemplo a reposição de stocks, as operações de caixas, as limpezas (Wrigley, Lowe, 
2002). Consequentemente, e como sugere Du Gay (1996), passam a recrutar mão-de-obra para ocupações que 
requerem conhecimento reduzido ou não especializado e competências de fácil e rápida aquisição, as 
designadas competências soft como o saber-estar, o saber-ser e o saber-fazer, que podem mais facilmente 

colocar em risco os/as trabalhadores/as em qualquer situação de discordância. Tivemos oportunidade de discutir 
estas questões aquando dos requisitos escolares e profissionais exigidos para trabalhar nas lojas. 
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Deste modo, ao/à cliente “nunca deve ser dito um não”, merecendo este/a um atendimento 

atento quando assim o deseja: “deixar o que estamos a fazer quando se aproxima o 

cliente”213. Podemos referir que se dá prioridade à relação do/a cliente com o produto, 

assumindo o/a trabalhador/a um papel mediador mais silencioso, porém sempre atento - 

“estar atento ao olhar e à linguagem corporal do cliente, para saber se ou quando precisam 

de nós”; “procurar os olhares dos clientes que necessitam de ajuda”. Refira-se, 

adicionalmente, que o/a cliente assume uma postura muito mais activa (Glaser, 1993) que 

no limite significa incorporar trabalho214 que antes era realizado pelo/a profissional do 

comércio.  

 

DISPONIBILIDADE SEMPRE 

Deixar o que estamos a fazer quando se aproxima um cliente. 

Nunca dizer “NÃO” ao cliente. 

Acompanhar o cliente em vez de apontar com o dedo. 

Olhar para o cliente que estamos a atender. 

Utilizar perguntas, para nos aproximarmos do cliente. 

Quando executo as minhas tarefas na loja, olho sempre para os clientes. 

Procurar os olhares dos clientes que precisam de ajuda. 

Aproximarmo-nos dos clientes que precisam de ajuda (os que procuram tamanhos, revolvem a roupa). 

Estar atento ao olhar e à linguagem corporal do cliente, para saber se ou quando precisam de nós. 

Se voltarmos a vê-lo, depois de o termos enviado a um colega, interessarmo-nos em saber se solucionou o seu problema. 

Conhecer o produto (cor, tamanho, lavagem, etc) = segurança = maior disponibilidade. 

Linguagem adequada e adaptada a cada cliente (você/você, tu/tu). 

Atender da mesma forma ao longo de todo o dia. 
Fonte: Documentos escritos, Match Point, 2007 
 

 Também no documento seguinte sobressaem pontos relacionados com a necessidade 

de um “olhar amável”, uma linguagem não gestual que poderemos enquadrar no já referido 

trabalho emocional. A amabilidade do olhar é dirigida para o/a cliente, pois este/a é a 

“prioridade” das “funcionárias”. Prevalece, pois, em ambos os quadros a ideia de priorizar a 

figura do/a cliente. 

 

UM OLHAR AMÁVEL SEMPRE 

A encarregada deve ser a primeira a transmitir amabilidade, tranquilidade, as boas vindas (dar o exemplo). 

Sempre uma funcionária na/s entradas/s. 

A funcionária da entrada deve sempre cumprimentar com o olhar ou verbalmente 

Equipa bem distribuída na loja. 

Seguir o cliente com os olhos. 

Farda, imagem, aspecto físico, coordenação, reposição (pessoal, local) 

A prioridade das funcionárias é o cliente. 

Evitar as conversas cruzadas com outras funcionárias em frente aos clientes. 

Temos de transmitir ao cliente a sensação de ser bem vindo. 

A postura e a imagem devem ser correctas (nunca mastigar pastilha elástica ou apoiar-se nos móveis...). 
Fonte: Documentos, Match Point, 2007 

 
 O documento seguinte mostra em doze pontos que a “disponibilidade” deve ser um 

                                                 
213 É de sublinhar que esta frase encontra-se redigida na primeira pessoa do plural, sendo que outras surgem na 

forma impessoal, o que pode sugerir em nosso entender uma apropriação individual mais intensa por parte do 
leitor/a trabalhador/a. 
214 Com efeito, aos/às clientes é exigido mais trabalho para que possam aceder aos bens que pretendem 

comprar, usufruindo em contrapartida de mais baixos preços (Wrigley, Lowe, 2002). 
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atributo fundamental das “caixeiras”, que se encontram no balcão a fazer caixa e que são as 

últimas pessoas com quem o/a cliente interage, sendo por conseguinte a última imagem da 

marca que “influencia a satisfação do cliente”. É possível registar um conjunto de 

procedimentos uniformes que a trabalhadora - repare-se que neste manual de loja se 

escrevem as palavras caixeira, funcionária, encarregada, no feminino, o que, em nosso 

entender, é revelador da sobrerepresentação de mão-de-obra feminina nesta loja - que se 

encontra na caixa deve cumprir. Parece-nos importante destacar o propósito da marca 

incentivar um contacto pessoal entre a trabalhadora e o/a cliente: “olhar nos olhos”; “dar 

troco nas mãos”; “agradecer e entregar saco na mão”. 

 

DISPONIBILIDADE SEMPRE/CAIXEIRAS: Olhar nos olhos/Dar o troco nas mãos/ Agradecer e entregar o saco na mão 

A caixeira é a última pessoa que lida com o cliente. A sua atitude influencia a satisfação do cliente. 

Evitar ter mais de 12 pessoas na fila. Se tal acontecer, a caixeira tem de avisar a encarregada. 

Todas as trocas são feitas mão na mão: cartões de crédito, recibos, talões, trocos. 

O produto que chega à caixa é um produto comprado. É importante manipular com cuidado o produto diante do cliente: tirar o alarme, 
dobrar, colocar no saco e entregar ao cliente. 

Voz alta e clara para anunciar o total da compra. 

Solicitar o Bilhete de identidade quando se paga com cartão. 

Agradecer sempre a compra e despedir-se. 

Explicar  a importância do talão aos clientes. 

Agrafar o recibo do cartão ao talão par evitar que se perca. 

Dar toda a informação necessária (serviços, prazos, etc). 

Nunca atender o telefone quando se está a cobrar ao cliente. 

Oferecer amostras (se houver). 
Fonte: Documentos escritos, Match Point, 2007 

 
 Finalmente, foi possível registar que no atendimento ao/à cliente, a trabalhadora da 

marca Match Point tem que “mostrar sempre alternativas ao cliente”, o que significa que a 

expressão “não há” nunca deve ser pronunciada. Neste documento, podemos referir que as 

palavras colocadas a negrito pela marca, em particular “o ser natural”, o “saber apresentar o 

produto”, “oferecer os produtos e serviços”, apontam uma vez mais para a mobilização 

subjectiva dos/as trabalhadores/as. 

 

APRESENTAR SEMPRE ALTERNATIVAS 

Nunca dizer “NÃO HÁ”. Utilizar as seguintes alternativas: ver no armazém, perguntar a uma colega ou perguntar à encarregada ou à 
segunda. 

Conhecer as novidades que chegam em cada camião. 

Saber oferecer as alternativas: primeiro outro  produto/serviço, de seguida, o próximo pedido e , por último, o encargo. 

Conhecer bem os produtos e serviços e oferecê-los, para que os clientes os conheçam. 

Saber apresentar o produto com segurança. 

Ser natural evitar frases feitas. 
Fonte: Documentos escritos, Match Point, 2007 

 
 Globalmente, o entendimento que a marca imprime à actividade de trabalho é visível 

nestes documentos escritos que tivemos oportunidade de consultar no decurso da nossa 

pesquisa empírica. Constatámos que a natureza da actividade de trabalho é codificada pelo 

discurso da entidade empresarial detentora da marca, constituindo a loja comercial 

propriamente dita o palco de socialização destes/as trabalhadores/as. Ocorre a sua 
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mobilização subjectiva, que tende a fundar-se num espírito de adesão, que faz com que 

todos/as contribuam de algum modo para a filosofia gestionária da loja. Trata-se de 

estratégias gestionárias que inculcam nos/as trabalhadores/as operadores ideológicos 

(Pinto, 2007), sintonizados com as novas exigências do mercado ao nível da qualidade, da 

reactividade e da inovação. A ideia veiculada por vários/as entrevistados/as acerca do 

necessário “espírito de equipa” no interior da loja, é paradigmática desta mobilização 

subjectiva que se vai disseminando no espaço social de trabalho. Este espírito de equipa 

integra parte da dimensão normativa do novo discurso do profissionalismo (Fournier, 1999; 

Evetts, 2005, 2006), que apela em simultâneo a valores profissionais e a obrigações morais, 

como a auto-motivação e também a auto-exploração. Tivemos oportunidade de observar 

estas realidades junto de entrevistados/as com cargos de chefia que laboram muito para 

além do seu horário de trabalho, descrevendo tal situação como necessária ao cumprimento 

das tarefas a realizar e ao bom desempenho profissional. 

 Prosseguindo na análise, debrucemo-nos de seguida sobre a realidade da loja 

Elite215, onde predomina o atendimento personalizado dirigido a clientes femininas com um 

poder de compra elevado, muito distinto do dos/as clientes mais massificados/as da Match 

Point. Em termos de documentação foi possível aceder a um conjunto de informação relativa 

ao regulamento interno da loja, à lista de “regras orientadoras da actividade de trabalho” das 

trabalhadoras - são apenas mulheres a laborar na referida loja - e à caracterização dos 

“objectivos orientadores da actividade de trabalho” propostos. Vejamos o regulamento 

interno da loja. Refira-se, desde já, que as palavras a letra maiúscula, a negrito, e as 

palavras a letra minúscula sublinhadas ou aquelas a negrito e sublinhado surgem assim no 

documento original que consultámos. Como a própria noção de regulamento sugere, trata-

se de um conjunto de procedimentos que devem ser escrupulosamente cumpridos - carácter 

prescritivo - sob pena de existirem sanções disciplinares cuja natureza não surge 

mencionada no referido regulamento. 

 

REGULAMENTO INTERNO 

1) Todos os valores ou papéis (dinheiro, MB ou Visa) deixados como sinais pelas clientes serão enviados para T.M.A no caixa desse dia 
à noite e ficará na máquina registadora um papel com essa indicação (valor, nome da cliente, a forma do sinal). Quando a cliente vier 
pagar o restante valor regista-se a VENDA TOTAL (sinal mais restante valor) e envia-se com a caixa desse dia o papel que ficou na caixa 
registadora, informando a Albertina que o sinal já está registado e a venda a que corresponde o sinal. 

2) Todas as diferenças de caixas existentes serão comunicadas e será dado um dia para sua resolução, findado esse prazo o valor será 
anotado e descontado no vencimento do mês em causa entre as funcionárias full-time que trabalharem nesse dia (Albertina, Paula ou 
Patrícia). 

3) Todos os valores das empregadas terão de ser assinados ou por mim, ou pela outra sócia (na nossa ausência será assinado por uma 
colega que posteriormente dará conhecimento do acto). 

4) Todos os documentos enviados para T.M.A terão SEMPRE de ir assinados 

O NÃO CUMPRIMENTO das outras normas já definidas originará SANÇÕES DISCIPLINARES. 
Fonte: Regulamento interno da loja Elite, 2004 

 

                                                 
215

 Trata-se de uma loja de reduzida dimensão em termos de número de trabalhadoras (6), em comparação com 
a loja Match Point (20). 
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Nesta loja, a preocupação com a cliente encontra-se mais vincada do que na loja anterior, o 

que é imputável ao tipo de produtos comercializados e consequentemente ao tipo de cliente 

para quem se dirige. Com efeito, os produtos desta loja têm um custo muito superior aos da 

loja anterior e direccionam-se para clientes apenas do sexo feminino com um poder 

aquisitivo mais elevado e de um segmento etário mais alto. Tal pode ser aduzido no tipo de 

vocábulos utilizados no quadro anterior: “senhora”, referência à “empregada”, bem como 

pelo discurso das entrevistadas que trabalham nesta loja, que aponta para uma marca que 

veste jornalistas e actrizes conhecidas. Na verdade, o próprio perfil das trabalhadoras 

permite-nos estabelecer uma clara diferença com o de outras trabalhadoras a laborarem em 

lojas distintas desta. Trata-se de trabalhadoras mais velhas, com vários anos de experiência 

no comércio e a trabalhar preferencialmente a tempo completo.  

As “regras orientadoras do trabalho das vendedoras” apontam para um conjunto de 

princípios associados à marca, um ethos profissional que transforma as vendedoras numa 

“equipa”, uma “equipa de vendas” que constitui o espelho da marca e é responsável pela 

projecção da sua imagem para o exterior. 

 

REGRAS ORIENTADORAS DA ACTIVIDADE DE TRABALHO DAS VENDEDORAS 

A EQUIPA DE VENDAS É O REFLEXO DA ÉLITE: A cliente vê a marca através do pessoal 
Ter atenção a 

Boa apresentação: (bem penteada, maquilhagem, calçado adequado, bijouteries discretas, unhas arranjadas), tão importante como a 
pontualidade e estar bem fardadas. 

Muito dinamismo e iniciativa: receber a cliente com um sorriso, “um bom dia, como está” alegre e acolhedor. A vendedora nunca deve 
estar parada, nem de costas para as clientes que entram na loja. Libertar a cliente de sacos e outros elementos (pôr na caixa) para que 
ela possa ver, à vontade, todo o produto existente na loja. 

Sentido estético: balcão da caixa sempre arrumado. Ambiente bem cuidado. Ao entrar na loja observar a montra (não ter etiquetas, 
preçários bem feitos, luzes) e no interior se tudo está devidamente exposto, as luzes música, etc) 

Espírito de trabalho em equipa: ter sempre presente a colaboração entre todas para que exista uma equipa muito unida e colaborante. 
Facilidade de relacionamento. 

Sentido de responsabilidade: trabalhar por objectivos. Estar atenta aos índices de venda (abaixo de 2 é mau). Não esquecer de 
transmitir recados (telefónicos ou não, de arranjos para a costureira, etc). à gerente e aos outros elementos da equipa, quando termina o 
seu turno, para que não haja falhas no bom funcionamento da loja e para que toda a equipa esteja sempre a par de todos os 
acontecimentos.  

Orientação para o cliente: capacidade de diálogo e gosto de comunicar com as clientes. Ter sempre uma visão global da loja (clientes 
que entram ou que vão entrar) 

Ousar propor. Aconselhamento de moda. Nunca com insistência, mas com argumentos válidos. Chamar a atenção do produto: 
revelando pormenores da peça e lembrando outras ocasiões possíveis par a utilização das mesmas. Tentar sempre que a cliente nunca 
leve só uma peça mas sugerir outro produto, que complemente a peça e ajude a valorizar o escolhido. Ter sempre presente o stock (para 
nunca propor à cliente uma peça que já esgotou).Tentar vender homogeneamente o produto, tendo sempre a noção do que vai saindo, já 
que vai facilitar uma boa variedade nos saldos. 

Estar muito atenta a arranjos que dificilmente serão possíveis e expor à cliente essa dificuldade. Quando o arranjo tem uma possível 
viabilidade, valorizar a costureira (sempre capaz...vai conseguir). Devolução de uma peça: passar sempre a noção  de que só 
excepcionalmente se troca. A troca vai ser difícil (excepto casos evidentes). No caso de trocas inaceitáveis, utilizar argumentos fortes 
conforme as circunstâncias, tais com certeza já deve ter usado muitas vezes. A senhora é uma boa cliente, mas não podemos aceitar 
porque isto não é defeito de fabrico. Com certeza foi a sua empregada que lavou mal. Não temos reclamação desse produto 

Estímulo importante: boa marca em expansão (preferência de jornalistas, actrizes francesas famosas). 
Fonte: Documentos escritos da Loja Élite, 2004 

 

A empresa constrói um significado da marca associado à equipa de vendas que trabalha na 

loja e vincula-o à forma como as clientes se apropriam da marca de vestuário em causa. 

Além disso, é imprescindível que as vendedoras internalizem um conjunto de características 
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de coesão, produtividade e eficácia. Observemos agora a informação reunida sobre os 

objectivos orientadores da actividade de trabalho. 

 

Caracterização dos objectivos orientadores da actividade de trabalho das vendedoras propostos pela loja 

Quais os meus objectivos durante o meu horário de trabalho? 

Pensamento Positivo 

“Como hei-de ajudar a minha loja a ser cada vez mais produtiva e 
vencer na competitividade?” 

Não 

“Tenho o meu horário, cumpro-o, atendo as clientes que me 
aparecem e ao terminar o meu horário vou-me embora” 

Reflexão 

Só quando cada uma de nós der o melhor de si e ter sempre 
presente “vou trabalhar como se a firma fosse minha” é que 
se conseguirá alcançar um bom objectivo, elevar e manter o 
negócio. 

 
 
 
Ser uma vendedora com capacidade é ter: 

Responsabilidade (não esperar que alguém faça por nós) 

Mérito (lembrar o que é fundamental) 

Rentabilidade (colaborar e ajudar na produtividade) 

Exigência de qualidade (tanto no trabalho ao balcão como na 
manutenção da loja) 

Dar cada uma o melhor de si (empenhamento) 

Economizar até aos mais pequenos detalhes (contribui para o 
aumento da produtividade) 

Fonte: Documentos escritos da Loja Élite, 2004 

 

 Há influências cruzadas e efeitos de retroacção entre aquilo que é prescrito pela 

organização (regras codificadas) e aquilo que é improvisado pelas trabalhadoras no seu 

quotidiano laboral. Apela-se à sua mobilização subjectiva - “dar cada uma o melhor de si”, 

trabalhando como se a “firma fosse minha”216. O “pensamento positivo”217 que consta do 

quadro acima remete para uma atitude mental positiva que a vendedora tem que 

protagonizar no seu quotidiano de trabalho. Na relação de serviço que estabelece com a 

cliente, é exigido à trabalhadora que acredite no produto que está a vender, o que significa 

que há um envolvimento psicológico e físico, que visa “agarrar” a cliente para que compre e, 

consequentemente, se atinjam os objectivos comerciais da loja. Entre as técnicas de venda, 

recorrem à ”venda sugestiva”, sugerindo às clientes artigos complementares àqueles que 

pretendem adquirir.  

 Parece-nos ser possível apontar a existência de uma ideologia gestionária (Boltanski, 

Chiapello, 1999) que constrói regras, estratégias que envolvem uma transformação do eu 

do/a trabalhador/a, o reforço do trabalho em equipa, uma atitude mental positiva - uma 

ampliação do trabalho emocional - conducentes ao cumprimento dos objectivos comerciais e 

financeiros das lojas. No entanto, há outro tipo de efeitos, para além dos associados a uma 

                                                 
216

 À semelhança do que registámos na reflexão sobre os documentos da loja anterior, também aqui se utilizam 
em simultâneo no texto escrito a primeira pessoa do plural e a forma impessoal, o que confere força 
precisamente a este sentido de mobilizar e implicar subjectivamente a mão-de-obra. 
217

 Simultaneamente a loja difunde perspectivas sobre formas de estar, como a seguinte: “Não são as 
circunstâncias que te acontecem na vida, mas a ATITUDE perante essas circunstâncias que determinam o tipo 
de pessoas que vais ser”.  
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dimensão mais instrumental do trabalho emocional, como veremos mais adiante, quando 

analisarmos as características valorizadas nos/as trabalhadores/as entrevistados/as. 

À semelhança do referido para a restauração, também no vestuário a tentativa de 

uniformizar os procedimentos mediante um conjunto de prescrições apresenta os seus 

limites. Quer na loja de self-service, quer na loja de atendimento personalizado - mais na 

segunda como referimos - estamos face a uma relação de serviço que envolve uma 

dinâmica processual interactiva, exploratória e negociada, que supõe tanto uma intervenção 

especializada do/a trabalhador/a, como a cooperação do/a cliente. Há um conjunto de três 

tensões que podem comprometer ou condicionar a uniformização desses procedimentos 

(Mounier et al, 2005). A primeira tensão relaciona-se com a gestão do envolvimento 

recíproco na interacção. A regra da manutenção de uma distância adequada revela-se 

fundamental na construção da relação com os/as clientes, ou seja, o envolvimento é 

necessariamente limitado, porquanto esta relação não se pode transformar numa 

exploração indefinida da oferta ou das motivações da procura. Com efeito, o/a trabalhador/a 

dispõe de um tempo limitado para consagrar aos/às clientes, pois tem de se mostrar 

disponível para os/as outros/as que o/a solicitem - como vimos nas análises anteriores - e 

nessa medida dar cumprimento aos objectivos comerciais da loja. Uma segunda tensão 

reporta-se ao facto da relação de serviço poder implicar apenas a prestação de um 

esclarecimento ao/à cliente e não desembocar, necessariamente, numa venda, como 

sugerimos há pouco. Neste caso, não estamos perante um dos principais objectivos desta 

relação de serviço para a loja, que é a venda de artigos. Finalmente, pode identificar-se uma 

terceira tensão que aponta para a não coincidência entre o repertório de prescrições da loja, 

relativas a um conjunto de exigências feitas ao/à trabalhador/a, e a forma de actuar deste/a, 

que corresponde (ou não) à exteriorização de um conjunto de princípios interiorizados. Ou 

seja, tanto pode socorrer-se das representações e princípios prescritos pela loja, como 

mobilizar outro tipo de recursos associados a saberes incorporados ou retirados da 

interacção com o/a cliente. Parece-nos a este nível que se vislumbram configurações 

diversas entre aquilo que se encontra prescrito pela loja e aquilo que é improvisado no 

decurso da interacção que pauta esta relação de serviço nas lojas comerciais. 

Globalmente, podemos considerar que a natureza da actividade do trabalho na 

restauração e no vestuário revela um conjunto de especificidades imputáveis às modalidades 

de organização dos processos produtivo e comercial, sendo detectáveis singularidades no 

interior da restauração e do vestuário. Porém, estas diferenças não podem anular similitudes 

em torno de estratégias implementadas pelas lojas, no sentido do cumprimento dos seus 

objectivos comerciais, que têm em conta a sua localização em centros comerciais218. Trata-

                                                 
218 Como já analisámos, não podemos esquecer que as lógicas de franchising revelam-se extremamente 

exigentes para os franchisados, e que as rendas em espaços comerciais são muito elevadas, além de o centro 
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se, e de acordo com a nossa hipótese, de uma actividade de trabalho caracterizada pela 

existência de uma relação de serviço (Borzeix, 2000; Jeantet, 2003, Pettinger, 2004) 

construída subjectivamente no espaço social de trabalho, que é marcada por uma 

componente relacional - constituída por dimensões intersubjectivas, institucionais e espácio-

temporais -, por uma componente material e por uma componente mista (relacional e 

material). Esta relação de serviço compreende uma interacção que exige o envolvimento 

intersubjectivo de trabalhadores/as e clientes, com vista ao estabelecimento de um diálogo 

necessário à produção de informação indispensável para dois ou mais protagonistas da 

interacção. No decurso desta, os/as clientes desejam solicitar esclarecimentos conducentes 

(ou não) à compra e o/a trabalhador/a pretende situar o seu pedido, respondendo à 

solicitação e produzindo, em simultâneo, informação sobre o/a cliente com o intuito de 

resgatar expectativas e/ou induzir necessidades naquele/a. Relativamente a este aspecto, é 

possível entrever que a interacção com o/a cliente sugere um processo de exploração, de 

revelação de captação e até mesmo de manipulação, por exemplo, quando o/a cliente 

compra algo de que não tinha necessidade ou não é do seu total agrado, o que pode ocorrer 

com o fenómeno da venda sugestiva. Há um conjunto de dimensões institucionais definidas 

pelas lojas e também pela administração do centro comercial onde estas se localizam que 

modelam e regulam este envolvimento interactivo. As interacções possuem coordenadas 

espaciais e temporais específicas, decorrendo segundo prescrições previamente conhecidas 

pelos/as trabalhadores/as, mas também pelos/as clientes, pois estes/as não agem de forma 

aleatória, mas de acordo com a organização proposta, cooperando nessa medida - como 

sucede na restauração, quando os/as clientes se dirigem ao balcão numa loja de fast-food e 

escolhem de entre as possibilidades existentes expostas, não solicitando qualquer opção que 

não exista no menu, e nas lojas de self-service quando a clientela circula livremente e 

escolha os artigos. Esta componente relacional tripartida da relação de serviço mobiliza 

subjectivamente os/as trabalhadores/as através de um manancial de prescrições sobre como 

actuar, que são interiorizadas de modo quase natural, o que faz com que não sejam 

integradas no elenco de tarefas que a população entrevistada declara cumprir no seu 

quotidiano de trabalho. Ela surge como vimos neste ponto, sempre associada à componente 

material e à componente mista. As tarefas de natureza material e mista (relacional e material) 

estão sobrerepresentadas e encontram-se distantes da formalidade do conjunto de saberes e 

dos saberes-fazer técnicos presentes no discurso do Instituto para Inovação na Formação 

(INOFOR) sobre as classificações profissionais no comércio e na distribuição, analisadas no 

capítulo 3. Esta sobrerepresentação das tarefas de natureza material e de natureza mista 

                                                                                                                                                         
comercial cobrar uma percentagem variável em função do nível das vendas das lojas, o que obriga a níveis de 
facturação bastante consideráveis para conseguir não só dar resposta aos compromissos assumidos como ter 
margens de lucro negocial.  
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(relacional e material) fornece pistas às abordagens sobre o acréscimo da materialidade do 

trabalho no contexto da terciarização das actividades. 

 

8.3.2 Dos objectivos comerciais às regras de funcionamento 

No âmbito desta análise, foi decisivo perceber o tipo de objectivos e regras que os/as 

trabalhadores/as são chamados a cumprir no seu quotidiano de trabalho. Em termos de 

objectivos, o peso das “vendas” é significativo, pois reúne cerca de três quartos dos 

objectivos apontados pelos/as entrevistados/as, segundo o quadro n.19. A perspectiva da 

entrevistada Cristina é reveladora a este respeito: 

 

“Quanto a objectivos, no essencial é “vender, vender, vender”, valoriza-se os números e a facturação da 
loja ao final do mês” 

(Cristina, encarregada na loja de vestuário Space, centro comercial 8) 

 

Objectivos e regras a cumprir segundo o tipo de loja 
[QUADRO N. 19] 

  
V. 
A. 

Loja 
restauração V. 

A. 

Loja de 
vestuário 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

Objectivos 

Bater o orçamento da loja 7 21,9 53,8 6 17,6 46,2 13 

Cumprimento de standards da marca 1 3,1 100,0 0 0,0 0,0 1 

Não tem objectivos 3 9,4 100,0 0 0,0 0,0 3 

Vendas 21 65,6 42,9 28 82,4 57,1 49 

Total 32 100,0 48,5 34 100,0 51,5 66 

Regras 

Cuidados com cabelos e unhas 3 4,8 50,0 3 4,9 50,0 6 

Cumprimento de regras de higiene e segurança 
no trabalho 

13 21,0 100,0 0 0,0 0,0 13 

Manual de loja 19 30,6 42,2 26 42,6 57,8 45 

Uso de bijouteries 0 0,0 0,0 3 4,9 100,0 3 

Uso de farda (avental, t-shirt) 0 0,0 0,0 1 1,6 100,0 1 

Uso de farda (calças, camisa, gravata) 3 4,8 100,0 0 0,0 0,0 3 

Uso de farda (camisa branca, avental) 15 24,2 100,0 0 0,0 0,0 15 

Uso de farda (chapéu, cinto, camisola e calças) 2 3,2 100,0 0 0,0 0,0 2 

Uso de farda (fato escuro) 0 0,0 0,0 8 13,1 100,0 8 

Uso de farda (polo cor telha ou amarela, calças 
preta, chapéu) 

7 11,3 100,0 0 0,0 0,0 7 

Uso de farda (t-shirt, calças ganga, sabrinas) 0 0,0 0,0 4 6,6 100,0 4 

Uso de farda (t-shirt, calças ganga, ténis) 0 0,0 0,0 11 18,0 100,0 11 

Utilização de maquilhagem 0 0,0 0,0 5 8,2 100,0 5 

Total 62 100,0 50,4 61 100,0 49,6 123 

 

Ao objectivo de vender surge intimamente associada a necessidade de “bater o 

orçamento de loja”, ou seja, facturar mais num determinado dia ou mês em comparação com 
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o mesmo período do ano anterior. Se quando tratámos da natureza das tarefas, o acto de 

vender surgiu por vezes matizado, ele ganha aqui toda a sua visibilidade. Vejamos o discurso 

dos seguintes entrevistados/as sobre os objectivos existentes nas lojas de restauração: 

 

“Temos objectivos diários a atingir: Temos afi… temos ah… afixado na… na, no quadro ah… o dinheiro 
que eles… que eles pensam poder, que poderemos fazer ah… nesse dia igual ao do mesmo dia do ano 
anterior, é bater o orçamento da loja, é bom para nós”. 

(Filipe, colaborador na loja de restauração Kuante Baste, centro comercial 1) 

 

“Objectivos é assim, depende, todos os meses dão-nos um objectivo e todos os dias temos um 
objectivo e cada turno tem um objectivo. Por exemplo, hoje o meu objectivo foi muito baixo, 310 euros 
só, para a hora de almoço. Normalmente por dia é 700 euros, 800 euros. Muitas vezes cumprimos e 
passamos, outras vezes, nem metade fazemos. Tudo depende do shopping. [Quando questionada 
sobre a facilidade ou dificuldade em atingir o objectivo, a entrevistada responde], “Depende do mês. O 
mês passado foi um mês para esquecer, Fevereiro foi um mês para esquecer. Este mês já melhorou um 
bocadinho, mas mesmo assim não atingimos o objectivo. O nosso objectivo era 15 000 euros, nós 
ficámos nos 13 000. Por isso, já não há prémio. Mas depende mesmo. Há objectivos que também são 
muito altos, que são muito difíceis. Este mês o objectivo foi baixo. Mas não deu, mesmo assim não 
deu.” 

(Madalena, gestora de turno na loja de restauração Victória, centro comercial 6) 

 

“Uma pessoa atingindo os objectivos a nível de orçamento de vendas, a nível de desvio dos produtos, 
uma pessoa cumprindo esses objectivos uma pessoa recebe prémio, é como se estivéssemos nós a 
gerir a loja”. 

(Alberto, gerente de turno na loja de restauração Bonanza, centro comercial 5) 
 

Os objectivos das lojas correspondem a metas que os/as trabalhadores/as devem atingir no 

seu quotidiano laboral. O discurso dos/as entrevistados/as relativamente às vendas, permite-

nos assinalar a existência de uma prática gestionária que procura articular o benefício 

individual e os resultados financeiros da loja. Tal pode gerar impulsos contraditórios. Como 

referem Aubert e Gaulejac (1991), os indivíduos debatem-se entre a tendência para trabalhar 

menos de modo a protegerem-se das exigências da loja e a inclinação para laborarem mais 

com vista a aumentar as suas contrapartidas financeiras e melhorarem sempre os resultados 

colectivos. 

Há quem assinale não ter objectivos a cumprir. Julgamos tratar-se de casos em que, 

por exemplo, os/as trabalhadores/as são solicitados a serem “rápidos, muito rápidos” para 

conseguirem atender o maior número de clientes em menor tempo e consequentemente 

facturarem mais, e que, no entanto, não qualificam essa situação como objectivo formal a 

cumprir. Tal foi visível no caso da entrevistada Catarina, de 21 anos, trabalhadora-estudante 

do ensino secundário, a laborar na loja de restauração Carpaccio. 

 

“…Não, não acho que não há assim nada em concreto como objectivo. Acho que… o gerente, o gerente 
olha muito para… para a vontade de querer trabalhar para a velocidade, temos que ser rápidos e nunca 
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está satisfeito com o ritmo de trabalho que temos, ele agora está a avaliar isso, nem está a avaliar o 
físico da pessoa nem nada, nem mesmo… se tiver experiência fica e se for bom a trabalhar fica, se não 
for vai embora.”” 

(Catarina, empregada de mesa na loja de restauração Carpaccio, centro comercial 2) 
 

Esta entrevistada labora numa loja de restauração de formato clássico - de acordo com a 

tipologia explorada no capítulo anterior - onde a presença do gerente é muito forte, não 

havendo lugar para a diversificação da hierarquia profissional como nas lojas de formato 

misto ou de fast-food. Os objectivos, ainda que existentes, acabam por não ser transmitidos à 

entrevistada, são centralizados na figura do gerente. O único objectivo transmitido é o 

acréscimo do ritmo de trabalho. 

Antes de examinarmos a questão relativa às regras, convém esclarecermos a forma 

como as organizámos no quadro. Autonomizaram-se as categorias “manual de loja”219, e 

“cumprimento de regras de HST” (higiene e segurança no trabalho), pois esta última revela-

se uma presença muito forte no discurso dos/as entrevistados/as a laborarem na restauração 

e não pretendíamos que a mesma se diluísse no conjunto das regras várias que compõem o 

referido manual. Neste “manual de loja” donde emanam as regras das marcas220, sobressai 

também a utilização da farda, que no quadro surge de forma autonomizada. Optámos por 

construir as categorias desta forma em sintonia com a visibilidade que esta questão ganhou 

quer nas entrevistas individuais, quer nos grupos focalizados (focus groups). Uma vez 

introduzida esta nota, analisemos de seguida as regras assinaladas pelos/as entrevistado/as.  

Sob o ponto de vista das regras a cumprir, os/as entrevistados/as destacam a questão 

do uso obrigatório de farda na restauração e no vestuário, embora em menor peso neste 

último. No quadro apresentamos em detalhe os acessórios de que se compõe a farda para 

ilustrar que em lojas de restauração os adereços são em maior número e mais distantes da 

indumentária que os/as trabalhadores/as utilizam no quotidiano. Aliás, no grupo focalizado 

(focus group) realizado na loja de restauração, a troca de perspectivas a propósito, 

precisamente, da obrigatoriedade da utilização da farda, foi extremamente reveladora. 

Vejamos um excerto: 

 

“Rodrigo – Somos novos e ainda por cima com esta farda ridícula, ninguém nos dá credibilidade. 
Raramente uma pessoa com 18 anos é vendedora de um stand de Mercedes ou BMW… Tem que ter 
40…ao menos 37 anos ou 40 anos vá lá para a Mercedes ou para a BMW vender. 

                                                 
219

 Refira-se e tal como salientámos que apesar dos/as entrevistados falarem em manual de loja, o que 
registámos foram documentos com procedimentos definidos pela marca. 
220

 No sentido comercial do termo, a marca consubstancia-se primeiramente num “nome que se atribui a um ser 
inanimado, para que este seja capaz de se afirmar no mundo anónimo dos produtos ou dos serviços. A esse 
nome associa-se uma ideia, uma carga simbólica, um significado e uma existência física, sobre a qual formamos 
uma opinião e nos deixamos ou não seduzir pelos seus encantos, consumando uma relação que, normalmente, 
envolve uma transacção comercial” (Coelho, 2007, p.147). 
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Rute – Não vês ninguém num restaurante onde é só pessoas de 37 ou 40 anos a atender, não vês 
ninguém chegar ao balcão e dizer: „Então, não atendem aqui? Está tudo a conversar. Ninguém fala 
assim. 
Rodrigo – Acontece com toda a gente, pessoas já de fato, toda a gente vê… Têm etiquetas. Têm 
etiquetas estabelecidas, toda a gente faz aquilo… Mas fazem com gosto. 
Rute – Sempre que se esteja a esforçar por fazer um serviço decente e de qualidade há sempre um 
ou outro cliente que nunca nos leva a sério, que nos trata como… 
Gabriela – Acho que cada vez mais acontece isso. Exactamente. 
M – Qual é esse conceito? 
Rute - …Não têm aquela noção de que a coisas têm que ser feitas, preparadas e só depois é que 
aparecem. „Tem que esperar, tem que aguardar um bocadinho.‟ …Querem logo tudo. 
Gabriela – Depois quando vem o … 
Patrícia – Querem logo ser atendidos, não querem esperar… 
Bruno - …perguntar-me não sei quê, eu tenho cara de 15 anos… que eu não gosto. Uma coisa que eu 
não gosto enquanto jovem é que me tratem por „tu‟, tipo „Olha, traz-me a conta.‟ E eu não gosto. Já 
tive um caso, „Ó moço?‟, virei-me para ele, „Moço?‟. Não gosto. 
Rodrigo – Mas se andasses de gravatas, calças pretas e camisa branca, sem essa pala não te 
chamavam assim.  
Bruno – Há clientes que valorizam muito essa parte. 
M – Acham que a farda valoriza o vosso trabalho? 
Rute – Só a pala, trazer aquela pala… Para já, só o facto dos chefes terem a camisa azul e nós 
termos a camisa verde diferenciam-nos logo. Pronto. Mas também a nossa farda não é uma farda que 
transmita respeito, distinção… Não sei… É mesmo aquela coisa jovem de trabalho rápido e… O 
cliente não nos trata com todo o respeito. A assobiar e… 
M1 – Assobiar? 
Patrícia – Às vezes os clientes começam a assobiar para chamar por nós. 
Gabriela – É. Muitas vezes acontece isso.  
Rute – „Ó Carla, chega-me isto. Ó Carla não tires a Cola com gelo.‟ Eu não conheço esta pessoa de 
lado nenhum. Eu estou a servi-lo. Tem que ser um atendimento de respeito.  
Gabriela – Foi o que eu disse há bocado. Cada vez mais somos desrespeitados por sermos jovens, 
por estarmos num restaurante de „fast food‟”. 

(Grupo focalizado, loja de restauração Match Point, centro comercial 1) 
 

Em nosso entender, a obrigatoriedade do uso de farda permite construir uma imagem 

corporativa da marca, intimamente associada à existência de uma hierarquia profissional. 

Como refere a participante Rute, o facto dos “chefes terem uma camisa azul” e os/as 

outros/as trabalhadores/as usarem uma “camisa verde”, constitui uma marca evidente de 

diferenciação. Simultaneamente, segundo esta mesma trabalhadora, a farda não transmite 

“respeito” nem “distinção”, pelo contrário, revela-se fortemente estigmatizante e pouco digna. 

Simboliza “aquela coisa jovem de trabalho rápido”- ainda segundo Rute - que faz com que 

os/as clientes não os/as tratem dignamente e accionem estratégias de abordagem 

profundamente desrespeitosas, como sejam a do “assobiar” ou a do tratamento por “tu”. 

Segundo a participante Gabriela, são “desrespeitados por serem jovens” e também por 

estarem num “restaurante de fast-food”. Estas formas de tratamento são reveladoras do 

exercício de poderes assimétricos (Sennett, 2003; Wolf, 1990) na relação de serviço entre 

trabalhadores/as e clientes. Como referimos aquando da discussão da relação de serviço, é 

necessário sublinhar que se trata de uma relação que coloca em jogo posições sociais 
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diferenciadas fundadas em capitais sociais necessariamente desiguais. Parece-nos que esta 

desigualdade coloca a questão da dimensão relacional da dignidade. Ter dignidade e sentir a 

sua dignidade reconhecida implica ser tratado/a como uma pessoa em si mesma, e não 

meramente como um meio para um fim de outra pessoa (Sayer, 2007). Se o/a trabalhador/a 

se sente tratado de modo pouco digno, tende a reagir de forma a evidenciar a sua 

indignação, de forma silenciosa ou audível, como no caso do trabalhador Bruno, que, logo a 

seguir ao cliente o ter tratado por “moço”, o questionou “moço?”. A questão da dignidade ou 

melhor da sua ameaça ou perda, como examinámos, associa-se à escassez de seriedade 

com que muitos/as clientes encaram estes/as jovens trabalhadores/as e à clara ausência de 

autonomia (Hodson, 2001) de que estes/as dispõem no espaço social de trabalho. 

Se é a própria marca que financia a farda, cabe no entanto aos/às trabalhadores/as 

cuidar da boa aparência da mesma, que na maior parte dos casos fica pertença deles/as ao 

final de seis meses. No caso das lojas de vestuário, os/as trabalhadores/as vestem peças da 

marca onde trabalham, que exibem um valor simbólico distintivo face às peças de roupa da 

restauração. Para além da manutenção da farda, devem seguir outro tipo de regras, em 

particular, ter cuidado com cabelos e unhas, utilizar bijouterie, e maquilhagem, estas duas 

últimas aplicadas às lojas de vestuário e proibidas na restauração, por questões de higiene e 

segurança no trabalho (HST). Estas regras reportam-se ao cuidado com a aparência cujo 

incumprimento acaba por merecer comentários. A este propósito, uma entrevistada narrou 

precisamente um episódio decorrido na loja em que trabalhava, no qual a directora comercial 

em passagem pela mesma se dirigiu a uma trabalhadora que tinha engordado e chamou-a à 

atenção para ela ter um cuidado especial com o aumento de peso.  

A questão do uso de farda foi também objecto de discussão no grupo focalizado 

realizado no vestuário. Para muitos/as, a farda é positiva e transmite uma boa imagem da 

marca em causa. Atentemos nas seguintes opiniões expressas durante uma reunião de um 

grupo focalizado (focus group): 

 

“Francisca: Para mim a farda é importante, transmite uma imagem da marca para aquém estamos a 
trabalhar. Vê-se alguma organização e cuidado com a imagem. 
Conceição: Concordo, é uma imagem positiva para os clientes. 
Ricardina: Também me parece, aliás, além da farda, acho que devíamos usar uma placa de identificação 
com o nosso nome oh...assim o cliente sabia qual o nosso nome, mas a farda é muito importante dá um 
certo profissionalismo, nós só usamos uma t-shirts e calças de ganga, mas ainda assim acho que é 
importante.” 

(Grupo focalizado, loja de vestuário Space, centro comercial 8) 
 

É possível assinalar do conjunto dos discursos recolhidos, que os entendimentos 

acerca do uso de farda assumem configurações diversas no contexto do vestuário e no da 

restauração. 



 
 
319  

No âmbito da análise das regras propostas aos/às trabalhadores/as, cabe referir ainda 

que registámos, mediante a técnica de observação directa - pois não foi assinalado pelos/as 

entrevistados/as - , a regra relativa ao uso de uma placa de identificação com o nome de 

cada trabalhador/a, obrigatório na restauração e nem sempre usado em lojas de vestuário, 

como aliás referiu uma das participantes no grupo focalizado da loja de vestuário Space. Para 

além dessa placa, apurámos igualmente a existência de um cartão de identificação para 

os/as trabalhadores/as que fazem a abertura de loja. Dele consta, como dissemos antes, a 

fotografia, a identificação do/a trabalhador/a e respectiva assinatura, a designação do centro 

comercial e da loja, a validade do cartão e o nome do grupo proprietário do centro comercial. 

Sem esse cartão nenhum/a trabalhador/a pode entrar no centro comercial para abrir a loja de 

restauração ou vestuário. 

 

8.3.3 Características valorizadas no/a trabalhador/a: estrutura corporal e emocional 

A análise do conteúdo das regras prescritas está necessariamente articulada com a 

das características mais valorizadas no/a trabalhador/a, pois as primeiras pretendem reger os 

aspectos fundamentais do comportamento deste/a último/a. Um primeiro olhar para o quadro 

n.20 permite observar um conjunto de características baseadas no ter e no saber-ser. As 

categorias que apontam para o “ter” destacam-se: “ter boa imagem física”, “ter capacidade de 

diálogo com cliente” e “ter boa apresentação”. Quanto ao saber-ser, são mais valorizadas as 

que são denotadas pelas expressões “ser responsável” “ser simpático e “ser rápido”. Estas 

características, que se encontram em sintonia com os requisitos exigidos para trabalhar na 

loja, apontam para um modelo de gestão baseado nas competências relacionais em 

detrimento das qualificações profissionais. Este modelo potencia, em nosso entender, a 

vulnerabilidade dos/as trabalhadores/as, colocando-os/as em risco aquando da emergência 

de situações de discordância no espaço social de trabalho. 
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Características valorizadas nos/as trabalhadores/as segundo o tipo de loja 

[QUADRO N. 20]        

  V. A. 

Loja 
restauração 

V. A. 

Loja de 
vestuário 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

Conhecimento do produto 0 0,0 0,0 1 1,5 100,0 1 

Disponibilidade de horário 3 3,7 75,0 1 1,5 25,0 4 

Gosto pelo trabalho em equipa 2 2,5 66,7 1 1,5 33,3 3 

Paciência com cliente 2 2,5 50,0 2 2,9 50,0 4 

Ser comunicativo/a 2 2,5 50,0 2 2,9 50,0 4 

Ser dinâmico/a 7 8,6 77,8 2 2,9 22,2 9 

Ser inteligente 2 2,5 66,7 1 1,5 33,3 3 

Ser jovem 2 2,5 40,0 3 4,4 60,0 5 

Ser maleável 3 3,7 50,0 3 4,4 50,0 6 

Ser organizado/a 2 2,5 40,0 3 4,4 60,0 5 

Ser polivalente 0 0,0 0,0 1 1,5 100,0 1 

Ser rápido/a 7 8,6 53,8 6 8,8 46,2 13 

Ser responsável 9 11,1 64,3 5 7,4 35,7 14 

Ser simpático/a 7 8,6 53,8 6 8,8 46,2 13 

Saber sorrir 1 1,2 100,0 0 0,0 0,0 1 

Saber controlar emoções 2 2,5 40,0 3 4,4 60,0 5 

Ter boa apresentação 6 7,4 60,0 4 5,9 40,0 10 

Ter boa educação 2 2,5 100,0 0 0,0 0,0 2 

Ter boa imagem física 10 12,3 52,6 9 13,2 47,4 19 

Ter capacidade de diálogo com 
cliente 

5 6,2 41,7 7 10,3 58,3 12 

Ter capacidade de vender 0 0,0 0,0 6 8,8 100,0 6 

Ter espírito de iniciativa 3 3,7 60,0 2 2,9 40,0 5 

Ter experiência profissional 4 4,9 100,0 0 0,0 0,0 4 

Total 81 100,0 54,4 68 100,0 45,6 149 

 

Já tivemos oportunidade de discutir precisamente esta questão das qualificações e das 

competências em capítulos desta pesquisa. Trata-se do que alguns autores designam de 

competências soft, que englobam basicamente os saberes fazer sociais. Como referimos, 

estes incorporam três eixos (Veltz, 2000): um eixo técnico (o conhecimento do produto a 

vender), um eixo organizacional (a execução das tarefas localiza-se num estrutura 

organizacional) e por último um eixo relacional (traduzido na componente relacional da 

relação de serviço que incorpora dimensões institucionais, intersubjectivas e espácio-

temporais). Convém salientar novamente que estas características valorizadas na 

população entrevistada tendem a distanciar-se do conjunto formal de saberes associados 

aos perfis profissionais propostos pelo INOFOR, já descritos. Assim, parece que 

confirmamos a perspectiva de Freidson (1994), segundo a qual as classificações dos 

saberes e das tarefas correspondem mais ao discurso institucional sobre os mesmos do que 
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às suas singularidades e à experiência quotidiana de trabalho daqueles/as que os/as 

empreendem. 

Um aspecto particularmente interessante assinalado pelos/as entrevistados/as 

reporta-se à necessidade de “saber controlar emoções”, de “saber sorrir”221, que nos permite 

ilustrar a discussão já realizada sobre o trabalho emocional no seio destes universos laborais. 

Vale a pena sublinhar que nestes contextos de trabalho não se pode operar uma distinção 

clara entre o produto que está a ser vendido, o processo de trabalho e o/a trabalhador/a 

propriamente dito (Gadrey, 2002). Os empregadores acabam por reclamar autoridade sobre 

os mais variados aspectos subjectivos dos/as trabalhadores/as, tentando regular a sua 

aparência física e a forma de se comportarem. O que está a ser vendido é em última análise 

um conjunto de emoções também. Ocorre uma estandardização das tarefas de natureza 

material e de natureza mista - reportamo-nos aqui à tipificação das tarefas já apresentada. 

Como referimos, o processo de trabalho é estandardizado, tanto no que respeita à forma de 

fazer, como à de estar, por exemplo, através do recurso à farda que controla a aparência 

dos/as trabalhadores/as, como à de comunicar mediante um conjunto de prescrições a 

cumprir na abordagem ao/à cliente. Para esta estandardização ou padronização contribui o 

conjunto de prescrições elaboradas pela loja ou pela marca, que os/as trabalhadores/as 

devem seguir no relacionamento com os/as clientes, entre si e com as chefias e nalguns 

casos também em situações que os/as visam envolver em convívios fora do espaço de 

trabalho - que moldam comportamentos e atitudes dos/as trabalhadores/as. Veja-se, por 

exemplo, a prática de desporto semanal incentivada pela loja de restauração Hot Point, que 

envolve semanalmente os trabalhadores em jogos de futebol, ou a realização de uma gala 

anual promovida pela loja de vestuário Vip Shop, que reúne todos/as os/as trabalhadores/as 

que laboram na marca.  

Como já examinámos, o referido esforço de padronização ou estandardização alarga-

se aos/as próprios/as clientes, com vista a organizar as suas experiências de 

consumidores/as222. As estratégias conducentes a organizá-las passam, por exemplo, pela 

                                                 
221

 Relativamente a este trabalho emocional fala-se no “sorriso perpétuo e sincero” (Macdonald and Sirianni, 
1996, p.9). 
222

 Há todo um universo de consumo que se constrói associado ao design do espaço comercial meticulosamente 
projectado. Neste contexto accionam-se um conjunto de dispositivos mediante os quais as marcas tentam atrair 
e se possível fidelizar clientes (Barrey, 2004). Podemos falar em dispositivos de atracção que visam uma 
estratégia ofensiva que consiste no recrutamento dos/as clientes e no esforço de mantê-los/as por um 
determinado período de tempo afastados/as das marcas concorrentes. Porém, estes dispositivos por si só não 
fixam os/as clientes, podem atraí-los/as pontualmente, mas comportam limites. Já os dispositivos de fidelização 
activam uma estratégia defensiva que visa reter os/as clientes já conquistados/as no interior do local de venda. 
Ora ambos os dispositivos trabalham sobre as disposições dos/as clientes, moldando as existentes e construindo 
novas. Ou seja, as marcas e as entidades que as gerem sabem que os/as clientes gostam de se divertir e 
experimentar situações e produtos novos e nessa medida brindam-nos/as com novidades, colocando à 
disposição, por exemplo, cartões cliente que lhes permitem ter descontos ou até mesmo proporcionar facilidades 
de pagamento, habilitarem-se a ganhar viagens, etc. Estas estratégias envolvem a “cabeça” e o “corpo” dos/as 
clientes (Falk, Campell, 1997). Uma vez que estas marcas de que falamos se localizam em contexto de centro 
comercial, é importante destacar que nele há toda uma atmosfera que se constrói propensa a atrair os/as 
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configuração física e pelo lay-out223 dos espaços (Simmel, 2001), particularmente evidentes 

em lojas de lojas de vestuário self-service e de restauração fast-food. Se no caso da 

restauração de fast-food ninguém pergunta qual a comida para aquele dia, também numa loja 

de vestuário self-service ninguém questiona o tipo de peças existentes. 

A procura da estandardização do trabalho emocional tem sido analisada em várias 

investigações e encarada no quadro de uma instrumentalização empreendida pelas 

entidades empregadoras. Porém, como enunciámos, ela carece de uma abordagem que 

tenha em conta igualmente o que os/as trabalhadores/as extraem dela no espaço social de 

trabalho. Na linha de Leidner (1993) e de Bolton (2006), parece-nos que a referida 

padronização pode ser útil para os/as trabalhadores/as, não os/as transformando 

necessariamente em sujeitos alienados. É necessário indagar os significados que essa 

padronização despoleta, em particular os proveitos que entendem extrair dela. Efectivamente, 

as rotinas podem capacitá-los/as para um controlo mais eficaz das interacções que 

estabelecem com clientes e colegas. O reforço destas rotinas pode inclusivamente permitir 

que se protejam das faltas de respeito de que se ressentem na relação com os/as clientes. 

Em muitas circunstâncias sentem a ausência ou insuficiência de controlo nas relações que 

com eles/elas estabelecem. Se a gestão disponibiliza estratégias padronizadas que os/as 

protegem na interacção com o/a cliente, ou possibilitam um acréscimo de poder, não há nada 

que leve os/as trabalhadores/as a rejeitá-las. Bolton (2006) considera que as emoções224 ou 

as expressões de emotividade podem ser opressivas para os/as trabalhadores/as, mas há 

margens de manobra que lhes permitem ter algum controlo, ainda que pontual, sobre elas no 

espaço social de trabalho. Há sempre espaços não controlados onde se exibem 

comportamentos espontâneos de descontracção, por exemplo, quando os jovens 

                                                                                                                                                         
potenciais clientes para o consumo e também para situações de diversão que não implicam necessariamente a 
aquisição de produtos ou serviços, apesar de envolverem inevitavelmente os actores sociais em atmosferas 
indissociáveis de espaços comerciais, marcas, práticas consumistas. Adicionalmente, refira-se que há uma 
proximidade grande entre estes universos e os domésticos, visível na preocupação, por exemplo em criar zonas 
confortáveis com sofás, mesas, candeeiros onde as pessoas possam fruir do seu tempo livre confortavelmente à 
semelhança do que sucede na sua esfera doméstica privada. 
223 Confrontar glossário de centros comerciais, em anexo. 
224 Esta autora considera que as emoções no local de trabalho devem ser equacionadas não apenas como 

sinónimo de sofrimento mas como expressão de satisfação e desfrute. Considera que o trabalho de Hochschild 
(1983) vincula as ideias de trabalho e emoção sob um prisma excessivamente pessimista, porquanto explora as 
consequências negativas do controlo das emoções dos/as trabalhadores/as encetado pelas entidades 
empregadoras. A autora procede à construção de uma tipologia em que equaciona quatro tipos de controlo 
emocional, a saber o controlo pecuniário, o prescritivo, o pessoal e o filantrópico, discutindo-os levando em linha 
de consideração as regras de sentimento, as motivações, o comportamento, a identidade e as suas 
consequências. É possível que os/as trabalhadores/as realizem todas estas formas de controlo emocional, já que 
as fronteiras entre elas tendem a esbater-se e calibrem as acções jogando com as doses de sentimento 
necessárias à interacção. 
Um aspecto central da tipologia é analisar aquilo que motiva os/as trabalhadores/as a colocar em prática as 
regras de sentimento de maneira distintas. Com efeito, muitas vezes nas análises sobre a emoção, os 
comportamentos dso/as trabalhadores/as e as estratégias de controlo das emoções nas organizações apenas se 
visualizam as regras de sentimento já existentes, especialmente aquelas impostas pela organização. Ora, 
justamente “sem tentar perceber as motivações que se ocultam por detrás dos comportamentos dos 
trabalhadores, emerge apenas um retrato sem profundidade da vida laboral” (Bolton, 2006, p.11) 
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trabalhadores da loja de restauração Kuanto Baste atiram pacotes de açúcar uns aos outros 

no balcão em momentos de menor fluxo de clientela. Podemos pensar, assim, que a 

padronização não implica que a gestão da loja consiga impor sempre unilateralmente as suas 

rotinas. No caso do trabalho realizado pelos/as trabalhadores/as nas lojas de restauração e 

de vestuário, a questão do controlo emocional não se coloca em termos de antagonismo 

linear de interesses entre as áreas de gestão e de operação, pois há várias partes e 

interesses envolvidos. É possível identificar alguma ambiguidade no seio das práticas de 

controlo.  

Passemos agora à análise das práticas de avaliação nas lojas de restauração e 

vestuário dos centros comerciais. 

 

8.3.4 As práticas de avaliação em lojas de restauração e de vestuário  

A análise das práticas de avaliação é uma das matérias importantes a ter em conta 

para caracterizar este universo de trabalho. É relevante perceber, num primeiro momento, se 

as lojas consagram no seu modo de organização práticas de avaliação dos/as 

trabalhadores/as, e num segundo, analisar a configuração da avaliação existente. Para isso 

construímos as seguintes categorias: frequência da avaliação, protagonistas da avaliação, 

critérios de avaliação e tipos de avaliação praticada. 
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Avaliação segundo o tipo de loja       

[QUADRO N.21 ]         

  V. A. 

Loja 
restauração 

V. A. 

Loja de 
vestuário Total 

V.A. 
Total 

% % 
coluna 

% linha 
% 

coluna 
% linha 

Inexistência de avaliação 1   20,0 4   80,0 5   

Frequência avaliação  

Diária 2 7,4 100,0 0 0,0 0,0 2 3,6 

Quinzenal 0 0,0 0,0 1 3,6 100,0 1 1,8 

Mensal 3 11,1 23,1 10 35,7 76,9 13 23,6 

Trimestral 7 25,9 87,5 1 3,6 12,5 8 14,5 

Semestral 6 22,2 40,0 9 32,1 60,0 15 27,3 

Anual 9 33,3 60,0 6 21,4 40,0 15 27,3 

1 vez em 6 anos 0 0,0 0,0 1 3,6 100,0 1 1,8 

Total 27 100,0 49,1 28 100,0 50,9 55 100,0 

Protagonistas avaliação  

Chefe de balcão 1 3,7 100,0 0 0,0 0,0 1 1,8 

Director de unidade 7 25,9 100,0 0 0,0 0,0 7 12,7 

Equipa direcção 13 48,1 76,5 4 14,3 23,5 17 30,9 

Encarregada da loja 0 0,0 0,0 17 60,7 100,0 17 30,9 

Gerente 3 11,1 33,3 6 21,4 66,7 9 16,4 

Sub-director loja 3 11,1 100,0 0 0,0 0,0 3 5,5 

Supervisor de lojas 0 0,0 0,0 1 3,6 100,0 1 1,8 

Total 27 100,0 49,1 28 100,0 50,9 55 100,0 

Critérios avaliação  

Atendimento ao cliente 1 3,1 11,1 8 23,5 88,9 9 13,6 

Capacidade de vender 0 0,0 0,0 4 11,8 100,0 4 6,1 

CEVC 5 15,6 83,3 1 2,9 16,7 6 9,1 

Conhecimento do produto 5 15,6 71,4 2 5,9 28,6 7 10,6 

Conteúdo do trabalho 5 15,6 83,3 1 2,9 16,7 6 9,1 

Empenho 2 6,3 20,0 8 23,5 80,0 10 15,2 

HST 5 15,6 100,0 0 0,0 0,0 5 7,6 

Rapidez 4 12,5 80,0 1 2,9 20,0 5 7,6 

Trabalho em equipa 2 6,3 50,0 2 5,9 50,0 4 6,1 

Volume de vendas 3 9,4 30,0 7 20,6 70,0 10 15,2 

Total 32 100,0 48,5 34 100,0 51,5 66 100,0 

Tipos avaliação  

Avaliação formal 24 88,9 57,1 18 64,3 42,9 42 76,4 

Avaliação informal 3 11,1 23,1 10 35,7 76,9 13 23,6 

Total 27 100,0 49,1 28 100,0 50,9 55 100,0 

 (n=60) 

Em termos globais, podemos salientar que apenas cinco lojas (8,3%) não têm práticas 

de avaliação, sendo esta inexistência mais vincada em lojas de vestuário. Esta situação é 

tributária, em nosso entender, das especificidades do processo de trabalho na restauração, 
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que exigem um controlo rigoroso da qualidade final do produto que está ser vendido e que vai 

ser consumido pelo/a cliente. 

Ao nível do tipo de avaliação, cerca de 76,4% dos/as entrevistados/as (42) são 

submetidos/as a uma avaliação formal e 23,6% a uma avaliação informal (13). A avaliação 

formal implica a existência de um conjunto de registos de avaliação individual dos/as 

trabalhadores/as. Vejamos o discurso do seguinte entrevistado, com responsabilidades de 

avaliação da mão-de-obra. 

 

“A avaliação é para nós sabermos como é que as pessoas, isto no fundo é um cadastro das pessoas… 
Aliás, eu quando vim para aqui, foi uma das coisas que eu vim ver logo. Quem é quem. É óbvio que 
também não me dizia grande coisa, porque também podia haver avaliações mal feitas. Mas também já 
me diz alguma coisa. E também é… Eu quero fazer uma proposta de vencimento para esta 
colaboradora, mas baseio-me em quê? Não tenho nada para apresentar… Então, „Está aqui, quero a 
avaliação desta pessoa, de 98, 96 ou 99, eu quero propor um vencimento de x‟, „Está aqui a avaliação de 
desempenho, assinada por mim, assinada por ela, os meus comentários‟, é aprovado ou não. Também é 
um comprovativo como as pessoas são acompanhadas e formadas, ou seja, entra-me aqui uma 
inspecção, „Como é que vocês avaliam as pessoas, como é que elas são formadas?‟ Eu para além desta 
capa, destas avaliações que elas têm durante a estadia delas aqui, já está lá também o plano de 
formação, desde o primeiro dia que ela teve, ou seja, o número de horas, tem que dar 18 horas de 
formação de atendimento, tem que dar 3 horas de formação ou 1 hora de acolhimento… Tenho esse 
cadastro todo dela e depois por aqui também, por esses arquivos, também pego nisto e digo „Olhe, na 
sua avaliação há 3 meses atrás foi penalizada no envolvimento, a sua avaliação está novamente a ser 
penalizada no envolvimento, ou seja, a última que teve não serviu de nada…‟ Também dá para 
confrontar a pessoa e também daí consigo ver o efeito que nessa pessoa teve. Começo a comparar uma 
avaliação com a outra. Ou seja, se ela foi penalizada no espírito de equipa e nesta na influência menos 
mal… Evoluiu no espírito de equipa, valeu a pena aquilo que eu falei com ela…”. 

(Vítor, gestor da loja de restauração Requinte, centro comercial 3) 
 

Transparecem em termos globais as vantagens da existência de um registo individual de 

cada trabalhador/a - “um cadastro individual”-, donde consta todo o seu historial formativo e 

avaliativo.  

É possível referir que no contexto de lojas de vestuário a prática de avaliação informal 

se revela mais expressiva em comparação com as lojas de restauração. As formas de 

avaliação mais frequentes são de carácter anual, semestral e mensal, sendo as restantes 

substancialmente menos expressivas. Quem dirige a avaliação são as chefias intermédias ou 

de topo a laborarem na loja, no caso da restauração há sete casos em que é o director da 

unidade. Quanto a critérios de avaliação, os mais referidos correspondem ao “volume de 

vendas”, ao “empenho”, ao “atendimento ao cliente”, ao “conhecimento do produto” e à 

“higiene e segurança no trabalho”. O primeiro corresponde a um resultado financeiro para o 

qual todos/as os/as trabalhadores/as com o devido “espírito de equipa” - categoria também 

assinalada - se devem empenhar particularmente. Este critério encontra-se intimamente 

associado com o facto de o objectivo principal das lojas ser as vendas. Todos os critérios 

tendem a reforçar as estratégias de controlo (Fantasia, 2001) sobre o trabalho de cada um, 
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de modo a serem cumpridos os objectivos financeiros da loja. Seguem-se no caso da 

restauração as regras de “higiene e segurança no trabalho/HST”. Percebe-se que esta última 

categoria seja apontada unicamente pelos/as trabalhadores/as da restauração, pois o seu 

trabalho provoca uma cadeia de efeitos nos/as clientes, nomeadamente na sua saúde, pelo 

tipo de produtos que estes/as vão ingerir.  

 

“Temos de garantir que toda a gente que entre ali para comer sai dali satisfeita, em pouco tempo, 
atender no mínimo de tempo possível, tudo em prol do nosso cliente, garantindo a qualidade, temos 
todos os controlos para garantir a qualidade, as questões de higiene e segurança no trabalho são 
importantes… […] é por isso que uma pessoa a contratar tem que ser limpa e tem que estar 
psicologicamente bem, pois medidas erradas podem ter efeitos muito graves para os clientes, para a sua 
saúde”. 

 (Manuel, gestor da loja de restauração Real, centro comercial 7)  

 

Podemos referir que estes critérios sintonizam com a prática gestionária das lojas já 

descrita atrás. Prosseguindo a análise, e em estreita conexão com a questão da avaliação, 

importa sublinhar a existência de um sistema de recompensas individuais e colectivas 

proposto aos/às trabalhadores/as nas lojas de restauração e vestuário. Convém esclarecer o 

sentido da palavra recompensa. Trata-se, segundo o Dicionário Houaiss de Língua 

Portuguesa (2001): “1) do acto ou efeito de recompensar (se), favor, presente, com que se 

mostra reconhecimento por um obséquio, por uma boa acção, retribuição, prémio; 2) aquilo 

que se concede ou obtém como efeito de reparação ou compensação de um prejuízo, perda, 

ofensa, etc, compensação, indemnização, restituição” (p.2402). Ora, o sistema de 

recompensas existente nas lojas é muito heterogéneo incluindo os descontos, os prémios e 

as comissões. Tal como a própria definição aponta, estas “recompensas” exigem a montante 

trabalhadores/as mobilizáveis e extremamente imbuídos/as do espírito de equipa apregoado 

nestes contextos de trabalho, onde o empenho e o mérito de cada um/a constitui a peça 

chave da engrenagem do funcionamento destas lojas comerciais.  

O prémio de orçamento é a recompensa mais saliente. Trata-se de um prémio que 

visa atribuir aos/às trabalhadores/as uma percentagem do total de vendas realizadas no mês, 

caso a loja tenha atingido o orçamento estipulado. É importante registar que os critérios que 

norteiam a atribuição do prémio podem estar relacionados com a categoria profissional e com 

o tipo de horário de trabalho. Os prémios de cliente mistério e de gestão de recursos 

humanos são atribuídos apenas às chefias intermédias e de topo das lojas. O prémio de 

cliente mistério merece um enquadramento adicional pela sua especificidade neste contexto 

de trabalho, como já referimos. O cliente mistério é alguém que se faz passar por cliente real 

a pedido da marca em causa, para avaliar as diferentes componentes do serviço225, sem que 

                                                 
225

 O cliente mistério é uma técnica de auditoria de serviços em que um investigador não identificado se faz 
passar por cliente e avalia serviços com base em critérios objectivos, entre os quais podemos destacar: a 
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nenhum dos/as trabalhadores/as da loja dessa marca o saiba. Esta prática suscita junto das 

chefias, que manifestam um interesse particular em atingir o prémio cliente mistério, uma 

tensão permanente no seu quotidiano de trabalho, pois qualquer cliente que atendem pode 

ser um potencial cliente mistério. Acresce que esta tensão é transmitida aos/às outro/as 

trabalhadores/as, pois as chefias argumentam que só se todos/as trabalharem para o mesmo 

objectivo se torna possível atingi-lo.  

O prémio de incentivo relaciona-se com as práticas de controlo de existências 

vendidas e de custos (CEVC). No caso da restauração, traduz-se no registo rigoroso de todos 

os produtos vendidos e também, por exemplo, no imperativo dirigido aos/às trabalhadores/as 

para não consumirem além do que têm direito nas suas refeições. Nas lojas de vestuário 

implica que todos/as façam o registo detalhado dos artigos vendidos e os registem na caixa, 

sem haver lugar para artigos desaparecidos.  

As comissões pelo valor de vendas individuais também são significativas e ocorrem 

apenas nas lojas de vestuário. É importante sublinhar que quando indagámos os/as 

trabalhadores/as sobre a percentagem a que tinham direito sobre as vendas, quase ninguém 

soube precisar o valor, o que significa um desconhecimento da sua forma de cálculo e/ou a 

sua não explicitação por parte das chefias, elas próprias também por vezes desconhecedoras 

da mesma.  

Destacam-se também os descontos sobre os artigos da marca que emergem no 

contexto das lojas de vestuário. Aproximadamente após seis meses de trabalho, a mão-de-

obra pode usufruir de um desconto que varia entre os 10% e os 16% sobre os artigos da 

marca. Este aspecto é particularmente revelador das práticas de auto-sustentação da marca, 

pois os/as trabalhadores/as que lá laboram correspondem a potenciais clientes. Acresce que, 

além destes/as trabalhadores/as serem consumidores/as da própria marca em que 

trabalham, os/as que acumulam a condição de estudante funcionam em simultâneo, como já 

referido, na qualidade de plataforma preferencial de recrutamento de indivíduos na mesma 

condição, atraindo assim clientes jovens, o que contribui para a construção da imagem de um 

universo comercial juvenil. 

Há ainda um conjunto de contrapartidas nem sempre financeiras, contrariamente ao 

que acontece nas situações anteriores, a que os/as trabalhadores/as têm direito. A loja da 

restauração, por exemplo, promove concursos ou outras actividades que implicam a oferta de 

sobremesas, bebidas extras, e menus mais elaborados, entre outros. Estas iniciativas surgem 

como estratégias da direcção da marca para elevar a motivação dos/as trabalhadores/as e o 

                                                                                                                                                         
limpeza do equipamento, a atitude comercial, a cortesia, o tempo de espera, etc. O sector automóvel, a banca, a 
grande distribuição, o alojamento e restauração contam-se entre os sectores que mais recorrem a esta prática. O 
objectivo primordial desta prática, que surge nos EUA na década de 1940, é oferecer o melhor serviço possível. 
Refira-se que existe mesmo a Mistery Shopping Providers Asssociation (MSPA), uma associação que reúne 

cerca de 150 empresas associadas que se dedicam a esta prática, na América do Norte, na América do Sul, na 
Europa e na Ásia. Para obter mais informação consultar www.mysteryshop.org.  
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seu empenho com vista a atingirem os objectivos de vendas. Trata-se de canalizar o seu 

funcionamento psicológico e físico para os objectivos da loja. Esta inculca desejos, ambições, 

expectativas, incentiva o reconhecimento e o êxito perante uma politica de salário e 

promoção, através de um sistema de gestão cujo objecto corresponde ao imaginário dos/as 

trabalhadores/as. Como referem Philonenko e Guienne (1998), se o sistema tayloriano se 

pautava pelo controlo da actividade física a fim de tornar os corpos úteis e dóceis, segundo a 

expressão de Foucault, o sistema de poder que caracteriza estes contextos organizacionais é 

menos um sistema de manutenção e controlo da disciplina e mais um sistema que modela o 

imaginário psicológico e físico da mão-de-obra. Trata-se de mobilizar corpo e mente - 

depositários de um conjunto de investimentos - compatibilizando uma estrutura corpórea e 

não corpórea que ganha sentido no quotidiano do exercício do trabalho. Assim, parece-nos 

que esta actividade de trabalho envolve um conjunto de técnicas do corpo, na acepção de 

Mauss (1950 [1936]) - já analisadas em capítulo desta pesquisa - atinentes a um saber 

prático composto por esquemas imanentes à prática, donde releva uma mente e um corpo 

espacialmente e temporalmente estruturados (Wacquant, 2006) e remodelados segundo as 

exigências e os requisitos próprios do trabalho em causa. 

Este sistema de recompensas está intimamente associado a uma lógica de trabalho 

do sempre “mais, melhor e mais rápido” (Gollac, Volkoff, 1996), como a tentativas de tornar 

menos monótono o quotidiano de trabalho e levar a cabo uma mobilização mais forte dos/as 

trabalhadores/as. Assim, subjaz-lhe a existência de interesses individuais, mas também 

interesses colectivos porque se veicula a ideia por parte das chefias que o interesse da loja 

deve ser assumido por todos/as, pois todos/as dele beneficiam. Constatámos que estas 

chefias tendem a manter uma equipa de mão-de-obra jovem entusiasmada e enérgica - 

sobretudo na restauração - capaz de contribuir para o sucesso da loja. Este efeito é 

resultante da construção de um espírito de equipa, onde todos se tratam por “tu” num clima 

de abertura que extravasa o próprio espaço de trabalho. Por exemplo, na loja Hot Point 

pudemos precisamente constatar que os/as trabalhadores/as saem com as chefias à noite 

depois do trabalho. Deste modo, o estilo de coordenação das chefias auxilia os/as 

trabalhadores/as a suportarem condições de exercício de trabalho menos favoráveis - como 

analisaremos no ponto sobre insatisfação laboral. Chegam mesmo a aceitar episódios do 

quotidiano de trabalho menos positivos ou regras que lhe são desvantajosas, se entenderem 

que tal surge num contexto em que as pessoas, neste caso as chefias, os/as respeitam e 

os/as reconhecem. 

Após examinarmos a avaliação e as recompensas dos/as trabalhadores/as é 

importante levar em consideração o escrutínio das práticas de formação existentes no 

contexto laboral em análise. 
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8.3.5 Da (in)formação profissional 

 Ao tratarmos a matéria da formação profissional é necessário esclarecer, à 

semelhança do que sucedeu para a análise das práticas de avaliação, a questão da sua 

existência ou não e, posteriormente discutir o seu conteúdo. A este respeito, construímos um 

conjunto de categorias relacionadas com a duração da formação, os conteúdos da formação, 

o tipo de formação e a entidade formadora. 

Relativamente à existência de formação profissional, pode desde logo concluir-se pela 

existência de uma percentagem significativa de indivíduos que declaram ter recebido 

formação profissional proporcionada pela loja (58,3%). Não obstante este predomínio, é 

possível apontar que cerca de 18,3% afirmam não terem recebido qualquer formação, sendo 

que 20% declaram que também não receberam formação, mas que foram acompanhados/as 

por alguém experiente e 3,3% que não receberam formação, pois já tinham experiência 

profissional. 
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Formação profissional por tipo de loja 

[QUADRO N. 22]         

  

V. 
A. 

Loja 
restauração 

V. A. 

Loja de 
vestuário Tota 

V.Al 

 
Total 

% % 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

Formação profissional 

Sim 22 78,6 62,9 13 40,6 37,1 35 58,3 

Não 1 3,6 9,1 10 31,3 90,9 11 18,3 

Não, acompanhamento por alguém experiente 3 10,7 25,0 9 28,1 75,0 12 20,0 

Não, já tinha experiência 2 7,1 100,0 0 0,0 0,0 2 3,3 

Total 28 100,0 46,7 32 100,0 53,3 60 100,0 

Entidade formadora 

Externa 0 0,0 0,0 2 15,4 100,0 2 5,7 

Interna 22 100,0 66,7 11 84,6 33,3 33 94,3 

Total 22 100,0 62,9 13 100,0 37,1 35 100,0 

Tipo de formação 

Prática 20 60,6 66,7 10 58,8 33,3 30 60,0 

Teórica 13 39,4 65,0 7 41,2 35,0 20 40,0 

Total 33 100,0 66,0 17 100,0 34,0 50 100,0 

Duração da formação 

Menos de 1 semana 3 13,6 60,0 2 15,4 40,0 5 14,3 

1 semana 2 9,1 40,0 3 23,1 60,0 5 14,3 

2 semanas 4 18,2 100,0 0 0,0 0,0 4 11,4 

1 mês 13 59,1 68,4 6 46,2 31,6 19 54,3 

2 meses 0 0,0 0,0 2 15,4 100,0 2 5,7 

Total 22 100,0 62,9 13 100,0 37,1 35 100,0 

Conteúdos da formação 

Atendimento ao cliente 1 4,3 11,1 8 44,4 88,9 9 22,0 

Curso de vendas 0 0,0 0,0 3 16,7 100,0 3 7,3 

Formação para o cargo de gestão 7 30,4 77,8 2 11,1 22,2 9 22,0 

HST 9 39,1 75,0 3 16,7 25,0 12 29,3 

Marketing 1 4,3 100,0 0 0,0 0,0 1 2,4 

Método de trabalho 1 4,3 33,3 2 11,1 66,7 3 7,3 

Produtos novos 3 13,0 100,0 0 0,0 0,0 3 7,3 

Sistemas informáticos 1 4,3 100,0 0 0,0 0,0 1 2,4 

Total 23 100,0 56,1 18 100,0 43,9 41 100,0 

 

 

Parece-nos que estes valores apontam para uma formação orientada pela informalidade de 

“olhares atentos” (Hodson, 2005, p.266) conducentes a aprendizagens e ao desenvolvimento 

de competências que são partilhadas e reproduzidas no espaço social do trabalho 

(Ehrenreich, 2001). A informação reunida no quadro permite perceber que existem menos 

práticas de formação no contexto das lojas de vestuário em comparação com as de 

restauração. Trata-se no essencial de formação prática (60%), mais frequente em lojas de 

restauração do que nas de vestuário, não obstante também a prevalência de situações 

consagradas à formação teórica (40%). Refira-se que esta formação é garantida quase na 

totalidade pelos recursos da própria loja (94,3%). No que respeita à duração da formação, 

cerca de 54,3% dos/as trabalhadores/as tiveram um mês de formação, 28,6% menos de uma 
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semana, cerca de 11,4% duas semanas e 5,7% dois meses. Trata-se de formações 

relativamente céleres relacionadas com aprendizagens de tarefas cujo grau de dificuldade se 

revela baixo. Vejamos os discursos dos/as entrevistados/as: 

 
“Quando entrei, recebi formação, foi da encarregada que estava na altura, foi mesmo só no dia que 
explicam o que é e o que não é e mais nada (risos)…as coisas não são difíceis, depois estando cá, com 
a prática vamos aperfeiçoando aquilo que há pr‟a fazer”. 

(Joaquina, caixeira na loja de vestuário Movies, centro comercial 5) 

 

As formações mais prolongadas são de chefias, pois as tarefas associadas a estes 

cargos revelam-se mais exigentes e dotadas de maior complexidade. Observem-se os 

discursos de uma entrevistada e de um entrevistado com funções de chefia de topo em lojas 

de restauração: 

 

“Desde serviços e atendimento ao cliente, desde controlo, gestão, são tantas formações que para me 
lembrar assim… Desde cursos de liderança, porque é assim… Ser líder já nasce connosco ser-se, mas 
é importante também termos coordenação e sabermos os passos correctos para conseguirmos liderar 
um grupo em si. Conseguimos levar a que as pessoas façam aquilo que a gente quer, que a gente 
atinja o objectivo de vendas, mas todos a trabalhar em prol de. Não é uma pessoa ser líder… Mas se 
não souber trabalhar em conjunto não vale a pena, porque não se vai a lado nenhum. […] De Janeiro 
até agora não tive nenhuma. Mas no ano passado posso dizer que tive 80, 100 horas no total de 
formações.” 

(Verónica, gerente da loja de restauração Fast Food Club, centro comercial 2) 
 
 

“Tive gestão de recursos humanos, gestão de enérgica, formação para formadores, gestão de stocks, 
eu não me vou lembrar de todos…fui tendo estas formações, pois não tinha noções deste tipo de 
cargo… A última formação que eu tive já devo ter feito para aí há 5 anos… Já não vou a nenhuma 
acção de formação para aí, vou agora, vou ter uma para aí a meio de Abril, mas já nem me lembro que 
formação é, tenho ali na agenda, mas nem faço ideia. Mas já fui a bastantes”. 

(Vítor, gestor da loja de restauração Requinte, centro comercial 3) 
 

Dos testemunhos dos/as entrevistados/as sobressai, por um lado, a necessidade da 

formação ajustada ao cargo que se vai desempenhar. Saliente-se a questão da liderança que 

visa, segundo a entrevistada “conseguir levar a que as pessoas façam aquilo” que se 

pretende com vista a atingir o “objectivo de vendas”. Por outro lado, é interessante verificar, 

em particular a partir do discurso do entrevistado, que embora essa formação tenha sido 

intensa, ela não apresenta regularidade no tempo, uma vez que o trabalhador refere não ter 

recebido formação nos ”últimos 5 anos”. 

No que respeita aos conteúdos regista-se que a “higiene e segurança no trabalho” 

(HST), o “atendimento ao cliente” e a “formação para cargos de gestão” lideram o painel 

formativo ministrado. Refira-se que a formação em matéria informática e marketing se dirige a 

quem exerce cargos de chefia intermédia e de topo no espaço físico das lojas.  
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Finalmente, importa salientar que o cruzamento entre a formação profissional e a 

classe social de pertença da população entrevistada revela uma maior aposta na formação 

das chefias intermédias e de topo - que integram as fileiras da PBTEI (Pequena Burguesia 

Técnica de Enquadramento Intermédio) e da PBIC (Pequena Burguesia Intelectual e 

Científica) - do que na dos/as trabalhadores/as desprovidos/as de cargos de chefia - 

agrupado/as na PBE (Pequena Burguesia de Execução) e no OP (Operariado Pluriactivo).  

 

8.3.6 Ritmo de trabalho  

Ao analisar a actividade de trabalho da população entrevistada, procurou-se 

documentar a realidade do seu ritmo de trabalho. Tendo por base os discursos dos/as 

entrevistados/as, foram categorizados três ritmos de trabalho, o “muito acelerado”, o 

“acelerado” e o “moderado”. No primeiro enquadrámos 28,3% da população entrevistada, no 

segundo 31,7% e no terceiro cerca de 40%. Face a este cenário, é possível referenciar que 

um substancial conjunto de trabalhadores/as - mais de metade - labora entre o ritmo muito 

acelerado e acelerado. Estas oscilações são tributárias da flutuação dos/as clientes, como 

revelam os seguintes excertos de entrevistas. 

 

“Depende dos dias, depende um pouco dos dias, mas grande parte dos dias, num centro comercial, 
acho que, acho que são um pouco a mil à hora, mas são aqueles mil à hora que não levam a lado 
nenhum, ou seja, são… o ritmo dentro de um centro comercial, tanto para os colaboradores, como para 
os gerentes, como para, como para os próprios clientes, acho que é um ritmo um bocado a mil à hora, 
que não leva as pessoas a lado nenhum, e… andamos nós um pouco stressados e preocupados 
porque, porque nos entregam, se calhar, muita coisa para fazer porque, porque têm uma afluência de 
clientes muito superior a uma loja na rua e, e, obviamente, que temos que andar com um ritmo mais 
acelerado para atender toda a gente, e da parte dos gerentes acho que, que vivem, vivem um bocado 
acelerados porque, porque se habituaram aquilo, porque, porque aquilo é a vida deles, porque andam 
naquilo já há muitos anos e gostam daquilo, e da parte dos, da parte dos clientes acho que é um pouco 
a sociedade que temos hoje em dia de consumo que, que entra por um shopping dentro e quer, pode e 
manda e… e é já porque quero consumir agora, nós também andamos num ritmo acelarado, 
acelerado”. 

(Fernando, caixeiro-ajudante na loja de vestuário Match Point, centro comercial 2) 

 

“Depende da movimentação que tem a loja. Se eu hoje sei que há poucos clientes, que dá tempo para 
arrumar, é um bocadinho mais calmo. Agora se tiver muita gente e se tiver que atender várias pessoas 
ao mesmo tempo e tiver que arrumar a secção, aí, sim, acelero o ritmo, como toda a gente. Tentamos 
jogar um bocadinho com isso, que é para também não estarmos… Imagine que a loja está vazia, não 
tem ninguém, não vamos estar a arrumar tudo muito depressa para depois estarmos sem fazer nada. 
Também as horas não passam, tentamos jogar um bocadinho com isso.” 

(Marta, caixeira na loja de vestuário Match Point, centro comercial 3) 
 
 

 
“Tudo depende das vendas, mas de uma forma geral é acelerado, bastante acelerado, bastante. Tem 
dias em que uma pessoa chega aqui de manhã, não pára. Quer sair e quando sai há sempre alguma 
coisa que falha ou qualquer coisa… Mas, basicamente, é muito acelerado. Mas é normal. Há sempre 
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aqueles picos de maior movimento, o rush… Uma pessoa sabendo, estando consciente desse stress e 
sendo organizado não vai ter stress nenhum. Mas, de uma forma geral, é rápido. Se nós queremos 
manter o ritmo igual temos que ter esse ritmo de manhã, desde que abrimos a loja… Temos que 
organizar tudo direitinho, fazer tudo, para não haver aqueles picos de descontrolo”. 

(Mara, gestora de turno da loja de restauração Requinte, centro comercial 3) 

 

“Eu sou muito calmo. Sou muito calmo, gosto de planear bem as coisas, nas horas de rush tenho um 
pico, mas é obrigado, somos obrigados, o ritmo de trabalho é muito acelerado. Eu acho que o nosso 
papel como equipa nós temos que ser dinamizadores, e se eu estiver a dinamizar uma equipa… Sabe 
que se calhar, sei lá, num escritório uma pessoa que esteja responsável por um departamento tem uma 
função totalmente diferente de uma pessoa que esteja a gerir uma equipa aqui. Aqui para eu pôr a 
máquina a andar, há vários métodos, há várias formas de trabalhar, eu por exemplo pego em vários 
postos de trabalho e dinamizo-os com 5 minutos da minha estadia lá. Por exemplo, levar as pizzas à 
mesa, eu durante 5 minutos pego numa equipa que esteja a fazer isso e faço a mesma coisa, e dinamizo 
ali aquele bocadinho… Depois, vou por exemplo para a cozinha e vejo como é que está organizado e 
dinamizo também. Pego num ponto, num posto de trabalho, ajudo esse posto de trabalho que é para 
agarrar tanto o posto de trabalho como a secção…”. 

(Mário, gestor da loja de restauração Hot Point, centro comercial 1) 
 

A partir dos testemunhos é possível perceber que as horas de muito movimento de 

clientes (rush) correspondem a um período de elevada exigência para todos/as, incluindo as 

chefias, que têm de coordenar o trabalho e executar, quando necessário as mesmas tarefas 

dos/as restantes trabalhadores/as, percorrendo os diferentes postos de trabalho existentes na 

loja, como descreve sugestivamente o entrevistado Mário. Há uma atmosfera contagiante de 

“aceleração”, na óptica do entrevistado Fernando, entre “clientes, trabalhadores/as e 

gerentes” no espaço do centro comercial.  

Da leitura global da informação, é notório que o ritmo “muito acelerado” surge 

sobrerepresentado junto da população a laborar na restauração, pela forma de organização 

do trabalho aí existente. Os/as trabalhadores/as laboram sempre a um ritmo acelerado, que é 

assegurado, como já referimos noutro momento desta pesquisa, pela lógica do “sempre mais, 

melhor e mais rápido”, difundida no interior destes universos laborais. Esta lógica associa-se 

ao sentimento de equipa fortemente ancorado na ideologia gestionária do novo espírito 

capitalista (Boltanski, Chiapello, 1999). Trata-se de uma ideologia que promove, entre outros 

aspectos, a ideia de que todos devem estar sempre a dar o máximo, encontrando-se 

emocionalmente envolvidos na prossecução dos mesmos objectivos. Há assim um trabalho 

emocional, como já referimos atrás, que sustenta este ritmo acelerado. A presença diária das 

chefias no espaço da loja a trabalhar com os/as restantes trabalhadores/as, realizando como 

já assinalámos as mesmas tarefas de operação, e o fluxo mais ou menos constante de 

clientes, mais acentuado nalguns períodos, faz com que a mão-de-obra labore a ritmo 

predominantemente acelerado e muito acelerado. Adicionalmente, o próprio sistema de 

recompensas de que os/as trabalhadores/as podem beneficiar - já caracterizado - leva-os/as 

a procurarem estar sempre no auge de desempenho, originando por vezes um espírito de 
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competição feroz entre si - como revelou uma entrevistada - que contribui para disseminar um 

clima de tensão diária no quotidiano laboral.  

 

 “Muito acelerado. Tem que ser. Em lojas que facturam muito tem que ser. Ou nós fazemos o ritmo ou 
depois acabamos por sair… Se não correspondermos ou a própria pessoa sai da marca, ou a marca 
pronto convida a sair. Há certas pessoas que não conseguem trabalhar na marca mesmo, não é para 
qualquer pessoa, há um ritmo de competição muito forte, é muito exigente…”. 

(Leonor, responsável da loja de vestuário Mon Ami, centro comercial 7) 

 

“O ritmo é acelerado, o sistema de vendas cruzadas é assim...eu estou na caixa, estou a registar...a 
pessoa começa a olhar e atrás de mim tem bijouterie, tem carteiras, tem óculos...perguntam-me e eu 
vendo, claro...começo a fazer as minha vendas, faço propostas, sugestões e depois a cliente dá umas 
voltas na loja e a minha colega pensa que a cliente é dela...eu não preciso de andar ali a stressar...tem 
dias, o ambiente é altamente concorrencial...às vezes chego e consigo atingir o objectivo, as outras 
colegas ficam a dizer “chegaste agora e já estás em primeiro nas vendas!”, eu acho que é o stress e de 
querer vender”. 

(Carolina, empregada de balcão na loja de vestuário Orange, centro comercial 4) 

 

Há algumas pessoas que não se enquadram nestes ritmos acelerados, segundo a 

entrevistada Leonor, e acabam por abandonar o trabalho na loja, sobretudo em marcas de 

vestuário que atingem níveis de facturação diária muito elevados, de que são exemplo, as 

marcas Mon Ami e Match Point - esta, propriedade de um grupo do qual falámos em capítulo 

anterior. O ritmo de trabalho acelerado associado ao excesso de trabalho faz com que 

alguns/mas trabalhadores/as não aguentam e sejam “convidados a sair” ou “saiam”. A 

questão do excesso de trabalho e da exploração da mão-de-obra, pode originar um défice de 

dignidade no trabalho - segundo a proposta de Hodson (2001) já analisada - ou a realização 

de trabalho desprovido de sentido. Encontra-se associada a um outro ponto sinalizado por 

este autor, que é o da má gestão e abusos dos/as superiores/as hierárquicos/as. Relacionado 

com o ritmo de trabalho acelerado está igualmente o ambiente de trabalho “concorrencial”, 

segundo as entrevistadas. Nestes dois casos o sistema de comissões individuais contribui 

fortemente para a construção deste cenário altamente competitivo.  

Ainda a respeito do ritmo de trabalho, parece-nos importante salientar o facto das 

situações de pouco trabalho poderem desencadear momentos tão acelerados e no limite tão 

cansativos como os períodos de maior volume de trabalho. O acréscimo de stress provocado 

pela constante vigilância das chefias, a quem compete assegurar que todos estão sempre a 

“fazer qualquer coisa”, constitui uma realidade captada no decurso da realização do trabalho 

empírico desta pesquisa. Esta nossa conclusão converge com a de Ehrenreich (2001), 

quando refere, no âmbito da sua experiência como empregada de mesa, que os gerentes 

podiam sentar-se se quisessem em horas de menor movimento, no entanto, tinham de 

assegurar-se que mais ninguém o fazia: “Começamos a fazer render a pequena tarefa, 
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porque, se o gerente de serviço nos surpreender num momento de ócio, dar-nos-á algo muito 

mais desagradável para fazer. [...] Quando, numa tarde especialmente morta, o gerente me 

encontra a dar uma vista de olhos a um exemplar do jornal USA Today que um cliente deixou 

ficar, manda-me aspirar o restaurante todo com um aspirador meio avariado, que tem um 

tubo de somente meio metro, pelo que a única forma de desempenhar a tarefa sem arranjar 

problemas ortopédicos é andar de joelhos de um sítio para o outro” (p.31). Os/as 

trabalhadores/as têm, assim, de mostrar que estão permanentemente ocupados/as.  

Podemos afirmar que há um conjunto de condições objectivas que impõem ritmos 

específicos de trabalho, cuja realização pode ser afectada de sentido positivo, pela existência 

de prémios, recompensas, reconhecimento da capacidade de quem é posto à prova tanto 

como trabalhador/a como na qualidade de ser humano. O trabalho, e necessariamente o que 

é percepcionado como bem feito, tem um lugar central na identidade e na auto-estima. 

 

8.4 (In)satisfação laboral 

Procurámos nesta fase do trabalho analisar os factores que subjazem à (in)satisfação 

dos/as trabalhadores/as das lojas de restauração e de vestuário. Em simultâneo, 

documentámos o tipo de expectativas manifestadas pela população entrevistada face ao seu 

percurso profissional, articulando-as com o significado que atribuem à sua actividade laboral 

e com a possibilidade de a aconselharem a terceiros. 

 

8.4.1 Da satisfação laboral: o peso das dimensões relacionais 

 Analisámos a forma como a população entrevistada avalia a sua situação profissional 

actual, indagando sobre os factores de (in)satisfação categorizados segundo as “tarefas 

realizadas”, as “condições de exercício do trabalho”, e as “dimensões relacionais”. As 

informações reunidas no quadro seguinte sobre os factores de satisfação laboral permitem 

sublinhar que os aspectos mais enfatizados pelos/as trabalhadores/as se reportam ao que 

categorizámos como “dimensões relacionais”. No seu interior podemos destacar a referência 

à “equipa com quem se trabalha”, que assume uma preponderância significativa quer na 

restauração quer no vestuário, seguida da “possibilidade de dialogar com colegas e clientes” 

e finalmente das “relações de amizade” proporcionadas no espaço social de trabalho. A 

componente relacional que a actividade de trabalho proporciona parece ser amplamente 

valorizada pela população entrevistada. 
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Factores de satisfação laboral segundo o tipo de loja 

[QUADRO N. 23]        

  V. A. 

Loja 
restauração 

V. A. 

Loja de 
vestuário 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

Tarefas realizadas 

Atendimento ao/à cliente 10 62,5 50,0 10 52,6 50,0 20 

Conteúdo das tarefas realizadas 3 18,8 30,0 7 36,8 70,0 10 

Gestão de recursos humanos 3 18,8 75,0 1 5,3 25,0 4 

Vender 0 0,0 0,0 1 5,3 100,0 1 

Total 16 100,0 45,7 19 100,0 54,3 35 

Condições de exercício do trabalho 

Autonomia na realização do 
trabalho 

1 16,7 100,0 0 0,0 0,0 1 

Possibilidade de progressão na 
carreira 

0 0,0 0,0 1 20,0 100,0 1 

Remuneração 1 16,7 33,3 2 40,0 66,7 3 

Ritmo de trabalho acelerado 3 50,0 100,0 0 0,0 0,0 3 

Horário a tempo parcial 1 16,7 33,3 2 40,0 66,7 3 

Total 6 100,0 54,5 5 100,0 45,5 11 

Dimensões relacionais 

Equipa de trabalho 9 42,9 50,0 9 56,3 50,0 18 

Possibilidade de dialogar com 
colegas e clientes 

9 42,9 69,2 4 25,0 30,8 13 

Relações de amizade 3 14,3 50,0 3 18,8 50,0 6 

Total 21 100,0 56,8 16 100,0 43,2 37 

 

O testemunho desta encarregada de loja de vestuário é emblemático da valorização dos bons 

relacionamentos sociais no contexto do trabalho: 

 

“”Agrada-me a grande família que a Space é. Nós, eh… Aqui no Porto, porque a fa… a, a Space 
existe espalhada pelo país todo, aqui no Porto nós somos uma grande família, damo-nos todos muito 
bem, claro que temos as nossas rixas normal, normais, discutimos sobre trabalho, e discutimos 
porque temos ideias que não são as mesmas, então discutimos ideias, mas a Space é uma grande 
família. É, as pessoas trabalham por gosto. Trabalham porque… sentem-se muito realizadas e…[…] 
Em primeiro lugar, o que me leva a dizer isto é a boa relação de amizade que eu mantenho com o 
meu chefe. Sempre foi meu chefe e eu tenho uma relação de amizade com ele que prezo muito e 
que… Acho fantástico que a tenhamos, primeiro, porque prova que somos dois profissionais, porque 
não misturamos as coisas. Ah… Outra coisa que me leva a dizer isto é que, como este caso de 
Aveiro, quando é necessário ajuda, vai acontecer uma mudança muito grande, um inventário muito 
grande, qualquer coisa que seja preciso, o chefe não tem que pedir sequer. As pessoas oferecem-se. 
Eu ofereço-me e sei que há muita gente como eu. E eu tenho a certeza no dia que eu pedir, porque 
nunca ninguém veio trabalhar para a minha loja dessa forma, eu tenho a certeza que vem toda a 
agente, e que toda a gente se apoia, e que… O que eu gosto mais na Space é mesmo isso”. 

(Cristina, encarregada da loja de vestuário Space, centro comercial 8) 
 

O segundo aspecto mais difundido reporta-se às “tarefas realizadas”, em particular a tarefa 

de “atendimento ao cliente” - portadora de uma natureza relacional vincada, mas não 

exclusiva, como já tivemos oportunidade de examinar. Este aspecto sintoniza com o que 
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acabámos de referir para as ”dimensões relacionais”. É notória a importância dos 

relacionamentos que esta actividade permite estabelecer, em particular com clientes, mas 

também com colegas de trabalho. Vejamos o seguinte testemunho desta entrevistada: 

 

“O que mais me agrada é o contacto com os clientes, embora alguns sejam de difícil trato. Também o 
convívio com os colegas é fonte de satisfação, trabalhamos todas juntas e divertimo-nos”. 

(Adélia, caixeira na loja de vestuário Paradise, centro comercial 2) 

 

“Satisfazem-me algumas amizades que eu tenho aqui com os mais antigos… [...] Gosto também de 
atender algumas pessoas que já as conheço há vários anos…sobretudo essa dimensão das relações 
com as pessoas”. 

(Afonso, empregado de mesa na loja de restauração Hot Point, centro comercial 1) 

  

A leitura do quadro permite ainda documentar que as “condições de exercício do 

trabalho” motivam satisfação, no entanto, muitíssimo menos pronunciada da verificada nas 

“condições de exercício do trabalho” e próxima da apurada para as “dimensões relacionais”. 

Podemos destacar as questões relativas aos horários de trabalho, designadamente o facto de 

“ter horário a tempo parcial”, ao trabalho de “ritmo acelerado” e à “remuneração”. 

Relativamente a este último aspecto, é conveniente esclarecer o sentido que a população 

entrevistada lhes atribui. Atente-se nos discursos seguintes: 

 

“Neste trabalho… Eu quando trabalhava ao fim-de-semana se calhar não dava aquela importância, 
porque também só eram 2 dias por semana e ainda hoje é verdade que dou mais valor ao curso, quero 
terminar… Neste momento, simplesmente satisfaz-me eu ganhar dinheiro para conseguir os meus 
objectivos. Não estou a ver aquilo como um futuro para mim, não sei se vai ser, espero que não seja, 
mas, neste momento, talvez seja apenas uma forma de eu ganhar dinheiro. Agora que trabalho 
diariamente, se calhar dedico-me um pouco mais, mas é verdade que a nível de ordenado também acho 
que… Em qualquer sítio podia arranjar melhor, mas também acho que não estou muito mal”. 

(Marta, caixeira na loja de vestuário Match Point, centro comercial 3) 

 

“O salário satisfaz-me, mas vai dependendo, é complicado dizer, porque não é sempre o mesmo dia, não 
é sempre o mesmo dia. Agrada-me o recibo ao fim do mês, quando ele é bastante bom, quando não é, a 
gente fica assim um bocado mais tristes, porque já não dá para pagar as contas todas, mas pronto… 
Agora, tudo depende do dia, tudo depende do dia. Pode haver um dia que corra às mil maravilhas, „Hoje 
foi um excelente dia, adorei estar a trabalhar‟, tem outros dias que não, tudo depende do dia.” 

(Dulce, empregada de balcão na loja de vestuário Apolo, centro comercial 7 

  

Os discursos das entrevistadas permitem-nos compreender que o salário é fonte de 

satisfação, na medida em que lhes agrada “ter dinheiro” e não propriamente a quantia que 

auferem - aliás como veremos no ponto seguinte sobre os factores de insatisfação - , pois 

esta remuneração oscila bastante, em função das comissões que as entrevistadas recebem 

ao final do mês. A relativa satisfação respeita à oportunidade de possuírem um salário que, 
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embora reduzido, permite às trabalhadoras apesar de tudo atingirem objectivos que se 

propõem e pagar as suas contas. 

Vejamos agora o que podemos observar mediante o cotejo dos factores de 

insatisfação laboral sinalizados pela população entrevistada. 

 

8.4.2 Insatisfação laboral: as condições de exercício do trabalho 

 Para esta análise da insatisfação laboral dos/as trabalhadores/as, mantivemos a 

mesma classificação apresentada no quadro relativo à satisfação laboral. 

 

Factores de insatisfação laboral segundo o tipo de loja 

[QUADRO N. 24] 

  V. A. 

Loja 
restauração 

V. A. 

Loja de 
vestuário 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

Tarefas realizadas 

Atendimento ao/à cliente 1 16,7 100,0 0 0,0 0,0 1 

Conteúdo do trabalho 2 33,3 50,0 2 100,0 50,0 4 

Fazer limpezas 1 16,7 100,0 0 0,0 0,0 1 

Tarefas burocráticas 2 33,3 100,0 0 0,0 0,0 2 

Total 6 100,0 75,0 2 100,0 25,0 8 

Condições de exercício do trabalho 

Excesso de trabalho 3 11,1 37,5 5 17,9 62,5 8 

Falta de higiene dos/as colegas no trabalho 1 3,7 100,0 0 0,0 0,0 1 

Falta de pessoal 2 7,4 66,7 1 3,6 33,3 3 

Falta de realização pessoal e profissional 0 0,0 0,0 2 7,1 100,0 2 

Horários de trabalho 8 29,6 44,4 10 35,7 55,6 18 

Pressão das vendas 0 0,0 0,0 3 10,7 100,0 3 

Remuneração baixa 10 37,0 76,9 3 10,7 23,1 13 

Ritmo de trabalho acelerado 0 0,0 0,0 2 7,1 100,0 2 

Trabalho monótono 3 11,1 75,0 1 3,6 25,0 4 

Vínculo contratual precário 0 0,0 0,0 1 3,6 100,0 1 

Total 27 100,0 49,1 28 100,0 50,9 55 

Dimensões relacionais 

Ambiente quesilento com colegas 0 0,0 0,0 4 28,6 100,0 4 

Conflitos com clientes 1 11,1 33,3 2 14,3 66,7 3 

Incoerência de atitudes das chefias 8 88,9 50,0 8 57,1 50,0 16 

Total 9 100,0 39,1 14 100,0 60,9 23 

Outros factores 

Cansaço em trabalhar em centro comercial 4 57,1 57,1 3 75,0 42,9 7 

Dimensão reduzida da loja 3 42,9 75,0 1 25,0 25,0 4 

Total 7 100,0 63,6 4 100,0 36,4 11 

  

São as condições de exercício do trabalho que potenciam maior insatisfação nos/as 

trabalhadores/as, designadamente os “horários de trabalho”, a “remuneração baixa” e o 

“excesso de trabalho”. A questão dos horários envolve vários problemas para a gestão do 

quotidiano dos/as trabalhadores/as. Desde logo, a obrigatoriedade do trabalho ao fim-de-

semana. Como tivemos oportunidade de analisar, os centros comerciais encontram-se 
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sempre abertos durante o dia e a noite (até às 24h00), todos os dias da semana, mês e ano 

(exceptuando reduções de horário nocturno no dia 24 de Dezembro). Isto significa pessoal a 

laborar de modo permanente durante o horário de funcionamento das lojas, sobretudo ao fim-

de-semana, altura de maior movimento, pois a maioria das pessoas não trabalha nesse 

período. A entrevistada Inês refere justamente os horários como fonte principal de 

insatisfação laboral: 

 

 “As coisas que mais me desagradam neste trabalho, no shopping, é os horários, é… é isso da gente 
querer tar um fim-de-semana em casa, querer combinar alguma coisa com os amigos e não poder por 
causa do horário que é… isto é muito, muito, mesmo cansativo, ás vezes, já há muito tempo mesmo 
que trabalho no fim-de-semana”. 

(Inês, caixeira na loja de vestuário Space, centro comercial 8) 
 

 Para além da obrigatoriedade de horários, é importante sublinhar a questão da sua 

irregularidade. Como tivemos oportunidade de analisar ao tratar dos horários de trabalho, o 

desfasamento entre o horário formal de trabalho e as horas efectivamente realizadas no 

quotidiano laboral, constitui uma realidade com consequências negativas para a gestão da 

vida quotidiana da população entrevistada. O nunca sair a horas certas, o ter que realizar 

horas suplementares, nem sempre remuneradas, e a situação de se ser chamado/a para 

trabalhar em dias de “folgas”, destacam-se entre as situações mais geradoras de 

insatisfação. 

 Ainda relativamente aos horários, regista-se a existência de horários “intercalados” em 

lojas de restauração. Trata-se de assegurar o turno da manhã e da tarde ou da noite, por 

exemplo, o que por vezes obriga o/a trabalhador/a a estar no centro comercial todo o dia, 

pois entrando de manhã tem que aguardar pelo horário da noite ou da tarde para completar o 

seu horário a tempo completo. Esta situação acarreta perturbações graves, nomeadamente 

para quem tem uma vida conjugal e parental constituída. Observemos o testemunho do 

entrevistado David, que mora em Matosinhos e trabalha em Gondomar: 

 

“É complicado, porque muitas vezes estou a fazer intercalado, como hoje, não vou a casa…não saio 
do shopping…Para quê? Vou sair daqui para ir para lá para Custóias para voltar? É complicado. 
Assim que eu chegasse lá estava na hora de eu voltar. Em vez de descansar, eu ia-me cansar mais 
ainda. Só a viagem já foi… […] nesse caso, muitas vezes eu tenho pouco contacto com minha mulher 
e filha. À noite, quando eu chego, muitas vezes a minha filha ainda está acordada, aí eu vou brincar 
com ela ainda, quando ela me vê eu pergunto „Quer brincar?‟ Porque minha alegria é ela…na verdade 
não tenho grande tempo, com estes horários que faço no shopping”. 

(David, churrasqueiro na loja de restauração Victoria, centro comercial 5) 

 

Logo a seguir aos horários, a dimensão da remuneração revela-se uma fonte 

importante de insatisfação. A “remuneração baixa” é muito apontada, em particular, pela 

população entrevistada da restauração, que aufere menos por cada hora trabalhada, como 
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já tivemos oportunidade de explicar neste capítulo. Desta forma, vemos aqui esclarecida a 

questão levantada no ponto anterior sobre os factores de satisfação laboral. A remuneração 

pela sua natureza reduzida é, acima de tudo, um factor de insatisfação para estes/as 

trabalhadores/as. Esta fraca remuneração justifica as situações de dupla ocupação laboral 

detectadas no universo entrevistado. São exemplos, os casos de Isabel, Carina, Inês, David, 

Marina. Duas situações correspondem a trabalhadoras-estudantes a frequentar os últimos 

anos de cursos do ensino superior: a de Isabel, que acumula há um ano o trabalho a tempo 

parcial na loja de restauração Hot Point com o de operadora de caixa de hipermercado, e a 

de Carina que concilia há sete anos o seu tempo inteiro na loja de restauração Bonanza, 

com actividades de promoções no contexto de hipermercados portuenses. O caso da 

brasileira Inês é diferente. Chegada há três anos a Portugal, concilia, há dois anos e meio, o 

trabalho a tempo inteiro na loja de vestuário Space com o trabalho a tempo parcial num bar 

à noite. Em ambas as situações, as entrevistadas argumentam que o salário de ambos os 

empregos se revela fundamental para os compromissos financeiros que contraíram. 

Contemplámos também a situação de David, também de nacionalidade brasileira e há seis 

anos em Portugal. Há já dois anos articula o trabalho a tempo inteiro na loja de restauração 

Victoria com o de empregado de bar a tempo parcial em discotecas portuenses. O último 

caso é o de Marina, a trabalhar há seis anos a tempo inteiro na loja de restauração Cuisine 

e freelancer em design - é licenciada nesta área - trabalho que, segundo a própria, é 

bastante intermitente.  

Importa referir que todos/as estes/as trabalhadores/as consideram o trabalho na loja 

de restauração e de vestuário mais seguro, em comparação com o segundo que possuem, 

destacando, em particular, o facto de no centro comercial possuírem um contrato sem 

termo, algo que não sucede com o outro emprego, encarado como complementar. No caso 

concreto da última entrevistada, o seu objectivo seria dedicar-se à área em que se licenciou, 

no entanto, tem consciência da extrema dificuldade em inserir-se profissionalmente neste 

campo e, por conseguinte, vai mantendo o trabalho na loja de restauração. A este propósito, 

parece-nos importante referir que, no interior da nossa população entrevistada, encontrámos 

três licenciadas em Design, Gestão de Empresas e Jornalismo, cujas experiências 

profissionais se têm processado à margem da sua formação de base. Trata-se de três casos 

que iniciaram a actividade profissional ainda durante o percurso de formação académica. 

Aquela não foi abandonada após o término desta, dadas as dificuldades de inserção 

profissional nas respectivas áreas académicas. Nestas situações geram-se situações de 

desqualificação profissional que correm o risco de se perpetuarem, mas cujo impacto parece 

ser simbolicamente atenuado pelo facto de acreditarem - como revelaram em situação de 

entrevista individual e no grupo focalizado (focus group) - que o trabalho no contexto de 

centro comercial possibilita a aquisição de um estatuto social mais elevado do que o do 
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vizinho comércio tradicional de rua (Silva, 2001). Estes casos podem ser igualmente 

reveladores de um segmento mais vasto de agentes sociais que procuram estes contextos 

de trabalho, quando confrontados/as na prática com o fenómeno do desemprego dos/as 

licenciados/as. 

 Uma outra dimensão assinalada pelos/as entrevistados/as respeita ao ”excesso de 

trabalho”. Trata-se de uma realidade necessariamente imbricada com a dos horários de 

trabalho, em particular com a ampliação da jornada de trabalho e, por conseguinte, com o 

não cumprimento do horário de trabalho formalmente estabelecido. 

 Ainda no âmbito das condições de exercício do trabalho, surge o “trabalho monótono”. 

Tendo em linha de consideração a análise realizada sobre a actividade na restauração e no 

vestuário, é de registar este aspecto não surgir com uma cifra mais elevada. Para 

compreender tal facto não poderemos negligenciar o contexto em que se produz a monotonia 

e as rotinas. Como refere Leidner (1993), muita da literatura sobre a rotinização do trabalho 

incide sobre a questão do poder relativo da entidade empregadora sobre os/as 

trabalhadores/as. Bravermann (1974), por exemplo, vê a questão da rotinização como um 

processo de desqualificação, pois a hierarquia da gestão controla os salários, as horas e as 

condições de trabalho da mão-de-obra. Ora, críticos deste autor relembram que nem sempre 

as chefias conseguem fazer prevalecer os seus objectivos, porquanto os/as trabalhadores/as 

conseguem actuar individual ou colectivamente de modo a resistir aos planos da gestão, 

comprometendo o sucesso da rotinização do trabalho. Na perspectiva de Leidner (1993), 

estas vozes críticas de Braverman, ainda que proponham avanços na leitura desta 

problemática, não constroem os instrumentos necessários para analisar a natureza particular 

deste trabalho de serviço interactivo, onde a figura dos/as clientes é central.  

 Efectivamente, na linha do que já defendemos, o exemplo das vendas aos/às clientes 

é paradigmático da confluência de interesses de chefias e trabalhadores/as para maximizar o 

trabalho de equipa conducente ao acréscimo daquelas, porquanto daí decorre a possibilidade 

de auferirem comissões, prémios ou outro tipo de recompensas que já tivemos oportunidade 

de examinar. No contexto em análise é relevante sublinhar novamente que chefias 

intermédias e de topo das lojas trabalham de perto com os/as restantes trabalhadores/as e 

executam tarefas idênticas, para além daquelas tributárias da condição de chefia, partilhando 

assim de um mesmo processo de trabalho. Por conseguinte, parece-nos que neste contexto 

algumas rotinas podem afigurar-se como benéficas, pois permitem ao/à trabalhador/a 

monitorizar melhor a relação com o/a cliente através de um conjunto de dispositivos 

interiorizados - resultantes de um conjunto de prescrições, como já discutimos - que 

exteriorizam no momento da relação com o/a cliente e que servem de escudo protector na 

construção de uma relação de serviço com as desigualdades que a constituem.  
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 Voltando ao quadro, e no que respeita às dimensões relacionais, sobressaem as 

categorias relativas à “incoerência de atitudes das chefias”, ao “ambiente quesilento com 

colegas” e aos “conflitos com os clientes”. É relevante registar que, se as dimensões 

relacionais constituem uma das principais fontes de satisfação são, simultaneamente, em 

determinadas situações, produtoras de insatisfação. Na categoria “outros factores” destaca-

se o “cansaço de trabalhar em centro comercial” e a “dimensão reduzida da loja”, mais 

apontada na restauração, onde tal mais ocorre. Trata-se de factores que apontam para as 

singularidades das espacialidades físicas dos centros comerciais e das lojas neles existentes. 

 Após caracterizarmos em detalhe os aspectos de (in)satisfação laboral dos/as 

trabalhadores/as, debruçamo-nos de seguida sobre o grau global de (in)satisfação. 

 

8.4.3 Do grau de satisfação laboral à procura de novo emprego: algumas configurações 

 Tal como temos vindo a evidenciar, o cruzamento do grau global de (in)satisfação com 

o tipo de loja revela fortes semelhanças em ambos os contextos de trabalho. Em primeiro 

lugar, importa salientar que cerca de 66,7% da população entrevistada se encontra 

“razoavelmente satisfeita” com a sua situação laboral, 11,6% “muito satisfeita”, 10% 

“razoavelmente insatisfeita”, 6,7% “muito insatisfeita” e, finalmente, 5% “nem satisfeita nem 

insatisfeita”. Em segundo, sobressai o relativo equilíbrio do grau de satisfação nos dois tipos 

de loja, embora possamos destacar igualmente que os/as trabalhadores/as da restauração se 

sentem no global ligeiramente mais satisfeitos.  

Se examinarmos o grau global de (in)satisfação segundo a condição perante a 

actividade económica, e apesar de globalmente todos/as se encontrarem “razoavelmente 

satisfeitos”, há mais trabalhadores/as “razoavelmente insatisfeitos” e trabalhadores/as-

estudantes do ensino superior “muito insatisfeitos” e “nem satisfeitos nem insatisfeitos”. 

Poder-se-á pensar que a condição de trabalhador/a-estudante do ensino superior associada 

à posse de um tipo específico de capitais escolares e outros, poderá desembocar num tipo de 

posicionamento mais crítico relativamente ao universo laboral em que se está inserido/a. 

Parece-nos que uma análise que se quedasse apenas pela abordagem do grau de 

(in)satisfação, comprometeria a captação das especificidades que se observam no interior da 

população que compõe o campo laboral.  
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Grau global de (in)satisfação segundo a condição perante a actividade 
económica 

[QUADRO N. 25] 

  V. A. 

ET (EBS) 

V. A. 

ET (ES) 

V. A. 

T 

Total 
 

Total 
% 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

MS 0 0,0 0,0 1 5,9 14,3 6 15,8 85,7 7 11,6 

RS 4 80,0 10,0 11 64,7 27,5 25 65,8 62,5 40 66,7 

NSNI 0 0,0 0,0 2 11,8 66,7 1 2,6 33,3 3 5,0 

RI 0 0,0 0,0 1 5,9 16,7 5 13,2 83,3 6 10,0 

MI 1 20,0 25,0 2 11,8 50,0 1 2,6 25,0 4 6,7 

Total 5 100,0 8,3 17 100,0 28,3 38 100,0 63,3 60 100 

(n=60) 
Legenda: 
TE (EBS) - trabalhadores/as-estudantes (Ensino Básico e Secundário) 
TE (ES) - trabalhadores/as-estudantes (Ensino Superior) 
T - trabalhadores/as  
MS - Muito satisfeito/a 
RS - Razoavelmente satisfeito/a  
NSNI - Nem satisfeito/a nem insatisfeito/a 
RI - Razoavelmente insatisfeito/a 
MI - Muito insatisfeito/a  

 

Este retrato da (in)satisfação pode ser melhor compreendido se examinarmos a 

relação da procura de novo emprego com o tipo de loja. Uma primeira leitura do quadro 

permite-nos registar que cerca de três quartos da população entrevistada não se encontra a 

procurar novo emprego em ambos os tipos de lojas.  
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Relação entre a procura de novo emprego e o tipo de loja 

[QUADRO N. 26] 

  V. A. 

Loja 
restauração 

V. A. 

Loja de 
vestuário 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

Não 

Acabar a licenciatura 1 4,8 14,3 6 25,0 85,7 7 

Comodismo 0 0,0 0,0 1 4,2 100,0 1 

Estar efectivo/a 3 14,3 100,0 0 0,0 0,0 3 

Gostar do que faz 8 38,1 36,4 14 58,3 63,6 22 

Possuir outra actividade profissional 0 0,0 0,0 1 4,2 100,0 1 

Pretender ingressar na Universidade 1 4,8 100,0 0 0,0 0,0 1 

Seguir a carreira militar 1 4,8 100,0 0 0,0 0,0 1 

Ter idade avançada 1 4,8 100,0 0 0,0 0,0 1 

Ter mulher desempregada 0 0,0 0,0 1 4,2 100,0 1 

Não justifica 6 28,6 85,7 1 4,2 14,3 7 

Total 21 100,0 46,7 24 100,0 53,3 45 

Sim 

Actividade a tempo inteiro 1 14,3 100,0 0 0,0 0,0 1 

Emprego ajustado à licenciatura 2 28,6 66,7 1 12,5 33,3 3 

Estar insatisfeito/a com o trabalho 2 28,6 33,3 4 50,0 66,7 6 

Experimentar algo mais ambicioso 0 0,0 0,0 2 25,0 100,0 2 

Saber o valor que tem no mercado 2 28,6 100,0 0 0,0 0,0 2 

Vai ser despedida 0 0,0 0,0 1 12,5 100,0 1 

Total 7 100,0 46,7 8 100,0 53,3 15 

(n = 60)        

 

É de salientar que a justificação mais apontada relaciona-se com o “gostar do que se faz”, 

categoria mais expressiva em lojas de vestuário, seguida da categoria “acabar a licenciatura”, 

mais representada também neste tipo de lojas. Tal permite confirmar justamente a maior 

concentração de trabalhadores/as-estudantes do ensino superior em lojas desta natureza, 

como referimos em vários momentos deste capítulo. A primeira situação pode estar 

relacionada, em nosso entender, com a natureza mais “limpa” e mais distintiva do trabalho 

realizado em lojas de vestuário face àquele realizado em lojas de restauração, que obriga à 

manipulação de alimentos e, mesmo quando tal não sucede, implica sempre o lidar com 

“odores” característicos da comida que se impregnam nas indumentárias e nos corpos da 

população entrevistada. Outras razões apontam, por exemplo, para o facto de se “estar 

efectivo”, ou seja, para alguns/mas entrevistados/as a laborarem em lojas de restauração a 

questão da segurança contratual constitui motivo forte para não encetarem qualquer 

estratégia de procura de novo emprego. As restantes justificações documentadas no quadro 

revelam-se pouco expressivas. Seja como for, é importante destacarmos a categoria “ter 

idade avançada”, pois, como veremos mais adiante, ela terá uma presença forte entre as 

razões que suportam o aconselhamento desta actividade laboral a terceiros. 
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Relativamente à fatia de entrevistados/as que procuram novo emprego - fazem-no 

globalmente com um pendor de informalidade acentuado - podemos destacar que na 

restauração as justificações revelam importância idêntica, como sejam a “insatisfação 

laboral”, o processo de busca de “emprego ajustado à licenciatura” e a curiosidade de “saber 

o seu valor no mercado”. No que concerne à segunda justificação, parece-nos pertinente 

sinalizar que se trata de três respondentes, um entrevistado recém-licenciado à data da 

entrevista, e duas entrevistadas licenciadas em Design e Jornalismo, que procuram encontrar 

uma oportunidade profissional na sua área de formação académica. A última justificação é 

invocada por dois entrevistados que desempenham cargos de chefia de topo na loja e que 

dada a concorrência entre grupos detentores de marcas da restauração, pretendem sondar 

outras marcas de restauração, indagando-as sobre os valores com que as mesmas estariam 

dispostas a remunerá-los. 

Em lojas de vestuário os argumentos invocados para procurar novo emprego 

relacionam-se com a “insatisfação laboral”, seguida do “emprego ajustado à licenciatura”, da 

necessidade de “experimentar algo mais ambicioso” e da intenção de “saber o valor que tem 

no mercado”. É de sublinhar que os dois entrevistados que invocam este último argumento 

assumem cargos de chefia de topo das lojas. Uma entrevistada procura novo emprego, uma 

vez que foi confrontada com uma “situação de despedimento”. 

Em termos globais, é de referir que as situações de procura do novo emprego não são 

elevadas, o que sintoniza com o grau global de satisfação dos/as entrevistados/as. Este 

revela-se enquadrável nas expectativas sociais, em geral, e nas expectativas profissionais 

(Touraine, 1966), em particular, manifestadas pelos/as trabalhadores/as. Delas nos 

ocuparemos de seguida. 

 

8.4.4 Expectativas face ao percurso laboral: a convergência de cenários  

Julgamos decisivo conhecer as expectativas da população entrevistada face ao 

percurso laboral segundo o tipo de loja. Mediante a análise das respostas perspectivámos 

dois cenários - a saída ou a permanência na loja - claramente distintos. Da leitura do quadro 

é possível sublinhar que cerca de metade da população entrevistada (50%) ambiciona sair da 

loja onde se encontra a laborar, 26 entrevistados/as (43,3%) pretendem permanecer e cerca 

de 4 (6,7%) não possui uma ideia formada sobre o assunto. Dos/as que pretendem sair, são 

em maior número os/as que provêm de lojas do vestuário (60%), em comparação com os da 

restauração (40%), sucedendo o inverso no universo dos/as que pretendem permanecer na 

loja, embora não seja tão vincada a diferença percentual entre a restauração (57,7%) e o 

vestuário (42,3%). 
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Entre quem pretendem abandonar o trabalho, para ambos os tipos de lojas, não 

obstante com maior peso para as lojas de vestuário, podemos salientar que a maioria deseja 

“trabalhar na sua área de formação”. Englobam-se aqui maioritariamente os/as 

entrevistados/as que frequentam o ensino superior e auguram poder accionar os 

conhecimentos adquiridos durante a sua formação universitária noutro contexto profissional. 

Seguem-se os/as que pretendem “trabalhar numa área diferente” como, por exemplo, 

farmacêutica, estética e voluntariado. Surgem depois os/as que desejam “abrir o negócio 

seu”. Os/as que acalentam esta expectativa, acabam por ter a perfeita noção que se trata de 

uma realidade muito difícil de concretizar. Os/as que ambicionam “concluir o 12º ano de 

escolaridade” laboram em lojas de restauração, correspondendo a casos de 

trabalhadores/as-estudantes do ensino secundário. Finalmente, surge a população 

entrevistada a trabalhar em lojas de vestuário que pretende sair da loja com o intuito de 

“encontrar um emprego melhor fora do comércio”. Para ilustrar esta perspectiva, atente-se no 

tom corrosivo do discurso do entrevistado Abel, a frequentar o ensino superior. 

 

 

 

 

Relação entre as expectativas face ao percurso laboral e o tipo de loja  

[QUADRO N. 27]        

  V. A. 

Loja 
restauração 

V. A. 

Loja de 
vestuário 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

Sair da loja  

Abrir um negócio seu 1 8,3 33,3 2 11,1 66,7 3 

Acabar o 12ºano e encontrar emprego melhor 2 16,7 100,0 0 0,0 0,0 2 

Encontrar emprego melhor fora do comércio 0 0,0 0,0 2 11,1 100,0 2 

Tirar o curso de design 1 8,3 100,0 0 0,0 0,0 1 

Trabalhar na sua área de formação 7 58,3 41,2 10 55,6 58,8 17 

Trabalhar numa área diferente 1 8,3 20,0 4 22,2 80,0 5 

Total 12 100,0 40,0 18 100,0 60,0 30 

Ficar na loja 

Atingir os objectivos da loja 5 33,3 71,4 2 18,2 28,6 7 

Conciliar com outro emprego melhor remunerado 1 6,7 50,0 1 9,1 50,0 2 

Concluir o 12ºano de escolaridade  3 20,0 100,0 0 0,0 0,0 3 

Ficar na profissão até aos 28 anos 0 0,0 0,0 1 9,1 100,0 1 

Subir de categoria profissional 6 40,0 54,5 5 45,5 45,5 11 

Ter um contrato 0 0,0 0,0 2 18,2 100,0 2 

Total 15 100,0 57,7 11 100,0 42,3 26 

NS 1   25,0 3   75,0 4 

(n = 60)        
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“Claro que vou continuar a estudar, nunca na vida vou ficar ali, trabalhar ali pra mim chega. Mesmo, tipo, 
quando eu sair dali nunca mais me vou pôr numa loja de roupa, já tive a experiência, foi boa enquanto 
durou, vou levar as coisas boas dali, percebes? Ajudou-me a… perceber mais um bocado da vida, as 
coisas boas foram… foram minhas, percebes? e ah… e agora, pá, em vez de trabalhar, vou tentar para 
outro lado para  ter outra experiência, não vou mesmo procurar mais nos centros comerciais”. 

(Abel, caixeiro-ajudante na loja de vestuário Back, centro comercial 3) 

 

Abel encontra-se a trabalhar há um ano nesta loja e revela uma perspectiva muito 

negativa face à sua experiência. Recusa no futuro procurar trabalho em centros comerciais e 

espera vir a enveredar por experiências profissionais noutros contextos organizacionais. 

Quando os/as entrevistados/as encaram a possibilidade de ficar na loja, invocam na 

sua maioria, para os dois tipos de lojas, o desejo de “subir de categoria profissional”, e o 

interesse de “atingir os objectivos da loja”, com maior peso nas lojas de restauração, pois aí 

se concentram entrevistados/as com funções de chefia intermédia e de topo, como referimos 

no primeiro ponto deste capítulo, relativo à composição social da população entrevistada. 

Surge depois, embora mais distante, a intenção de concluir o “12º ano de escolaridade”. 

Vejamos o caso do entrevistado Filipe, a frequentar o ensino secundário: 

 

“Em termos de futuro não é isto que eu quero, nem pensar. É assim, eu já… eu já tou a subir de posto 
agora, não é? E até posso vir a ser gerente, mas… mesmo gerente não… pá aquilo que fazem e, já é 
assim um cargo mais… mais sério e não sei quê, acho que num… acho que num compensa bem as 
pessoas que … em termos de ordenado”. Vejo o meu trabalho pra… pra já, pra já eu tou a pensar 
ficar aqui algum tempo enquanto tirar o décimo segundo e não sei quê…a partir de ter o décimo 
segundo se encontrar uma coisa melhor, pronto, acho que… acho que invisto, sem pensar, agora 
se… se não deixo estar mais um bocado ou vou pá faculdade ou qualquer coisa assim, porque se… 
se me safar bem agora acho que… que calhar dá… é melhor é mais… é mais conveniente para o 
meu futuro”. 

(Filipe, colaborador na loja de restauração Kuante Baste, centro comercial 1) 

 

Transparece do discurso de Filipe a importância atribuída à conclusão do ensino 

secundário, que lhe vai permitir encontrar a longo prazo um emprego que o ”realize”, pois em 

seu entender a experiência profissional nesta área da restauração não será certamente 

suficiente. Para além disso, e ao falar das oportunidades profissionais no interior da loja, o 

entrevistado julga que o trabalho dos gerentes, por exemplo, não é devidamente remunerado, 

o que o faz agarrar à necessidade de completar o ensino secundário e não se deixar iludir 

com as promoções de que foi alvo recentemente. Para contextualizar esta situação é 

importante não esquecer a origem e a trajectória social da maioria dos/as entrevistados/as. 

Atentemos no discurso seguinte que sintoniza bastante com o anterior: 

 
“Eu penso continuar aqui, mas a minha prioridade é acabar os estudos. Eu, se não conseguir conciliar 
estudos com o trabalho é evidente que…, se não conseguir conciliar, vou tentar arranjar algo que me 
ajude a conciliar, porque para mim os meus objectivos pessoais são os estudos, não quero ficar com os 
estudos a meio. Embora o trabalho também seja necessário, porque o dinheiro é sempre bem-vindo, é 
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isso que nos organiza mensalmente e… Mas eu acho que os estudos, acho que é uma aposta para o 
futuro, embora o trabalho ajude, no presente, a nível mensal, os estudos vão ajudar futuramente, 
porque eu saindo daqui e querendo arranjar um trabalho, tenho que dar um curriculum, e tendo o curso 
a meio vai ser pouco o trabalho que me vai aceitar, mesmo tendo alguma experiência neste ramo vai 
ser pouco o trabalho… E isso eu não quero. Eu quero ter algo que futuramente eu possa dizer que me 
sinto realizado.” 

(Alberto, empregado de balcão na loja de restauração Bonanza, centro comercial 5) 

 

Fica claro que há duas esferas de interesse na vida destes entrevistados, cuja 

conciliação se revela difícil: a escola e o trabalho. Na verdade, a escola é na prática muitas 

vezes relegada para segundo plano, pois é necessário estes jovens arranjarem trabalho, um 

“gancho” ou biscate” - nas sugestivas expressões de Pais (2001) - para terem dinheiro que os 

“organize mensalmente”. Para além do facto deste trabalho os absorver fortemente e 

impossibilitar um envolvimento maior com a instituição escolar, não podemos negligenciar as 

situações de insucesso escolar, que fazem com que a escola assuma ainda mais esse lugar 

secundário. Como quer que seja, parece haver uma consciência relativa acerca da sua 

importância para encontrar futuramente um trabalho mais qualificado e melhor remunerado. 

Embora com peso quantitativo pouco expressivo, gostaríamos de destacar a categoria 

etária “ficar na profissão até aos 28 anos”. Como havíamos salientado atrás, a questão da 

idade referida por uma entrevistada é bastante reveladora dos limites etários associados à 

profissão, pois depois dos vinte e muitos anos de idade é-se considerado/a “velho/a de mais” 

para trabalhar nestas lojas, por razões diversas. No caso da restauração, porque já não se 

tem o ritmo necessário para a execução das diversas tarefas, sobretudo na restauração de 

fast-food. Já no vestuário self-service a imagem menos “jovem” não se ajusta ao contexto de 

trabalho e, em última análise, como discutimos atrás, à necessidade de nas lojas dirigidas 

para segmentos mais juvenis, captar clientes na mesma condição “juvenil” dos/as 

trabalhadores/as. Refira-se que tal situação também ocorre, mas com outras configurações, 

em lojas de atendimento personalizado, como a Elite, em que “não se admitem rapariguinhas 

muito novas”, mas mais entre os 27 e 35 anos, pois “têm mais sentido de responsabilidade no 

trabalho”, segundo as entrevistadas Micaela e Paula, a laborar nessa loja.  

Parece que as expectativas face ao percurso profissional espelham um conjunto mais 

alargado de expectativas sociais relacionadas com uma proveniência social de parcos 

capitais e com um trajecto específico marcado para muitos/as pela transitoriedade. Esta 

situação de transição biográfica e relacional (Dubar, 1997, [1991]) explica que a população 

entrevistada se sinta “razoavelmente satisfeita” com uma actividade de trabalho que propicia 

para a maioria uma posição social, em sentido amplo, ligeiramente mais qualificada do que a 

dos seus/suas progenitores/as. 
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8.4.5 Trabalhar no contexto de lojas em centros comerciais: entre significados e 

aconselhamentos  

Após indagarmos a população entrevistada sobre a eventual situação de procura de 

novo emprego e as suas expectativas em termos de futuro profissional, tentámos documentar 

o significado que atribuem à sua actividade laboral.  

 

Significado da actividade laboral segundo o tipo de loja 

[QUADRO N. 28] 

  V. A. 

Loja 
restauração 

V. A. 

Loja de 
vestuário 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

Experiência profissional 2 5,9 40,0 3 7,7 60,0 5 

Ganhar dinheiro para acabar a 
licenciatura 

3 8,8 42,9 4 10,3 57,1 7 

Insatisfação 0 0,0 0,0 3 7,7 100,0 3 

Meio de subsistência 11 32,4 45,8 13 33,3 54,2 24 

Realização pessoal 7 20,6 63,6 4 10,3 36,4 11 

Realização profissional 3 8,8 100,0 0 0,0 0,0 3 

Satisfação 3 8,8 42,9 4 10,3 57,1 7 

Sentimento de utilidade 4 11,8 36,4 7 17,9 63,6 11 

NS 0 0,0 0,0 1 2,6 100,0 1 

NR 1 2,9 100,0 0 0,0 0,0 1 

Total 34 100,0 46,6 39 100,0 53,4 73 

 

Da leitura do quadro sobressai que a maioria da população entrevistada encara a sua 

actividade laboral como um “meio de subsistência”. Salientam, de seguida, a actividade como 

fonte de “realização pessoal”, factor mais assinalado nas lojas de restauração, e como algo 

que lhes permite viver um “sentimento de utilidade”, uma “satisfação” e torna possível “ganhar 

dinheiro para concluir a licenciatura”. Esta última consideração é particularmente importante, 

pois os/as entrevistados/as reconhecem que têm necessidade de obter recursos para 

terminar o ensino superior e, em simultâneo, manifestam o sentimento de que o trabalho 

constitui muitas vezes um obstáculo à conclusão da licenciatura. 

“Preciso de ganhar dinheiro...se arranjasse outro sítio para trabalhar diferente...para já falta-me acabar 
a faculdade, até acabar a faculdade vou-me deixar estar no [Hot Point], até porque a instabilidade no 
trabalho reflecte-se na faculdade...quando acabar a faculdade, já perdi anos por causa do excesso de 
trabalho e de mudanças de trabalho, mas tenho que conciliar trabalho e faculdade para pagar a 
faculdade e sustentar-me”. 

(Rute, empregada de balcão na loja de restauração Hot Point, centro comercial 1) 

 

Referem depois a ”experiência profissional”, a “realização profissional” e o sentido de 

“responsabilidade”. Não há diferenças significativas entre tipos de lojas, exceptuando o caso 

do significado “realização pessoal”, que é mais acentuado na restauração. Tal pode ser 

imputado ao facto deste entendimento ter sido verbalizado apenas por detentores/as de 
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cargos de chefia intermédia e de topo, que à partida exibem um maior sentimento de 

realização pessoal no exercício da sua actividade laboral.  

É importante notar, igualmente, que para alguns/mas a actividade laboral significa 

“realização profissional” e “insatisfação”. Parece-nos particularmente relevante contextualizar 

esta última categoria no âmbito do testemunho deste entrevistado: 

 

 “P‟ra mim, neste momento não significa nada porque eu não quero nada daquilo. Só estou lá mesmo 
para passar o tempo, para ter o meu dinheiro, basicamente é isso, porque eu não quero nada do Real, 
nem quero aquilo como trabalho futuro. Quero é acabar os meus estudos e seguir para outro patamar, 
não no Real, que aquilo não é vida p‟ra mim, é muito desgastante. Eu vejo alguns gerentes que estão lá 
há oito ou dez anos e vejo como é que eles estão. Completamente apagados, não vêm mais nada a 
não ser a Real, e eu não quero nada disso”. 

(Arlindo, operador na loja de restauração Real, centro comercial 1) 

 

Arlindo considera justamente a sua insatisfação e sublinha a transitoriedade da sua 

passagem pela loja Real e o desejo de concretizar outros projectos profissionais que não 

compreendem o trabalho nesta loja. Este sentimento amplia-se pelo facto de observar 

“alguns gerentes” que se encontram há vários anos ligados a este trabalho, muito 

preenchidos por ele e pouco recompensados. 

Finalmente, pareceu-nos importante examinar as circunstâncias em que a população 

entrevistada aconselharia a sua actividade profissional a terceiros e as motivações para o 

fazerem. Da análise realizada, é de sublinhar que uma esmagadora maioria recomendaria a 

sua actividade a terceiros, cerca de 85,7% da população entrevistada na restauração e 

87,5% no vestuário. A existência de uma maioria tão pronunciada a recomendar o ingresso 

nesta actividade encontra-se intimamente imbricada com o facto de grande parte da 

população entrevistada se encontrar em termos globais razoavelmente satisfeita com a 

actividade laboral e com o tipo de expectativas referidas atrás. Invocam o facto de se tratar 

de uma actividade laboral ajustada para “os estudantes ganharem algum dinheiro” e com 

“bom ambiente de trabalho”. A exigência de “poucas habilitações” surge aqui também com 

relevância, bem como o “gosto pelo atendimento ao/à cliente”. É importante sublinhar que 

globalmente a população entrevistada aconselharia esta actividade laboral ao segmento 

estudantil. 

Entre aqueles/as que declaram não aconselhar a sua actividade laboral a terceiros 

podemos encontrar os seguintes argumentos: “não reconhecimento por parte das chefias” e o 

facto de se tratar de um “trabalho cansativo” e com “horários irregulares”. Este leque de 

razões coincide de algum modo com aquele invocado para contextualizar a insatisfação 

laboral. Salientaríamos aqui a questão da idade, já mencionada noutros momentos, e a dos 

horários, fortemente geradora de insatisfação laboral, bem como o não reconhecimento por 

parte das chefias.  
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Desta forma, reconhecemos a existência de um segmento populacional alvo - os/as 

estudantes/as - a quem os/as trabalhadores/as entrevistados/as entendem ser ajustado 

aconselhar a sua actividade laboral. A situação de transitoriedade biográfica e relacional 

(Dubar, 1997, [1991]) que caracteriza a condição estudantil explica este facto, como deve ser 

tida em conta para explicar o grau considerável de “satisfação razoável”, que é mais 

expressivo no seio dos/as estudantes dos ensinos básico e secundário, do que para os/as 

estudantes do ensino superior, à semelhança do registado aquando da análise do grau global 

de (in)satisfação segundo a condição perante a actividade económica. É particularmente 

importante perceber que embora esta situação transitória constitua uma fase temporária, ela 

pode significar a ausência de segurança e o início de um futuro incerto e precário (Bauman, 

2003). Esta transitoriedade estudantil, no caso da população em análise, ocorre no contexto 

de trajectórias sociais desprivilegiadas e de entradas precoces no mundo de trabalho, onde 

as bolsas de oportunidades se concentram em actividades sem grandes exigências 

profissionais e escolares e com condições de trabalho precárias.  

Após a caracterização do universo de (in)satisfação laboral debruçar-nos-emos a 

seguir sobre os quotidianos laborais dos/as trabalhadores/as entrevistados/as, focando 

aspectos que estruturam a configuração do seu dia-a-dia laboral. 

 

8.5 Quotidianos de trabalho 

8.5.1 Transportes e itinerários 

 No âmbito da análise realizada procurámos reunir informação sobre os quotidianos 

de trabalho da população entrevistada, indagando-a sobre a estruturação do seu dia-a-dia. 

Identificámos o tipo de transporte utilizado, os locais de trabalho e de residência e a duração 

do itinerário. 

 Em termos de transporte utilizado, registámos o recurso preferencial à viatura 

própria, seguida da utilização do autocarro, do metro, da circulação a pé, da modalidade a 

pé e de carro e das restantes modalidades mistas. O cruzamento do tipo de transporte com 

a condição perante a actividade económica da população entrevistada permite verificar que 

no universo dos/as trabalhadores/as-estudantes do ensino superior o transporte mais 

utilizado é a viatura própria (52,9%), o que é bastante revelador dos investimentos 

realizados por este segmento da população entrevistada e da consequente necessidade de 

manterem o emprego para financiar os estudos e para suportar os compromissos 

financeiros entretanto contraídos, como mencionámos no ponto anterior. Refira-se que 

nenhum dos/as estudantes-trabalhadores/as tem encargos com renda de casa ou 

empréstimos de aquisição da habitação, pois todos/as habitam em casa dos seus/suas 

progenitores/as. 
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Tipo de transporte de acordo com a condição perante a actividade económica 

[QUADRO N. 29] 

  
V. 
A. 

TE (EBS) 
V. 
A. 

TE (ES) 
V. 
A. 

T 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

A pé e carro 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 2,6 100,0 1 

Autocarro e a pé 2 40,0 50,0 2 11,8 50,0 0 0,0 0,0 4 

Autocarro e boleia do 
marido 

0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 2,6 100,0 1 

Autocarro ou boleia de 
amigo 

0 0,0 0,0 1 5,9 100,0 0 0,0 0,0 1 

Carro e autocarro 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 5,3 100,0 2 

Carro, comboio e metro 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 2,6 100,0 1 

Metro e a pé 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 2,6 100,0 1 

Metro e autocarro 0 0,0 0,0 1 5,9 50,0 1 2,6 50,0 2 

Metro e carro 0 0,0 0,0 1 5,9 100,0 0 0,0 0,0 1 

Autocarro 1 20,0 10,0 3 17,6 30,0 6 15,8 60,0 10 

Metro 1 20,0 16,7 0 0,0 0,0 5 13,2 83,3 6 

Carro 1 20,0 3,8 9 52,9 34,6 16 42,1 61,5 26 

A pé 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 10,5 100,0 4 

Total 5 100,0 8,3 17 100,0 28,3 38 100,0 63,3 60 

(n = 60) 

Legenda: 
TE (EBS) - trabalhadores/as-estudantes (Ensino Básico e Secundário) 
T E (ES) – trabalhadores/as-estudantes (Ensino Superior) 
T – trabalhadores/as 

  

Observámos que a viatura também adquire preponderância junto da população 

trabalhadora, mas exibe um peso percentual inferior (42,1%), assistindo-se a uma utilização 

maior do autocarro e do metro e da modalidade a pé, o que aponta para a proximidade entre 

o local de residência e o local de trabalho. Finalmente, os/as trabalhadores/as-estudantes do 

ensino secundário utilizam preferencialmente modalidades mistas (40%) e transportes 

colectivos (40%) e o carro (20%) - não deixa de ser significativo também que um 

entrevistado nesta condição possua já viatura própria. 

 No que respeita aos locais de trabalho e de residência, fica claro que a maioria que 

trabalha no Porto e na Maia habita nessas mesmas cidades. Aqueles/as que trabalham em 

Gondomar têm a sua residência dispersa pelas várias cidades da Área Metropolitana do 

Porto. A população que labora em Matosinhos distribui-se em termos de local de residência 

por Vila Nova de Gaia, por Matosinhos e pelo Porto. Finalmente, quem trabalha em Vila 

Nova de Gaia habita preferencialmente na mesma urbe, seguindo-se com igual peso 

Matosinhos e Porto. Há uma tendência para se laborar num raio geográfico não muito 

distante do local de residência  

Quando nos debruçámos mais em profundidade sobre a questão da duração dos 

itinerários, tornou-se importante destacar dois grupos que realizam percursos claramente 

distintos: o grupo dos/as trabalhadores/as e dos/as trabalhadores/as-estudantes, na medida 

em que estes/as últimos/as mostraram fazer percursos diferentes atendendo ao facto de se 

deslocarem também para a instituição de ensino. O quadro seguinte documenta 
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precisamente a duração dos itinerários realizados pela população que entrevistámos. 

Relativamente ao grupo dos/as trabalhadores/as regista-se que cerca de 36,8% demora 

menos do que 15 minutos a chegar de casa ao emprego, 28,9% entre 25 e menos de 45 

minutos, 21,1% entre 45 e 60 minutos, e finalmente 13,2% entre 15 e menos de 20 minutos. 
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Itinerários realizados pela população entrevistada   

[QUADRO N. 30]    
Trabalhadores/as 

  

Menos de 15m entre 15 e menos de 25m entre 25 e menos de 45m entre 45 e 60m NR 

Total 

V. A. % em linha V. A. 
% em 
linha 

V. A. 
% em 
linha 

V. A. 
% em 
linha 

V. A. 
% em 
linha 

Casa-emprego 14 36,8 5 13,2 11 28,9 8 21,1 0 0,0 38 

Ttrabalhadores/as-estudantes 

  

entre 5 e 10m entre 15 e 20m entre 25 e 30m entre 35 e 40m entre 45 e 60m NR 

Total 

V. A. % em linha V. A. 
% em 
linha 

V. A. % em linha V. A. 
% em 
linha 

V. A. 
% em 
linha 

V. A. 
% em 
linha 

Casa - instituição de ensino 1 6,7 0 0,0 3 20,0 0 0,0 5 33,3 6 40,0 15 

Instituição de ensino – 
emprego 

7 46,7 6 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 13,3 15 

Casa – emprego 1 14,3 3 42,9 0 0,0 1 14,3 2 28,6 0 0,0 7 

Emprego – instituição de 
ensino 

3 42,9 1 14,3 0 0,0 0 0,0 2 28,6 1 14,3 7 

(n = 60)    
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 Relativamente ao grupo dos/as trabalhadores/as-estudantes, constatámos que 

quando realizam o trajecto casa, emprego e instituição de ensino, podem fazer percursos 

diferentes, o que nem sempre sucede nos dias de absentismo escolar - motivado, como já 

referenciámos atrás, muitas vezes pelo excesso de trabalho ou pela realização de horas 

suplementares - ou em dias de folga no trabalho. Uma hipótese é sair de casa e dirigir-se 

para a instituição de ensino e daí para o emprego, percurso que o quadro documenta ser o 

mais frequente entre este segmento da população. Observámos que mais de metade dos 

que sinalizaram a duração do percurso demora entre 45 a 60 minutos a efectuar o percurso 

de casa até à instituição de ensino e que todos/as levam menos de 25 minutos a realizar a 

rota instituição de ensino-emprego. Há quem realize o percurso entre casa e emprego e 

depois do emprego à instituição de ensino. No primeiro, cerca de 57,2% despende menos 

de 25 minutos e 42,9% entre 35 e 60 minutos. No segundo, cerca de 57,2% demora menos 

de 25 minutos e 28,6% entre 45 e 60 minutos. 

 Foi possível apurar que as instituições de ensino frequentadas, ora se situam perto 

do local de trabalho ora do local de residência. Note-se que relativamente à primeira 

situação, a população entrevistada justifica a opção em trabalhar em determinado centro 

comercial pela proximidade da escola. A situação do entrevistado Filipe é particularmente 

elucidativa a esse respeito, pois com 19 anos e trabalhar há um na loja de restauração 

Kuante Baste no centro comercial 1, optou por este centro comercial, pois assim pode 

trabalhar a tempo parcial e no final do dia deslocar-se para as aulas do 10o ano de 

escolaridade, que frequenta em ensino recorrente nocturno na Escola Secundária X 

localizada perto seu local de trabalho. Há, assim, uma escolha estratégica dos locais de 

trabalho por parte dos trabalhadores/as-estudantes. 

Finalmente, importa referir que procedemos ao cruzamento da duração do itinerário 

com o meio de transporte utilizado, mas não obtivemos resultados significativos desse 

cruzamento. 

 

8.5.2 Da alimentação no trabalho 

 Como é uma parte fundamental do seu quotidiano, como de todos os seres humanos 

em geral, tentámos analisar os contextos e as práticas de alimentação da população 

entrevistada. Procurámos saber, em particular, quanto tempo gastam nas refeições, onde as 

fazem e o que comem. 

 Relativamente à duração da refeição, os/as trabalhadores/as das lojas de vestuário 

dispõem na sua maioria de 60 minutos para a fazerem, enquanto na restauração possuem 

apenas 30 minutos. Foram muitos/as os/as entrevistados/as da restauração a queixarem-se 

do tempo reduzido de que dispõem para fazerem as suas refeições e para se distanciarem 

da “atmosfera” do trabalho. Rute declarou: 
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“Nas horas das refeições temos pouco tempo para almoçar ou jantar consoante o turno em que 
estamos a trabalhar. Nós aqui fazemos mesmo as refeições em frente à loja na praça da 
alimentação…nem nos conseguimos distanciar da atmosfera de trabalho, acontece também que os 
nossos chefes conseguem controlar-nos mesmo quando estamos a fazer as refeições, o nosso período 
de pausa do trabalho. Às vezes se nos vêem com o prato sem comida, sugerem-nos que nós já 
poderíamos regressar ao trabalho, enfim, é um abuso…”.  

(Rute, empregada de balcão na loja de restauração Hot Point, Centro comercial1) 

 

Do testemunho de Rute sobressai também a questão do controlo que é exercido pelas 

hierarquias durante o período de almoço, que é descrito como “abusivo”. O facto de 

almoçarem ou jantarem em frente à loja onde trabalham, faz com que as chefias consigam 

controlar presencialmente os/as trabalhadores/as. Parece-nos haver aqui um abuso de 

autoridade que ameaça de forma evidente a dignidade (Hodson, 2001) destes/as 

trabalhadores/as.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n=60) 

 

Em termos de espaço onde decorre a refeição, como se observa no quadro, a praça 

de alimentação existente no centro comercial e o armazém em lojas de vestuário são os 

Alimentação segundo o tipo de loja 

[QUADRO N. 31] 

  V. A. 

Loja restauração 

V. A. 

Loja de vestuário 

Total % 
coluna 

% 
linha 

% 
coluna 

% 
linha 

Em quanto tempo 

15m 0 0,0 0,0 5 16,7 100,0 5 

25m 0 0,0 0,0 1 3,3 100,0 1 

30m 23 92,0 88,5 3 10,0 11,5 26 

60m 2 8,0 8,7 21 70,0 91,3 23 

Total 25 100,0 45,5 30 100,0 54,5 55 

Onde 

Armazém 0 0,0 0,0 9 30,0 100,0 9 

Casa 0 0,0 0,0 3 10,0 100,0 3 

Corredor técnico 0 0,0 0,0 1 3,3 100,0 1 

Loja 11 44,0 64,7 6 20,0 35,3 17 

Praça de restauração 14 56,0 56,0 11 36,7 44,0 25 

Total 25 100,0 45,5 30 100,0 54,5 55 

O quê 

Comida comprada na praça da 
alimentação 

2 8,0 25,0 6 20,0 75,0 8 

Comida trazida de casa 4 16,0 21,1 15 50,0 78,9 19 

Produtos da marca 14 56,0 100,0 0 0,0 0,0 14 

Produtos do grupo detentor da marca 5 20,0 100,0 0 0,0 0,0 5 

Qualquer coisa 0 0,0 0,0 1 3,3 100,0 1 

Sandes da praça de alimentação 0 0,0 0,0 8 26,7 100,0 8 

Total 25 100,0 45,5 30 100,0 54,5 55 

Não se alimenta no local de trabalho 2  _ 50,0 2  _ 50,0 4 

Não se alimenta 1  _ 100,0 0  _ 0,0 1 
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espaços onde, mais frequentemente, se realizam as refeições. O armazém é designado 

como área social pela população entrevistada, pois, para além de ser possível aquecer nele 

a comida que trazem de casa, em aparelho comprado pelos/as próprios/as trabalhadores/as, 

como tivemos oportunidade de registar, também dispõe de cacifos para guardar as suas 

pertenças individuais e, por vezes, de casa de banho e de cadeiras onde os/as 

trabalhadores/as se podem sentar, algo interdito na loja propriamente dita. Adicionalmente 

pode existir - como tivemos oportunidade de constatar no decurso de uma entrevista que 

decorreu precisamente num desses locais, que não tinha mais do que seis metros 

quadrados de área, localizado no piso superior da loja - um mini-frigorífico adquirido também 

pelos/as trabalhadores/as e destinado à conservação de produtos. O corredor técnico é um 

espaço cujo acesso é só permitido aos/às trabalhadores/as das lojas ou do centro comercial. 

Não obstante, foi possível realizarmos uma das entrevistas precisamente nesse espaço, 

dada a inexistência de outros considerados apropriados pelo entrevistado, que se 

encontrava no momento da sua pausa.  

Nas lojas de restauração é também a praça de restauração e a própria loja que se 

destacam entre os locais de refeição. É importante sublinharmos que os/as trabalhadores/as 

acabam por estar excessivamente confinados ao espaço do centro comercial, não 

estabelecendo qualquer contacto com o exterior do mesmo. Há alguns que sentem uma 

separação com o “mundo lá fora”, como declarou o entrevistado Carlos: 

 
“Nós entramos aqui no centro comercial, e não saímos mais, as refeições também as fazemos aqui, é 
asfixiante, parece que estamos noutro mundo, desligado do mundo lá fora…por exemplo, no Inverno, é 
possível entrarmos de dia e sair à noite, ou seja, acabamos por nem sequer ver a luz do dia”. 

(Carlos, empregado de mesa na loja de restauração Hot Point, centro comercial 3) 

 

O entrevistado sente-se desligado do mundo exterior e considera ser “asfixiante” o tempo 

que passa no interior do centro comercial a trabalhar. Trata-se de um ambiente, onde os/as 

trabalhadores/as se encontram expostos/as à luz artificial durante prolongadas horas, 

privados/as do contacto com o mundo exterior, inclusive no período de pausa para as suas 

refeições, o que pode acarretar perturbações, como veremos no ponto seguinte. 

 Por fim, em relação ao tipo de alimentos seleccionados pela população entrevistada, 

podemos referir as três principais opções accionadas na restauração e no vestuário: no 

primeiro tipo de lojas destacam-se os produtos da marca para quem trabalham ou outras 

marcas do grupo, ou comida trazida de casa, e no caso do vestuário é mais frequente os/as 

trabalhadores/as trazerem comida de casa, adquirirem sandes na praça da restauração ou 

outro tipo de comida comprada no mesmo espaço de restauração. Refira-se que, no 

primeiro caso, os/as trabalhadores/as transformam-se em clientes consumidores/as dos 

produtos da referida marca. Situação semelhante, em termos de consumo, decorre, como já 
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referimos também no vestuário, onde para além dos/as trabalhadores/as usarem uma farda 

da marca para quem trabalham, usufruem de descontos na aquisição de roupa dessa 

mesma marca. É de salientar também que o facto de trazerem produtos preparados de casa 

implica que gastem tempo na sua preparação, ou que solicitem a alguém para o fazer, como 

no caso dos/as trabalhadores/as-estudantes. Importa salientar, ainda, que a situação de 

adquirir a refeição na praça da restauração é norteada pela preocupação de escolher a 

opção mais barata. O testemunho de Marta é revelador a este respeito. 

 

“Relativamente às refeições, eu compro coisas na praça da alimentação, opto sempre por comprar 
sandes, pois são um produto mais económico, pois aqui é tudo muito caro. Às vezes fico um bocado 
farta de comer sempre pão, mas é mais barato. Mas tenho colegas que não optam por sandes, querem 
comida em prato e vão a lojas de restauração, onde podem comer em prato, a um preço económico, 
mas um pouco mais caro do que as sandes”. 

(Marta, caixeira na loja de vestuário Match Point, centro comercial 3)  

 

Deste testemunho sobressai o facto de as escolhas do conteúdo das refeições serem 

condicionadas pelo seu custo. A entrevistada sente-se, por vezes, cansada de não variar a 

sua alimentação durante o período o dia de trabalho, mas admite não ter alternativas. O 

parco salário destes/as trabalhadores/as, já discutido, permite compreender estas situações. 

Opta-se pela modalidade das sandes ou, quando o orçamento permite, escolhe-se um prato 

económico, que é ligeiramente mais caro que a primeira modalidade. 

 É de referir que quatro entrevistados/as, portanto 6,6% do total da população 

entrevistada não se alimenta no local de trabalho e que uma entrevistada (1,6% da 

população entrevistada) não se alimenta durante o dia. Limita-se a tomar cafés e alimenta-

se somente à noite em casa, dado o intenso ritmo de trabalho decorrente do cargo de chefia 

que possui. Como declarou: 

 

“Habitualmente não como na loja, tenho muito trabalho e como já ando nisto há uns anitos já estou 
habituada, tomo café de manhã, sou a primeira a entrar na loja e também a última muitas 
vezes...quando chego a casa é que como, pois não tenho tempo durante o dia e prefiro estar 
concentrada no trabalho”. 

(Verónica, gestora da loja de restauração Fast Food Club, centro comercial 2) 

 

A condição de ser uma gestora eficiente implica a inexistência de tempo para fazer as 

refeições durante o horário de trabalho na loja. O quotidiano destes/as trabalhadores/as é 

tão dominado pelo tempo de trabalho (Demazière, Dubar, 2004), que este chega mesmo a 

absorver os tempos que em outras ocupações - ou no tempo livre - são dedicados à 

alimentação. O tempo de trabalho é de tal modo preenchido, que a entrevistada já sofreu 

inclusive uma depressão provocada pelo excesso de trabalho. Paralelamente, esta mesma 
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condição de chefia inibia-a de poder fruir tempos diários com o filho, que acaba por ficar a 

cargo da sua mãe. 

Os contextos e as práticas de alimentação permitem reforçar o facto destas lojas, em 

particular as de restauração, assumirem a forma de organizações que se auto-sustentam 

através dos/as seus/suas próprios/as trabalhadores/as, encarados/as como um elemento 

chave na construção da imagem da marca. Esta surge como representação mental (Vilar, 

2006) de um conjunto de associações (domínios subjectivos da opinião, elementos factuais, 

pessoas, situações concretas, etc) com significado que contribuem para a sua definição. No 

interior desta lógica, julgamos importante destacar a situação dos/as trabalhadores/as da 

restauração de algumas lojas de fast-food poderem cambiar as refeições entre as marcas do 

mesmo grupo, mediante a troca de senhas que devem entregar nas respectivas lojas. Esta 

situação potencia a construção de um universo de sociabilidades entre a mão-de-obra do 

mesmo grupo, que incrementa o espírito de equipa mobilizado pela ideologia gestionária das 

marcas.  

 

8.5.3 Perturbações do quotidiano laboral 

Um último aspecto considerado na análise do dia-a-dia laboral prende-se com as 

perturbações do quotidiano de trabalho. 

 

Perturbações do quotidiano de trabalho segundo o tipo de loja 

[QUADRO N. 32]        

  V. A. 

Loja 
restauração 

V. A. 

Loja de 
vestuário 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

Sente (47) 

Cansaço físico (dores nas pernas e costas) 18 42,9 50,0 18 51,4 50,0 36 

Cansaço psicológico 12 28,6 48,0 13 37,1 52,0 25 

Depressão 1 2,4 100,0 0 0,0 0,0 1 

Enxaquecas  3 7,1 75,0 1 2,9 25,0 4 

Insónias  5 11,9 83,3 1 2,9 16,7 6 

Mau humor 3 7,1 60,0 2 5,7 40,0 5 

Total 42 100,0 54,5 35 100,0 45,5 77 

Não sente (13) 

Carácter provisório do trabalho 1 14,3 100,0 0 0,0 0,0 1 

Habituação à rotina de trabalho em centro comercial 0 0,0 0,0 1 16,7 100,0 1 

Separação dos problemas laborais e domésticos 4 57,1 80,0 1 16,7 20,0 5 

NS 2 28,6 33,3 4 66,7 66,7 6 

Total 7 100,0 53,8 6 100,0 46,2 13 

(n = 60)        
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Um primeiro olhar para o quadro permite-nos afirmar que uma expressiva maioria da 

população entrevistada declara sentir perturbações associadas ao quotidiano laboral, em 

que ganham destaque as de ordem física e as de dimensão psicológica. A fatia mais 

elevada reporta-se ao cansaço físico, em particular, dores de pernas e costas que decorrem 

das posições de pé prolongadas em que se encontram a laborar no quotidiano. Atente-se no 

seguinte discurso da entrevistada: 

 

“Um das coisas piores deste trabalho é estamos sempre de pé, dá um conjunto de dores nas pernas e 
nas costas ao final do dia….é que não nos podemos sentar, aliás, a loja não tem nenhum sítio para nós 
no ssentarmos, só dá para descansarmos as pernas na pausa, quando estamos a almoçar ou a jantar. 
A loja é toda muito bonito, mas não pensam nunca em nós, nos trabalhadores”. 

(Rosa, caixeira-ajudante na loja de vestuário Safira, centro comercial 1)  

 

A entrevistada Rosa salienta o facto de não existir propriamente um local específico para se 

sentar na loja, sendo tal possível apenas nos momentos de pausa do trabalho. Uma outra 

questão importante, em nosso entender, relaciona-se como facto de o lay-out (organização 

do espaço físico) da loja não levar em consideração a existências dos/as trabalhadores/as 

nesses mesmos espaços. Prevalecem acima de tudo preocupações estéticas (Falk, 

Campbell, 1997; Vilar, 2006) e não se contempla o facto de pessoas aí a trabalhar sentirem 

várias necessidades à semelhança de qualquer ser humano. Estas perturbações físicas 

podem não significar uma perturbação patológica evidente (Nava, 2002), porém os seus 

efeitos actuam lentamente. 

Segue-se o cansaço psicológico. Aqui destacamos o facto das chefias, por exemplo, 

terem que estar sempre disponíveis, quer nos dias de trabalho fora do seu horário, quer 

mesmo nos dias em que se encontram a gozar a sua folga. O ter o telemóvel sempre ligado 

constitui uma realidade para muitos/as. A este propósito, é de registar que nos momentos 

anteriores à realização do grupo focalizado (focus group) com trabalhadoras de lojas de 

vestuário, a encarregada da loja atendeu várias vezes o telemóvel para responder a 

questões levantadas por trabalhadoras que se encontravam a laborar na loja. Tal deve-se, 

em nosso entender, ao facto de estes/as trabalhadores/as terem de assumir uma 

disponibilidade constante, sobretudo no caso dos/as que desempenham cargos de chefia. 

Seguem-se os períodos de insónias, o mau humor, as enxaquecas e o sentimento 

depressivo. Relativamente às insónias apontadas, elas relacionam-se com o tipo de horários 

a que os/as trabalhadores/as estão submetidos/as, em particular a sua grande variabilidade, 

que implica a obrigatoriedade de realizar turnos de manhã, à tarde e à noite, que interferem 

com os ritmos circadianos (Young, 1988) do corpo226. O testemunho de António é revelador: 

                                                 
226

 O ritmo circadiano, considerado o período de cerca de um dia (24 horas) sobre o qual se baseia todo o ciclo 
biológico do corpo humano e de qualquer outro ser vivo, influenciado pela luz solar, regula todos os ritmos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_biol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_biol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciclo_biol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo
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“As minhas principais perturbações do trabalho são as insónias. Eu trabalho por turnos, aliás, como a 
maioria dos meus colegas, por isso imagine…pode calhar numa semana fazer o horário da manhã e a 
outra o da noite, ou mesmo variar na mesma semana…por exemplo, acontece numa semana trabalhar 
até às 1h00, depois na semana seguinte ter que ir trabalhar às 9h00, na noite anterior a esse dia em 
que tenho de trabalhar de manhã, deito-me lá para as 23h00, mas não consigo adormecer, porque na 
semana anterior a essa hora estava eu a trabalhar…fico acordado até de madrugada e apetece-me 
dormir justamente à hora que tenho de acordar para ir trabalhar. Nos dias de folga, a situação também 
não é fácil, pois como tenho os horários de sono desregulados, passo o dia todo a dormir, e sinto-me 
um pouco para o inútil, pois acabei por não fazer nada, excepto dormir”. 

(António, gestor na loja de restauração Real, centro comercial 4) 

 

As insónias parecem estar relacionadas, neste caso concreto, com a variabilidade dos 

turnos, quer de uma semana para a outra, quer numa mesma semana. Podemos considerar 

que esta questão interfere negativamente na saúde destes/as trabalhadores/as. Relembre-

se que a matéria da variabilidade ou irregularidade dos horários foi justamente discutida no 

âmbito dos aspectos geradores de insatisfação laboral. 

O mau humor decorre da relação exigente com o/a cliente, ou seja, o ter que estar 

sempre a “representar junto do cliente”, leva a que nos momentos fora do trabalho a pessoa 

se sinta com mau humor. As enxaquecas227 tendem a ocorrer, segundo a população 

entrevistada, devido ao ritmo de trabalho acelerado existente nas lojas de restauração e de 

vestuário, embora mais sentido nas primeiras, pelo conteúdo da actividade de trabalho já 

analisado neste capítulo. A depressão foi sentida trabalhadora Verónica, que desempenha o 

cargo de chefia na loja de restauração Fast Food Club, no centro comercial 2. Essa situação 

foi justamente motivada, nas palavras da entrevistada, por um “ritmo de trabalho fora do 

normal”, que a levou a emagrecer muito e a sentir-se absolutamente exausta. 

Da leitura do quadro, importa destacar, igualmente, que se adicionarmos ao cansaço 

psicológico todas as outras perturbações manifestadas - claramente também do foro 

psicológico - o resultado é um conjunto relativamente mais pronunciado de perturbações 

desta índole, em comparação com as de natureza física. Como quer que seja, estas 

perturbações físicas e psicológicas acabam por actuar de forma interactiva num movimento 

dinâmico que pode ter combinações várias, ao longo do tempo. Elas traduzem a ideia de 

                                                                                                                                                         
materiais como vários dos ritmos psicológicos do corpo humano, com interferência sobre a digestão ou o estado 
de vigília, o crescimento e a renovação das células, as oscilações da temperatura. Segundo Diane Boivin - 

docente de psiquatria e directora do Centro para o Estudo e Tratamento dos Ritmos Circadianos, do Instituto 
Universitário de Saúde Mental, Montreal, Canadá – os/as trabalhadores/as que laboram por turnos correm riscos 
acrescidos de saúde, em particular no que respeita ao sono (D. Boivin, et al, in press, “From circadian clock gene 
expression to pathologies”, Sleep Medicine, Circadian Rhythms Disorder, Special Issue; D. Boivin, F. James , 
2005, “Light treatment and circadian adaptation to shift work”, Industrial Health ; 43(1):34-48. 
227

 A enxaqueca corresponde a uma condição clínica configurada por vários graus de dores internas na cabeça. 
Entre os vários factores que propiciam o surgimento de dores de cabeça do tipo da enxaqueca surgem os 
seguintes, que já foram justamente salientados pela população entrevistada, em diferentes momentos desta 
pesquisa: má alimentação, luz articifial, claridade, excesso de trabalho e variabilidade dos horários de dormir a 
mais ou a menos (Márcia Wilkinson 1999, Enxaquecas e Outras Dores de Cabeça, Lisboa, Civilização). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Digest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vig%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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usura que não se limita ao período de trabalho, mas estende-se aos outros momentos da 

vida dos/as trabalhadores/as.  

 No que concerne àqueles/as que não sentem perturbações decorrentes do 

quotidiano laboral, podemos sinalizar os seguintes aspectos sugeridos: a separação entre 

os problemas laborais e domésticos, o carácter provisório do trabalho e, finalmente, 

aqueles/as que adiantam estar conformados/as com a rotina do trabalho em centro 

comercial. É importante referir que quase metade dos/as que afirmaram não sentir 

perturbações, não souberem justificar o porquê de tal situação. 

Da análise global das argumentações expostas pela população entrevistada, fica 

claro que elas remetem acima de tudo para as condições de exercício do trabalho: níveis de 

pressão elevados, suscitados por períodos longos de contacto com clientes, com a tensão 

inerente a essa relação, que obriga a um esforço permanente para manter a fachada - o 

comportamento adequado do/a trabalhador/a. Também sobressai a irregularidade dos 

horários de trabalho, que já havia sido apontada como uma das principais fontes de 

insatisfação laboral. Estamos em presença de uma actividade laboral que certamente à 

semelhança de outras, mas aqui salvaguardando a especificidade dela desenvolver-se no 

contexto de centro comercial com tudo o que lhe está associado e já referido anteriormente, 

desencadeia um conjunto de problemas decorrentes da sua própria natureza e das 

condições do seu exercício. Trata-se simultaneamente de problemas físicos e psicológicos 

(Légeron, 2003), que devem ser perspectivados de forma inter-articulada, como sugerem 

precisamente os últimos relatórios228 dos inquéritos às condições de trabalho na União 

Europeia. 

 

8.6 Articulação de esferas laborais, escolares, familiares e pessoais 

 Nesta parte do trabalho procurámos no essencial perceber as configurações das 

relações entre a esfera laboral e as demais esferas do quotidiano da população 

entrevistada. Considerou-se a título de hipótese que a natureza do trabalho e as condições 

do seu exercício condicionam as vivências nas demais esferas do quotidiano da população 

entrevistada, embora estas influenciam, igualmente, de forma diversa a actividade de 

trabalho. Dado já termos analisado a natureza e as condições do exercício laboral, 

debruçamo-nos de seguida sobre as vivências nas outras esferas do quotidiano da 

população entrevistada. 

 

 

 

                                                 
228 Para mais informações consultar o site electrónico www.eurofound.europa.eu. 
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8.6.1 Esferas laborais e escolares: o caso dos/as trabalhadores/as-estudantes 

 Ao considerarmos apenas os vinte e dois trabalhadores/as-estudantes, é possível 

observar que metade afirma que, se pudesse, se dedicaria em exclusivo à esfera escolar, 

enquanto a outra metade diz que não o faria. A dedicação exclusiva à vida escolar 

aconteceria se a população entrevistada não tivesse que suportar despesas financeiras 

inerentes ao seu quotidiano, que pagar as propinas da faculdade que frequentam e que 

contribuir para as despesas do seu agregado doméstico -  no caso de uma trabalhadora-

estudante do ensino superior casada. Vejamos o seu testemunho: 

 
“Eu de facto gostaria de me poder dedicar só à faculdade, aliás, já fiz isso, mas tenho que partilhar as 
despesas com o meu marido...sim...foi o que fiz o ano passado...joguei um bocado...uma vez que eles 
não me pagavam aquilo que me estavam a dever 4 subsídios quando me vim embora eles não me 
pagavam, muito bem, então quero uma carta para o fundo do desemprego, foi o meu 2º da faculdade 
que fiquei em casa e aí correu-me maravilhas muito mais tempo para os trabalhos para os estudos e 
mesmo para a casa e para a família...mas agora neste novo emprego não dá. Não dá para o meu 
marido pagar sozinho tudo, ele também não recebe um ordenado extraordinário”. 

(Micaela, empregada de balcão na loja de vestuário Elite, centro comercial 4) 

 

Micaela não pode empenhar-se exclusivamente no universo escolar, pois tem que pagar as 

despesas domésticas. Durante um ano conseguiu essa vivência exclusiva, tendo obtido 

resultados bastante positivos ao nível do seu desempenho escolar. Havia sido despedida da 

anterior loja onde trabalhava e no contexto de incumprimento por parte da loja, decidiu 

accionar os necessários mecanismos que lhe permitiram usufruir do fundo de desemprego e 

dedicar-se então apenas à faculdade. Porém, findo o subsídio teve necessidade de 

ingressar noutra loja para poder partilhar as despesas domésticas. 

 A outra metade da população entrevistada refere que não se dedicaria em exclusivo 

à esfera escolar, apontando, em primeiro lugar, o gosto pelo trabalho, como responsável por 

essa opção. Segue-se a habituação à independência económica, que permite a estes jovens 

trabalhadores/as reunir algum dinheiro e assegurar os seus consumos quotidianos.  

 

“Agora não, agora não me vejo sem estar a trabalhar, já, já é muito tempo a trabalhar, a ter a minha 
independência… não, acho que não...tenho o meu dinheiro que me permite comprar aquelas coisas do 
dia a dia, roupa, eu gosto muito de moda...eu gosto muito do trabalho porque implica estar no mundo da 
moda... também relacionado com o curso de Marketing que estou a tirar”. 

(Ana, empregada de balcão na loja de vestuário Movies, centro comercial, 5) 

 

Ana, trabalhadora-estudante no ensino superior, não se imagina sem trabalhar, pois 

isso significaria perder a sua independência económica e perder também a oportunidade de 

trabalhar em algo de que gosta - o mundo da moda. Efectivamente, a actividade na loja de 

vestuário permite-lhe trabalhar numa das suas áreas de eleição, que está intimamente 
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associada, na sua perspectiva, ao curso superior de Marketing que frequenta. A moda é 

gosto, é trabalho, mas é igualmente consumo, pois é para ela que Ana canaliza parte do seu 

salário. Ora o trabalho possibilita, através da remuneração, uma independência financeira 

que torna possível o consumo. Este pode ser encarado como algo que contribui para a 

realização de quem consome - tal como se regista no caso da entrevistada em análise -, 

mas que contribui simultaneamente para a produção de prisioneiros do consumo volátil 

(Bauman, 2003), em particular daquele norteado por modas culturais que irrompem de modo 

explosivo e que também rapidamente se tornam obsoletas, de que é paradigmático o 

universo do vestuário em análise.  

 Finalmente, podemos contemplar ainda duas situações no contexto da não 

dedicação exclusiva à esfera escolar. A de uma entrevistada que se encontra a frequentar o 

último ano da licenciatura e a de um entrevistado que pretende acabar o 12ºano de 

escolaridade e sair da escola. Não desejam dedicar-se ao universo escolar, por razões 

distintas. No primeiro caso, aponta-se o desejo de uma inserção profissional com afinidades 

relativamente à área de formação, e por conseguinte a saída da loja onde se encontra. No 

segundo caso, a intenção de permanecer e empenhar-se de modo a abraçar novos desafios 

que lhe sejam propostos, conducentes a uma ascensão profissional.  

 

8.6.2 Grau de dificuldade na conciliação das esferas laboral, familiar, escolar e 

pessoal 

 Importa agora atentar nas dificuldades apontadas pela população entrevistada para 

conciliar as esferas laboral, familiar, escolar e pessoal. Em traços largos, podemos referir 

que cerca de 45% da população entrevistada declara conciliar as referidas esferas “sem 

dificuldade”, 41,7% afirmam-no fazer “com dificuldade” e cerca de 13,3% “com muita 

dificuldade”. Porém, a focagem em cada um destes universos permite registar dificuldades 

diversas na conciliação dos afazeres associados a essas distintas esferas das suas vidas.  

 Aqueles/as que declaram não ter dificuldade na conciliação reportam-se na maioria 

ao âmbito das relações entre esferas laboral e familiar. São maioritariamente 

entrevistados/as solteiros/as, sem filhos/as e na condição de trabalhadores/as, que invocam 

a facilidade de conciliar os tempos dedicados a uma e a outra esfera. Veja-se o discurso de 

Manuel: 

 

“Eu concilio muito bem o trabalho com a família, não tenho dificuldade nenhuma, vivo sozinho, saio do 
trabalho e tenho tempo de fazer as minhas coisas…claro que se tivesse crianças a coisa se complicaria 
um bocadinho, e se tivesse casado também, mas assim não”. 

(Manuel, gestor da loja de restauração Real, centro comercial 7) 
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A inexistência de filhos/as, a par da ausência de uma relação conjugal parecem justificar a 

ausência de dificuldades de conciliação entre a vida laboral e familiar. 

A população entrevistada trabalhadora que refere ter dificuldades aponta, por um 

lado, para a difícil conciliação entre as tarefas impostas a nível laboral, familiar e pessoal. 

Trata-se neste caso sobretudo de mão-de-obra solteira, que refere que o horário do centro 

comercial é demasiado absorvente. Veja-se o testemunho de Carlos: 

 

“Passamos a vida no centro comercial, é horrível! Os horários preenchem-nos bastante, os turnos estão 
sempre a mudar não temos tempo para fazer nada, nem estar com a família, nem para tratar dos meus 
assuntos pessoais, estar com meus amigos…ou tu tens amigos aqui e assim dá para estar com eles, 
pois fazem-se os meus horários, ou com aqueles que trabalham em sítios com horários diferentes, não 
dá”. 

(Carlos, empregado de mesa da loja de restauração Hot Point, centro comercial 3) 
 

A dificuldade apontada refere-se à questão dos horários, em particular à sua variabilidade. 

Relembre-se que esta questão é uma das principais fontes de insatisfação, muito também 

pela obrigatoriedade do trabalho ao fim-de-semana, período em que normalmente os 

centros comerciais têm maior movimento de pessoas. Trata-se de uma dimensão crucial 

que atravessa este tipo de trabalho, no contexto deste espaço comercial. 

Há também quem fale na dificuldade para conciliar a vida de trabalho com a vida em 

família. Aqui encontrámos trabalhadores/as casados/as e com filhos/as que reconhecem ser 

difícil a conciliação das referidas esferas, devido também aos horários existentes no espaço 

do centro comercial. Atentemos no discurso seguinte: 

 

“É difícil, muito difícil articular a minha vida familiar e o trabalho. Posso lhe dizer que eu levanto-me às 7 
da manhã para entrar aqui às 10 da manhã, também não chego aqui às 10, chego normalmente às 9, 9 
e um quarto, mas levanto-me às 7, preparo as roupas, porque nunca tenho tempo no dia anterior, é raro 
o dia em que eu tenho tempo no dia anterior, então ainda tenho que preparar a roupa, tenho que deixar 
a casa de banho minimamente limpa, tenho que deixar a cozinha minimamente limpa, é um bocado 
mania, mas pronto… Não gosto de roupas espalhadas. Então vou fazer essas coisinhas assim a correr, 
para sair de casa às 8 e um quarto no máximo dos máximos, ainda vou para Gaia levar a minha filha 
todos os dias… Ela fica com a minha sogra. Por isso é que eu venho, tento sair de casa o mais cedo 
possível… o pequeno-almoço para mim é sagrado, ou se não almoçar, posso não jantar, mas o 
pequeno-almoço é sagrado. Então gosto de vir para aqui para me sentar e ter um tempo para estar um 
bocadinho sentada e, então, chego aqui por volta das 9 e um quarto. Entre as 9 e um quarto e as 9 e 
meia. Depois então é que vou para a loja…à noite por causa dos horários é sempre difícil ter tempo 
para estar com a minha filha e o meu marido, devido aos horários por turnos que faço, muitas vezes 
trabalho à noite”. 

(Joaquina, caixeira da loja de vestuário Movies centro comercial 5) 

 

O caso da entrevistada Joaquina é importante, pois é revelador da sobrecarga feminina 

relativamente à realização do trabalho doméstico e à prestação de cuidados à filha, pois 

prepara a sua roupa e leva-a a casa da sogra diariamente. É de registar que esta 
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entrevistada vive na mesma cidade onde trabalha, no entanto tem que realizar cerca de 

trinta quilómetros diários até chegar ao trabalho, pois leva a filha a Vila Nova de Gaia. 

Finalmente, destacam-se os/as trabalhadores/as-estudantes que afirmam ter muita 

dificuldade na conciliação das esferas laboral, escolar, familiar e pessoal. O facto da maioria 

estudar e trabalhar a tempo parcial, faz com que a estrutura dos seus tempos quotidianos se 

encontre completamente preenchida pelas esferas laboral e escolar, para além da esfera 

familiar e da esfera pessoal donde sobressaem os relacionamentos de amizade e de 

namoro, como veremos no ponto seguinte. Parece-nos relevante sinalizar neste contexto 

que as vivências no interior das esferas laboral e escolar se revelam frequentemente muito 

tumultuosas e com efeitos danosos para o desempenho escolar, em particular para 

aqueles/as que possuem para além do trabalho na loja, um outro, como é o caso da 

entrevistada Rita. Vejamos o seu testemunho: 

 

 

“Tenho muito pouquinho tempo, tenho pouco tempo, tenho… mas, pronto, agora, uma coisa que eu 
antes não fazia, que eu nunca jantava em casa, ah… o meu horário era ao contrário…janto em casa, e 
só assim aí que tenho tempo para estar com a família...e pronto, durante o dia, porque agora de dia 
saio de manhã cedo e só chego à noite, ás oito, nove, mas pelo menos janto em casa e tenho aquele 
bocadinho de jantar até ir dormir, ao fim-de-semana as coisas ficam um bocadinho mais fáceis, só 
tenho a loja, não tenho as aulas da escola, mas tenho piscina na mesma ao sábado, mas pronto, tempo 
para namorar tenho algum ao fim de semana, já estou tão habituada a este ritmo tem que ser. A vida 
universitária...ah… assim, é como eu lhe digo, neste momento, a escolar, a universitária está nos 
exames, só faço exames, não vou ás aulas, eu até… eu estou no quarto ano, eu até aí só fazia isto, só 
trabalhava aqui, ah… aí até para as aulas, uma coisa normal, sei que também só trabalhava aqui à 
noite, durante o dia… só que eu na altura comecei a achar que tinha tanta experiência nisto, e não tinha 
experiência nenhuma na minha área e já tenho alguma idade, não pareço mas tenho, e ainda não 
acabei o curso e depois a pensar que devia...já tenho quase trinta e chegar a um sítio e dizer, olhe o 
meu currículo, experiência zero, acabei o curso tenho… tenho o canudo mas não tenho experiência 
nenhuma, tenho trinta anos e nunca fiz… nunca dei aulas, nada, trabalhei seis anos na [Apolo], não 
interessa a ninguém, não é? Por isso achei que devia começar a tentar trabalhar na minha área, para 
ganhar alguma experiência porque senão, realmente, é difícil, uma dia mais tarde quando acabar o meu 
curso vai ser sempre difícil, mas sem experiência acho que é muito pior, pronto, então, acabei por 
mudar o meu horário, completamente, aqui, por isso, eu ir ás aulas não vou, eu para ir ás aulas não 
podia trabalhar aqui. Não vou ás aulas…trabalho aqui, não é? das dez ás três, com já lhe disse, porque 
quero fazer as outras coisas, porque quero dar aulas na escola e quero dar aulas no ginásio...eu tinha 
que optar, não é? Normalmente, o ginásio, às piscinas, esse tipo de coisas, é mais ao fim do dia, as 
coisas funcionam mais e para eu entrar por esse lado tinha que abdicar de alguma coisa, abdicar 
mesmo, não dá, troquei de horário na loja para de manhã, trabalho nesses sítios todos, mas não vou às 
aulas, estou lá inscrita, vou fazer exames mas… não posso frequentar”. 

 (Rita, empregada de balcão na loja de vestuário Paradise, centro comercial 6) 

 

Rita tem 28 anos de idade, trabalha na loja de vestuário Paradise há 6 anos e frequenta o 4º 

ano da licenciatura de Educação e Desporto, numa instituição de ensino superior privada. 

Para além do trabalho na loja, lecciona educação física em escolas, ginástica em ginásios e 

natação em piscinas. O trabalho na loja ocorre durante a manhã até às 15h00, sendo que a 
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partir da tarde se desloca para os referidos locais, onde lecciona em áreas afins à formação 

universitária que se encontra a realizar. Foi a percepção da necessidade de possuir 

experiência profissional na área, que a levou a alterar o horário na loja de vestuário e a 

apostar em novas experiências profissionais mais sintonizadas com a sua futura inserção 

profissional. A idade também pesou na decisão. Ter perto de trinta anos, finalizar o curso 

superior e lançar-se no mercado de trabalho sem qualquer experiência na área, não lhe 

parecia consubstanciar um bom curriculum vitae. A idade tardia com que vai terminar o 

curso prende-se justamente com a indisponibilidade para frequentar as aulas e acompanhar 

os conteúdos aí leccionados, pois Rita apenas se desloca à universidade para realizar os 

exames. Sobressai do seu testemunho uma estratégia de antecipação (Bradley, Devadason, 

2008) dos desafios subjacentes ao mercado futuro que vai encontrar quando terminar a sua 

licenciatura. 

 Cruzando esta realidade com o sexo da população entrevistada, regista-se de forma 

expressiva que as trabalhadoras manifestam maiores dificuldades em conciliar as esferas 

em análise, comparativamente com os homens trabalhadores - “com muita dificuldade” 

(87,5% de mulheres contra 12,5% de homens) e “com dificuldade” (64% de mulheres contra 

36% de homens). Já no campo da “não dificuldade” sobressai a presença masculina 

(55,6%) face aos contingentes femininos (44,4%).  

 
 
Grau de dificuldade em conciliar as esferas laboral, escolar, familiar e pessoal segundo o 
sexo  

[QUADRO N. 33] 

  V. A. 

Feminino 

V. A. 

Masculino 

Total 
% 

coluna 
% linha 

% 
coluna 

% linha 

Com muita dificuldade 

Esfera laboral, familiar e pessoal 4 57,1 100,0 0 0,0 0,0 4 

Esfera laboral e escolar  3 42,9 75,0 1 100,0 25,0 4 

Total 7 100,0 87,5 1 100,0 12,5 8 

Com dificuldade 

Esfera escolar e laboral 3 18,8 75,0 1 11,1 25,0 4 

Esfera laboral, familiar e pessoal 5 31,3 45,5 6 66,7 54,5 11 

Esfera laboral, escolar e familiar 2 12,5 66,7 1 11,1 33,3 3 

Esfera laboral e familiar 6 37,5 85,7 1 11,1 14,3 7 

Total 16 100,0 64,0 9 100,0 36,0 25 

Sem dificuldade 

Esfera laboral e familiar 7 58,3 38,9 11 73,3 61,1 18 

Esfera laboral, escolar, familiar e pessoal 2 16,7 66,7 1 6,7 33,3 3 

Esfera laboral, familiar e pessoal 3 25,0 50,0 3 20,0 50,0 6 

Total 12 100,0 44,4 15 100,0 55,6 27 

(n = 60)        

 



 368 

Este desequilíbrio de género na conciliação das diferentes esferas significa que para muitas 

mulheres o tempo dedicado à esfera familiar significa a realização de tarefas domésticas e 

para a maioria dos homens significa momentos de descontracção e descanso, como aliás 

ilustraremos de forma evidente quando discutirmos as modalidades de uso do tempo fora do 

emprego. O caso do jovem casal de trabalhadores/as entrevistados/as - ela com 26 anos, 

ele com 27 anos de idade - com um filho de 7 anos de idade, é a este propósito revelador. 

Vejamos os seus testemunhos: 

 

“É complicado conciliar, se não fosse a ajuda dos avós, o único senão de trabalhar em centros 
comerciais é o horário...se houvesse infantários à noite, as pessoas deixavam-nos lá, ou mesmo 
abrirem até mais tarde, acho que resolvia o problema das pessoas que trabalham no shopping...nós 
fazemos noite estamos com ele de manhã, quer dizer ele agora foi para a escola, gostamos de fazer 
noites, tentamos estar com ele  durante a semana nos dias de folga, ao fim-de-semana se 
trabalharmos de manhã à noite nem o vemos [...]“Por exemplo estas 2 semanas que tive de férias 
aproveitei as férias do menino para estar com ele...estamos em casa os dois, ele estava a jogar 
playstation ou cartas, só dá valor à playstation, eu não gosto de jogos...vamos ao shopping almoçar 
qualquer coisa....ou fico a ver televisão e ele está lá...faço  também as tarefas da casa todas, o que 
me ocupa bastante”. 

(Andreia, gestora da loja de restauração Bonanza, centro comercial 6) 
  

“Eu tenho um filho. Por acaso, isto dá para conciliar, porque nós ou fazemos manhãs ou fazemos 
noites. Pronto, também tenho os meus pais, os meus sogros. Por acaso, dá para conciliar bem com o 
trabalho, não tenho dificuldades por acaso, não...estou em casa. Estou em casa ou vou a casa dos 
meus sogros ou dos meus pais. Gosto de estar com o meu filho a jogar playstation, tanta coisa, ouvir 
música, ver televisão, ver filmes em casa.” 

(Marco, empregado de balcão na loja de restauração Bonanza, centro comercial 7) 
 

Este caso é um exemplo paradigmático da assimetria de papéis no interior do espaço 

familiar e doméstico, que faz com a mulher sinta maiores dificuldades na articulação das 

esferas do seu quotidiano. Por outro lado, permite pensar que as realidades externas à vida 

familiar, como as que se geram no contexto de trabalho, acabam por reforçar essas 

assimetrias (Torres, 2004a, 2004b) na divisão de tarefas e partilha de responsabilidades no 

seio do casal. O caso da existência de horários diurnos e nocturnos torna difícil, por 

exemplo, a gestão das responsabilidades parentais, mas apenas no feminino, a avaliar 

pelos testemunhos de Andreia e Marco. 

Podemos considerar na linha de outras investigações (Torres, 2004a, 2000b; 

Guerreiro, Abrantes, 2004; Perista, 1999), que várias esferas da vida social, desde o 

trabalho, à família, até às modalidades de ocupação do tempo fora do emprego, entre 

outras, são marcadas pela dimensão do género e responsáveis pelos mecanismos de 

(re)produção das assimetrias entre mulheres e homens. 

 Para explorar alguns destes desequilíbrios debrucemo-nos de seguida sobre a 

análise das modalidades de uso do tempo fora do emprego e do papel dos relacionamentos 

familiares, de amizade e de namoro. 
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8.6.3 Modalidades de uso do tempo fora do emprego e papel das relações familiares, 

de amizade e de namoro  

Julgamos importante perceber de que forma a população entrevistada ocupa o 

tempo fora do emprego, em particular o papel dos relacionamentos com a família, de 

amizade e de namoro. O quadro seguinte referente às modalidades de uso do tempo fora do 

emprego documenta que a actividade mais realizada diariamente é o “estar com 

namorado/a” - compreensível numa população maioritariamente solteira e bastante jovem -, 

seguida do “estar em casa a descansar”, do “ver televisão”, do “ouvir música”, do “navegar 

na Internet”, o “estar com mulher e filha” - mais reduzido, em virtude de uma minoria ter vida 

conjugal e parental constituída - e “vender equipamento informático na Internet”. Declaram 

várias vezes por semana, “estar com amigos/as” (71,4%) – enquadrável numa população 

solteira, como já referido, e sem filhos - e depois com uma diferença significativa da 

categoria “estar em casa com a família” (14,3%), “estar com marido em casa” - o que se 

compreende, pois cerca de 73,3 da população é solteira - e o “estar com irmãs e pais” 

(3,6%). Pelo menos uma vez por semana a população entrevistada “pratica desporto” 

(32,3%), “estuda” (22,6%) - cerca de 36,6% da população encontra-se na condição de 

trabalhador/a estudante -, “recebe amigos para jantar em casa” (16,1%), sai à noite” 

(12,9%), “ensaia com banda de música” (6,5%) e “trata de assuntos pessoais” (6,5%). 

Finalmente, pelo menos uma vez por mês dedicam-se à leitura de livros. 
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Modalidades de uso do tempo fora do emprego 

[QUADRO N. 34] 

  

V. 
A. 

Todos os 
dias V. 

A. 

Várias 
vezes por 
semana 

V. 
A. 

Pelo menos 
1 vez por 
semana 

V. 
A. 

Pelo menos 
1 vez por 

mês Total 

% coluna % coluna % coluna % coluna 

Actividades desportivas 

  Praticar desporto 0 0,0 0 0,0 10 32,3 0 0,0 10 

Actividades relacionais 

  Ensaiar música com banda 0 0,0 0 0,0 2 6,5 0 0,0 2 

  Estar com a mulher e filha 1 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

  Estar com amigos/as 0 0,0 20 71,4 0 0,0 0 0,0 20 

  Estar com namorado 11 35,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 

  Estar em casa com família 0 0,0 4 14,3 0 0,0 0 0,0 4 

  Estar em casa com irmãs e pais 0 0,0 1 3,6 0 0,0 0 0,0 1 

  Estar em casa com o marido 0 0,0 3 10,7 0 0,0 0 0,0 3 

  
Receber amigos/as para jantar em 
casa 

0 0,0 0 0,0 5 16,1 0 0,0 5 

  Sair à noite 0 0,0 0 0,0 4 12,9 0 0,0 4 

  Sair com a filha 0 0,0 0 0,0 1 3,2 0 0,0 1 

Outras actividades 

  Estar em casa a descansar  7 22,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 

  Estudar 0 0,0 0 0,0 7 22,6 0 0,0 7 

  Ler livros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 2 

  Navegar na Internet 2 6,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 

  Ouvir música 3 9,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 

  Ver televisão 5 16,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 

  Tratar de assuntos pessoais 0 0,0 0 0,0 2 6,5 0 0,0 2 

  
Vender equipamento informático 
na Internet 

1 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Total 31 100,0 28 100,0 31 100,0 2 100,0 92 

 

Globalmente, apercebemo-nos que na modalidade de frequência diária se encontram 

sobrerepresentadas as actividades relacionais. Com a frequência de várias vezes por 

semana constam unicamente as actividades relacionais. Dedicam-se pelo menos uma vez 

por semana a actividades desportivas, relacionais e a outras actividades. Finalmente, com a 

regularidade de uma vez por mês foi salientada a actividade de ler livros. Em termos 

genéricos, é importante destacar o facto das actividades relacionais ocuparem uma fatia 

considerável do tempo fora do emprego, o que é explicado pelas características da 

população já mencionadas, maioritariamente solteira e sem filhos/as. 

Apesar do exame das modalidades de ocupação do tempo fora do emprego segundo 

o sexo revelar uma distribuição relativamente homogénea - para tal contribuem as 

características da população acima referidas - há dois aspectos claramente contrastantes. 

Por um lado, o maior peso do contingente feminino a ocupar-se das tarefas domésticas e, 

por outro, o efectivo masculino mais denso a dedicar-se à prática desportiva. Estes dados 

reencaminham-nos justamente para desigualdades de género nos usos do tempo já 

sinalizadas em investigações atinentes à realidade nacional referenciadas há pouco e 

noutras que se reportam à configuração específica de determinados segmentos 

profissionais (Cruz, 2003a, 2004a).  
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Modalidades de uso do tempo fora do emprego segundo o sexo 

[QUADRO N. 35] 

  
V. 
A. 

Feminino 
V. 
A. 

Masculino 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

Todos os dias estar com mulher e filha 0 0,0 0,0 1 2,2 100,0 1 

Todos os dias estar com namorado/a 7 11,3 63,6 4 8,7 36,4 11 

Todos os dias estar em casa a descansar 9 14,5 64,3 5 10,9 35,7 14 

Todos os dias navegar na Internet 0 0,0 0,0 2 4,3 100,0 2 

Todos os dias ouvir música 1 1,6 33,3 2 4,3 66,7 3 

Todos os dias tratar das tarefas domésticas 7 11,3 77,8 2 4,3 22,2 9 

Todos os dias venda de equipamento informático Internet 0 0,0 0,0 1 2,2 100,0 1 

Todos os dias ver televisão 3 4,8 60,0 2 4,3 40,0 5 

Várias vezes por semana estar com amigos 11 17,7 55,0 9 19,6 45,0 20 

Várias vezes por semana estar com  marido em casa 3 4,8 100,0 0 0,0 0,0 3 

Várias vezes por semana estar em casa com família 3 4,8 75,0 1 2,2 25,0 4 

Várias vezes por semana estar em casa com irmãs e pais 1 1,6 100,0 0 0,0 0,0 1 

Pelo menos uma vez por semana ensaiar música com banda 0 0,0 0,0 2 4,3 100,0 2 

Pelo menos uma vez por semana estudar 4 6,5 57,1 3 6,5 42,9 7 

Pelo menos uma vez por semana jantar com amigos/as em casa 4 6,5 80,0 1 2,2 20,0 5 

Pelo menos uma vez por semana praticar desporto 3 4,8 30,0 7 15,2 70,0 10 

Pelo menos uma vez por semana sair à noite 2 3,2 50,0 2 4,3 50,0 4 

Pelo menos uma vez por semana sair com filha 1 1,6 100,0 0 0,0 0,0 1 

Pelo menos uma vez por semana tratar de assuntos pessoais 0 0,0 0,0 2 4,3 100,0 2 

Pelo vez uma vez por mês ler 2 3,2 100,0 0 0,0 0,0 2 

Total 62 100,0 57,4 46 100,0 42,6 108 

 

O caso concreto em estudo parece sugerir, na linha do que já comentámos, que tais 

desigualdades acabam por não ser tão pronunciadas dadas as singularidades do universo 

em análise. 

As actividades de cunho relacional têm um papel central nas ocupações do tempo 

livre da população entrevistada. Procurámos entretanto avaliar o peso específico das 

relações de amizade, de namoro e familiares nesse âmbito. As relações de amizade surgem 

como um investimento relacional importante da população entrevistada. A este respeito, 

podemos sublinhar o factor idade para explicar esta importância. Lembremos que tal não 

exclui ter relações com familiares - nesta idade reduzidas ao contacto a algumas “refeições” 

e ao sentir-se “morador/a” de uma mesma casa. Atente-se no discurso da entrevistada 

Dulce: 

 

“Eu estou muitas vezes com os meus amigos, mas estou com os meus pais, com quem vivo…quer 
dizer às vezes com os horários que tenho nem dá para estar com os meus pais, mas vou conseguindo 
quando, por exemplo, estou de folga, dá para fazer algumas refeições com eles”. 

 (Dulce, caixeira da loja de vestuário Apolo, centro comercial 7) 

 

Às relações de amizade, seguem-se as relações com namorados e namoradas, com 

maridos e mulheres, com os/as filhos/as e, por fim, as actividades relacionais com familiares 
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e pais. Pode dizer-se, pois, que analisadas de modo isolado as actividades relacionais, em 

particular o convívio com amigos/as e namorados/as, adquirem uma importância ainda mais 

expressiva no quotidiano diário da população entrevistada do sexo feminino e masculino 

localizada na faixa etária entre os 18 e 23 anos. 

 

Papel das relações de amizade, de namoro e familiares na forma de ocupar o tempo fora do emprego 

[QUADRO N. 36] 

  

V. 
A. 

Todos os 
dias V. 

A. 

Várias 
vezes por 
semana 

V. 
A. 

Pelo 
menos 1 
vez por 
semana 

V. 
A. 

Pelo 
menos 1 
vez por 

mês 

V. 
A. 

Raramente V. 
A. 

Muito 
raramente Total 

% coluna % coluna % coluna % coluna % coluna % coluna 

Relações de amizade 

Estar com 
amigos/as 

4 14,8 9 52,9 18 81,8 2 100,0 1 50,0 3 100,0 37 

Relações de namoro 

Estar com 
namorado/a 

12 44,4 4 23,5 2 9,1 0 0,0 1 50,0 0 0,0 19 

Relações familiares 

Estar com 
cônjuge 

7 25,9 1 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 

Estar com 
familiars 

0 0,0 3 17,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 

Estar com 
filhos/as 

3 11,1 0 0,0 1 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 

Estar com 
pais 

0 0,0 0 0,0 1 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 

Total 27 100,0 17 100,0 22 100,0 2 100,0 2 100,0 3 100,0 73 

 

 

Há uma maior disponibilidade da população mais jovem, sem compromissos conjugais, para 

dispor de tempo para ”estar” com namorados/as e amigos/as. 

Ainda no âmbito da análise do quotidiano desta população, examinámos o tipo de 

relacionamentos sociais que mantêm no contexto das lojas de restauração ou vestuário 

localizadas em centro comercial. Dito de outro modo, procurou-se documentar a 

configuração das redes de relações neste contexto específico, exceptuando aquelas 

mantidas no interior do próprio espaço de trabalho. Da análise realizada, é possível apontar 

que cerca de 93% (40) da população entrevistada declara possuir redes de relacionamentos 

sociais em contexto de centro comercial. Destes, aproximadamente 37,5% (15) declaram 

conhecer pessoas (relações de conhecimentos) a trabalhar em lojas de centro comercial, 

cerca de 22,5% (9) afirmam ter amigos a laborar neste contexto, 10% (4) revelam possuir 

colegas de escola e de universidade a trabalhar em lojas comerciais e igual cifra afirma 

manter relações de namoro com alguém que também trabalha nestes contextos.  
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Rede de relações sociais em centro comercial segundo a condição perante a actividade 
económica 

[QUADRO N. 37] 

  
V. 
A. 

TE (EBS) 
V. 
A. 

TE (ES) 
V. 
A. 

T 

Total 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 
% 

coluna 
% 

linha 

Relações de amizade 0 0,0 0,0 3 23,0 33,3 6 24,0 66,7 9 

Relações de amizade e de namoro 2 40,0 66,7 0 0,0 0,0 1 4,0 33,3 3 

Relações de conhecimento 1 20,0 6,7 0 0,0 0,0 14 56,0 93,3 15 

Relações de conhecimento e familiares 0 0,0 0,0 1 7,7 50,0 1 4,0 50,0 2 

Relações escolares e universitárias 0 0,0 0,0 4 30,8 100,0 0 0,0 0,0 4 

Relações familiares 0 0,0 0,0 1 7,7 50,0 1 4,0 50,0 2 

Relações de namoro 1 20,0 25,0 2 15,4 50,0 1 4,0 25,0 4 

Relações universitárias e de namoro 0 0,0 0,0 1 7,7 100,0 0 0,0 0,0 1 

Ausência de relações 1 20,0 33,3 1 7,7 33,3 1 4,0 33,3 3 

Total 5 100,0 8,3 13 100,0 28,3 25 100,0 63,3 43 

(n = 43) 

Legenda: 
TE (EBS) - trabalhadores/as-estudantes (Ensino Básico e Secundário) 
TE (ES) - trabalhadores/as-estudantes (Ensino Superior) 
T - trabalhadores/as 

 

Alguns/mas entrevistados/as sugerem o que designámos de relacionamentos 

combinados, que apontam para a coexistência de vários tipos de relacionamentos 

apresentados. Cerca de 7,5% (3) declara ter contactos de amizade e de namoro, 5% (2) têm 

familiares a trabalhar neste contexto, 5% (2) dos/as entrevistados/as possuem relações de 

conhecimento e familiares, 2,5% (1) relacionamentos universitários e de namoro. 

Finalmente, cerca de 7% (3) revelam não ter qualquer tipo de relacionamento social. 

 Em suma, pode apontar-se uma teia considerável de relacionamentos que a 

população entrevistada mantém no espaço do centro comercial, para além da que em 

muitos casos existe no contexto da própria loja comercial onde se labora. Refira-se que 

tivemos a primeira percepção destes relacionamentos subjectivos no espaço social do 

trabalho aquando da realização das primeiras quinze entrevistas aos/às trabalhadores/as. 

Efectivamente, fomos notando que havia sempre um/a entrevistado/a que tinha um/a 

primo/a, um/a amigo/a, um/a namorado/a, o/a irmão/irmã ou alguém conhecido em lojas de 

restauração ou vestuário no próprio centro comercial onde trabalhava ou noutro localizado 

na Área Metropolitana do Porto229, cujos contactos nos iam fornecendo.  

 Após este périplo reflexivo sobre a articulação das universos laborais, escolares, 

familiares e pessoais da população entrevistada, e tendo em linha de consideração o 

universo da actividade de trabalho, cabe agora voltar à hipótese construída que considera 

que a natureza e as condições de exercício do trabalho da população a laborar em centro 

comercial no âmbito da restauração e do vestuário estão relacionadas com as vivências nas 

                                                 
229 Relembremos que no capítulo metodológico tivemos oportunidade de proceder justamente à representação 

gráfica dos relacionamentos estabelecidos entres os/as primeiros/as entrevistados/as e entre estes/as e o/a 
entrevistador/a. 
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demais esferas do seu quotidiano. Parece-nos que reunimos evidências empíricas que 

permitem precisamente destacar que as especificidades desta actividade laboral na 

restauração e no vestuário, em associação à heterogeneidade de trabalhadores/as, originam 

modalidades particulares de viver o quotidiano extra-laboral, que por sua vez impacta sobre 

a esfera do trabalho. 

 

8.7 Contextos sociais de trabalho na restauração e no vestuário: breve balanço 

Este capítulo da pesquisa permitiu documentar as agendas de funcionamento dos 

mundos sociais de trabalho no contexto das lojas de restauração e de vestuário localizadas 

em centros comerciais portuenses. Abordámos a composição social da população 

entrevistada; a sua situação na profissão; a sua actividade de trabalho; as dimensões da 

sua satisfação e da sua insatisfação laboral; os seus quotidianos de trabalho e a matéria da 

articulação entre os seus universos laborais, escolares, familiares e pessoais. Vejamos, 

abreviadamente, algumas das conclusões a este respeito. 

Trata-se de uma população maioritariamente jovem, solteira e sem filhos/as. Cerca 

de dois terços trabalha e a restante parte trabalha e estuda. As suas origens sociais 

localizam-se na pequena burguesia de execução e no operariado industrial. Ao nível da 

fracção de classe de pertença, vimos que uma expressiva maioria se integra na pequena 

burguesia de execução, 35% na pequena burguesia técnica de enquadramento intermédio, 

1,7% na pequena burguesia intelectual e científica e cerca de 1,7% no operariado 

pluriactivo. 

Relativamente à situação na profissão da população entrevistada, demos conta, no 

contexto da sua auto-representação profissional, da existência de uma pulverização vincada 

de profissões e categorias profissionais motivada por razões particulares. São elas: a 

incapacidade de definir a profissão, o não encarar o trabalho como uma profissão e a 

localização em diferentes categorias profissionais. 

Analisámos, também, o universo dos vínculos contratuais, da antiguidade na 

ocupação, da remuneração e dos horários de trabalho. Relativamente ao primeiro, referimos 

que dois terços da população entrevistada, em particular os/as trabalhadores/as e os/as 

trabalhadores/as-estudantes do ensino superior, possui um contrato sem termo. Ao nível da 

antiguidade na ocupação, pudemos constatar que a antiguidade no grupo e a antiguidade na 

loja não coincidem, o que nos permitiu captar a realidade da mobilidade da mão-de-obra 

entre lojas, e as consequências (Castel, 2003) que acarreta para esta. No respeitante à 

remuneração, constatámos que a população aufere salários baixos, em comparação com o 

salário mínimo nacional estipulado pela legislação portuguesa. Todavia, apontámos para a 

existência de uma heterogeneidade de remunerações, no seio da qual se destaca a diferença 

entre remunerações no feminino e no masculino. 
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Finalmente, em relação aos horários de trabalho, afirmámos que uma maioria vincada 

da população entrevistada trabalha a tempo completo. Há diferenças entre o horário formal e 

o número de horas efectivamente realizadas pelos/as trabalhadores/as. Tal deve-se às 

necessidades imprevistas de gestão da loja, que obrigam as chefias a reorganizar o trabalho 

no interior da mesma. Estas reorganizações acabam por afectar negativamente a 

organização do quotidiano (Lallement, 2003) destes/as trabalhadores/as. Para além disso, foi 

possível registar que estas reorganizações exigem que as próprias chefias estejam na linha 

da frente na realização das tarefas de natureza material e mista, sobretudo nos momentos de 

rush (horas de maior fluxo de clientes). 

Procurámos conhecer as razões e as modalidades segundo as quais a população 

entrevistada acedeu ao emprego no centro comercial e os requisitos que lhe foram exigidos. 

Em primeiro lugar, apurámos o sentimento da maior facilidade de encontrar trabalho neste 

espaço comercial e o ser possível conciliá-lo com a faculdade. Se a condição de 

trabalhador/a-estudante poderia servir para entende-lo, uma vez que implica trajectórias 

profissionais mais erráticas e instrumentais, não é menos verdade que a difusão deste 

sentimento junto dos/as que já se dedicam a esta ocupação há vários anos, é sugestiva 

acerca da visão instrumental do trabalho e da impossibilidade de a partir dele se construírem 

referências identitárias sócio-profissionais (Dubar, 2000; Pinto, 2006). Em segundo lugar, 

detectámos a existência de relacionamentos sociais na loja e no espaço dos centros 

comerciais, que funcionam como uma bolsa de trabalho juvenil. Até mesmo as modalidades 

mais formais, como a do envio de um curriculum vitae, são atravessadas por lógicas pouco 

sistemáticas (Leidner, 1993). Em termos dos requisitos exigidos para ingressar nas lojas, 

sobressaiu o facto de não se exigir formação escolar nem profissional específica. É 

recrutada muita mão-de-obra estudante jovem, pela sua flexibilidade (Bettis, 1996) e 

disponibilidade para trabalhar.  

Neste capítulo analisámos a actividade trabalho a partir das práticas e dos discursos 

dos/as trabalhadores/as. Referimos que a população entrevistada se encontra envolvida 

numa relação de serviço (Borzeix, 2000; Jeantet, 2003; Pettinger, 2006) composta por uma 

componente relacional (com dimensões intersubjectivas, institucionais e espácio-temporais), 

uma componente material e uma componente mista (relacional e relacional) As tarefas de 

natureza material mobilizam subjectivamente os/as trabalhadores/as mediante prescrições 

sobre como actuar, que são interiorizadas quase naturalmente. Estão mais 

sobrerepresentadas juntamente com as tarefas de natureza mista (relacional e material). A 

população entrevistada desenvolve um trabalho emocional monitorizado pela loja, que 

sintoniza com essas prescrições. Demos conta da existência de trabalho emocional 

(Hochschild, 2003 [1983]; Bolton, 2006), com desafios para a loja e (des)vantagens para a 

população entrevistada e, simultaneamente, de trabalho estético consubstanciado na 
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preservação de imagens e corpos jovens e bem cuidados. O uso obrigatório de farda constitui 

um exemplo paradigmático desta preocupação. Ambos os trabalhos se inserem em práticas 

gestionárias (Boltanski, Chiapello, 1999) que visam a concretização dos objectivos comerciais 

e financeiros das lojas. Destas práticas sobressai uma panóplia de noções psicológicas que 

visam a docilização profissional, pela qual se pretende a naturalização de comportamentos, 

atitudes e saberes no espaço social de trabalho e a aquisição do que é definido como atitude 

de profissionalismo (Fournier, 1999; Evetts, 2005, 2006). No contexto da caracterização da 

actividade de trabalho, pudemos constatar a existência de avaliações do trabalho pouco 

sistematizadas, que sintonizam com a realidade de modelos de organização de trabalho onde 

a aposta na formação não é uma prioridade (Ehrenreich, 2001). Finalmente, afirmámos que 

há condições objectivas que impõem determinados ritmos de trabalho, cuja realização pode 

ser encarada como positiva, pelo facto de se proporcionarem prémios, recompensas, ou 

reconhecimento da capacidade dos/as trabalhadores/as. 

Foi abordado o grau de satisfação ou insatisfação laboral dos/as trabalhadores/as. 

Referimos que se sentem particularmente satisfeitos/as com o contexto relacional de 

trabalho, em especial com o atendimento ao/à cliente. Salientámos, no entanto, que esta 

tarefa de atender o/a cliente não envolve apenas uma situação de natureza relacional, mas 

de natureza material e de natureza mista, como tivemos oportunidade de discutir no 

contexto do exame da relação de serviço. As principais fontes geradoras de insatisfação são 

as condições de exercício do trabalho, em particular os horários irregulares, e também a 

obrigatoriedade do trabalho ao fim-de-semana, em virtude das especificidades de 

funcionamento dos centros comerciais analisadas. Os níveis de remuneração reduzidos 

constituem também motivo de insatisfação. Nalguns casos, os baixos salários originam 

mesmo situações de dupla ocupação laboral, como pudemos apurar no interior do universo 

estudado. O excesso de trabalho é outra das causas mencionadas, no contexto das 

condições de exercício do trabalho. Pode assumir contornos gravosos que originam estados 

de doença psicológica nos/as trabalhadores/as, contribuindo para ameaçar a sua dignidade 

(Hodson, 2001). A monotonia do trabalho constitui, também, outra fonte de insatisfação 

laboral. Salientámos o facto desta dimensão não surgir com peso mais significativo. Nesse 

âmbito, referimos que para o perceber é necessário enquadrar o contexto em que se produz 

a monotonia e as rotinas laborais (Leidner, 1993), e os seus significativos para os/as 

trabalhadores/as. Finalmente, pudemos destacar que, se as dimensões relacionais originam 

satisfação, em particular o atendimento ao/à cliente, em determinados contextos são 

produtoras de insatisfação, destacando-se, por exemplo, o desagrado no caso da incoerente 

atitude das chefias. Globalmente, os/as entrevistados/as referem que se sentem 

razoavelmente satisfeitos. Tal permite compreender o facto de cerca de três quartos não 

procurar novo emprego e aproximadamente metade pretender continuar a trabalhar na loja. 
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Há uma correspondência entre expectativas sociais, em termos globais, e expectativas 

profissionais (Touraine, 1966). Assim, é compreensível, também, que perto de quatro 

quintos dos/as entrevistados/as aconselhe o seu trabalho a terceiros, argumentando que se 

trata de uma ocupação pouco exigente sob o prisma da formação escolar e que se 

caracteriza pela existência de bom ambiente de trabalho.  

Analisámos neste capítulo ainda o quotidiano de trabalho dos/as entrevistados/as 

mediante vertentes diferentes. A primeira respeita às deslocações diárias e aos meios de 

transporte utilizados. Verificámos que há deslocações distintas entre os/as trabalhadores/as 

(casa-emprego) e os/as trabalhadores/as-estudantes (casa-instituição de ensino-emprego); 

ou (casa-emprego-instituição de ensino), pelo facto destes/as últimos/as se deslocaram para 

a instituição de ensino. Relativamente aos meios de transporte, os/as trabalhadores/as-

estudantes do ensino superior utilizam preferencialmente a viatura própria, e a população 

trabalhadora recorre mais ao autocarro, ao metro e a andar a pé, embora a utilização da 

viatura própria também adquira um peso considerável. Referiu-se ainda que há uma 

tendência para a população entrevistada tender a trabalhar relativamente perto do seu local 

de residência. Salientámos, porém, que no caso dos/as estudantes-trabalhadores/as podem 

ocorrer também estratégias de trabalharem próximo da instituição de ensino que 

frequentam.  

Neste ponto dedicado ao quotidiano laboral, abordámos igualmente, as práticas 

alimentares dos/as entrevistados/as. Sublinhámos que as refeições ocorrem entre a praça 

da restauração do centro comercial e a loja, sendo que um contingente expressivo da mão-

de-obra das lojas de vestuário usa o espaço do armazém. A maioria consome produtos 

trazidos de casa (lojas de vestuário) e produtos da marca para quem trabalham (lojas de 

restauração). Dispõem de 60 minutos para realizarem as refeições no primeiro tipo de lojas 

e de 30 minutos no segundo. Assinalámos que a população entrevistada das lojas da 

restauração é das principais clientes das marcas para quem trabalha, contribuindo para a 

sua sustentação.  

Debruçámo-nos, ainda, sobre o tipo de perturbações sentidas no quotidiano de 

trabalho. Referiram-se as de ordem física e psicológica. Na primeira englobaram-se o 

cansaço físico e as dores de pernas e de costas, decorrentes das longas horas a trabalhar 

de pé. A este propósito, referimos que na organização do espaço físico da loja, a estética 

(Falk, Campbell, 1997; Vilar, 2006) subalterniza as preocupações com o bem-estar das 

pessoas que aí trabalham. A dimensão psicológica contemplou o cansaço psicológico, as 

insónias, o mau humor, as enxaquecas e o sentimento depressivo. Em termos globais, 

podemos referir que a primeira aponta para a disponibilidade permanente que os/as 

entrevistados/as têm que apresentar e as restantes para as condições de exercício de 

trabalho, em particular os horários bastante irregulares e o nem sempre fácil relacionamento 
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com clientes. Sublinhámos que estamos em presença de uma actividade laboral que 

desencadeia um conjunto de problemas particularmente gravosos para os/as 

trabalhadores/as, decorrentes da sua própria natureza e das condições do seu exercício 

(Légeron, 2003).  

Finalmente, abordámos a articulação entre as esferas laborais, escolares, familiares 

e pessoais. Apontámos que a lógica reinante na esfera laboral condiciona as demais 

esferas, embora estas também façam sentir o seu impacto sobre ela. Embora cerca de 

metade da população declare conciliar as esferas da sua vida “sem dificuldade”, perto de 

dois quintos declara “ter dificuldade” e os/as restantes “muita dificuldade”. Em termos 

globais, apurámos que existem dificuldades particulares para as mulheres (Torres, 2004a, 

Torres, 2004b; Cruz, 2003a), sobretudo quando casadas e cujos maridos trabalham também 

em centro comercial. Dificuldades sentem também os/as trabalhadores/as-estudantes do 

ensino superior, ao nível da articulação das esferas laboral, escolar, familiar e pessoal. 

Também é apontada pelos/as trabalhadores/as a dificuldade em conciliar o trabalho e a 

família devido aos horários laborais nos centros comerciais. 

Demos conta, no âmbito das modalidades de ocupação do tempo fora do emprego, 

da importância de actividades de carácter relacional, por exemplo, as de amizade e de 

namoro, que são compreensíveis numa população maioritariamente solteira e sem filhos. A 

presença forte do trabalho na vida social da população entrevistada revela-se ainda no 

plano dos relacionamentos sociais (Leidner, 1993). Apurámos existirem redes de 

relacionamentos sociais em centro comercial relativamente consistentes que se 

disseminam, por ordem crescente de importância, entre relações de conhecimento, relações 

de amizade, relações escolares e universitárias e relações de namoro, estas duas últimas 

com igual importância. Algumas destas relações tiveram lugar depois da entrada na loja. Se 

considerássemos as relações mantidas no interior da mesma, esse peso do trabalho seria 

ainda maior. Importa sublinhar, por fim, que estas redes de relacionamentos constituem um 

factor crucial para a manutenção de uma bolsa de trabalho nestes espaços comerciais.  
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Conclusões 

 1. Com esta pesquisa pretendemos estudar a actividade de trabalho e os/as 

trabalhadores/as dos centros comerciais nas lojas de restauração e do (comércio de)230 

vestuário. Para conduzi-la elaborámos uma estratégia metodológica adequada a produzir 

conhecimento sobre esta realidade. Em simultâneo, a própria pesquisa empírica 

desencadeou uma reflexão metodológica em torno da aplicação de diversas técnicas, em 

particular da entrevista semi-estruturada, do grupo focalizado (focus group) e da observação 

directa. Em nossa opinião, a relevância deste estudo assenta, por um lado, na necessidade 

de estudar o fenómeno laboral no contexto dos centros comerciais, e, por outro, no facto de 

o contingente maioritário dos/as trabalhadores/as dos centros comerciais se concentrar na 

restauração e no (comércio) de vestuário. 

 2. Para melhor situar o objecto da nossa pesquisa, julgámos pertinente introduzir 

uma retrospectiva histórica sobre o comércio e a restauração portuenses. Apercebemo-nos 

das singularidades e regularidades das situações laborais passadas e presentes. 

Descrevemos globalmente as estruturas comerciais portuenses desde finais do século XIX 

até à actualidade, dando um enfoque alargado ao fenómeno dos centros comerciais, que na 

última década conheceu um flagrante crescimento em Portugal, em particular nas Áreas 

Metropolitanas do Porto e de Lisboa.  

Constatámos que também ocorreu - pese embora o facto das classificações 

profissionais terem sido alvo de alterações, o que inviabilizou comparações directas - um 

acréscimo muito significativo dos subgrupos profissionais afectos ao comércio (“Vendedores 

e demonstradores”) e à restauração (“Ecónomos e pessoal do serviço de restauração”) entre 

os Censos de 1991 e 2001. Não podemos afirmar que este aumento se deve 

exclusivamente à proliferação dos centros comerciais, que proporcionam oportunidades de 

trabalho nestas actividades económicas. Porém, é inegável que o crescimento destas 

estruturas comercias é responsável pela criação de muitos milhares de empregos e contribui 

para alterar o perfil dos grupos profissionais dos/as vendedores/as no comércio e dos/as 

empregados/as de restauração (mesa e balcão), como sugerimos a título de hipótese no 

início desta pesquisa. 

 3. Entendemos relevante traçar nesta investigação o perfil da mão-de-obra no 

comércio, tendo em consideração a actividade comercial (comércio a retalho, comércio por 

grosso, comércio de veículos automóveis), e o alojamento e restauração - as estatísticas 

oficiais agregam estas duas actividades, não tendo sido possível isolar a restauração - 

comparando-o com o dos/as trabalhadores/as em termos globais. A análise de cada uma 

                                                 
230 Refira-se que logo no primeiro capítulo esclarecemos que utilizaríamos a expressão vestuário em detrimento 

de comércio de vestuário. Uma vez que retomámos nestas conclusões as grandes questões da pesquisa 
apresentámos a expressão (comércio de) vestuário. 
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das actividades possibilitou identificar-lhes características singulares, que ganharam 

contornos ainda mais expressivos quando se procedeu à comparação com a média das 

actividades económicas. Vejamos, sumariamente, as tendências mais expressivas apuradas 

no comércio a retalho e no alojamento e restauração: o maior desequilíbrio entre o efectivo 

de trabalhadores e trabalhadoras por conta de outrem; a acentuada juvenilização da mão-

de-obra; o maior peso de trabalhadores/as com baixos níveis de qualificação; a existência 

de mais patrões e menos trabalhadores/as por conta de outrem; os escalões menos 

elevados de antiguidade na empresa; a maior precariedade do vínculo contratual expressa 

na existência de contratos a termo. Para além destas, identificámos que os níveis escolares 

revelam-se mais reduzidos entre os/as trabalhadores/as do alojamento e restauração e 

relativamente idênticos entre a mão-de-obra a nível global e no comércio a retalho, e que o 

trabalho a tempo parcial é mais expressivo apenas para o comércio a retalho. 

Estas constatações conduziram ao debate em torno das condições de exercício 

destas actividades. No seu interior assinalámos o regime de duração do trabalho. Este tem 

sido uma questão de importância crucial e controversa ao longo do tempo - desde finais do 

século XIX até à actualidade. É um problema pertinente nestes contextos comerciais, pois 

encontram-se abertos sete dias por semana, durante aproximadamente catorze horas 

diárias, todos os dias do ano. Obrigam à existência do trabalho por turnos, que pela sua 

variabilidade é fonte de insatisfação laboral e de perturbações de sono, entre outras, como 

tivemos oportunidade de examinar no último capítulo. Podemos, igualmente, assinalar a 

questão das qualificações escolares e profissionais e os seus impactos para a organização 

presente e futura destas actividades. É considerável, como referimos, a população 

entrevistada que possui escolaridade superior à escolaridade obrigatória, até mesmo a 

licenciatura, e que se encontra a estudar. Quanto às qualificações profissionais, vimos que, 

para este tipo de trabalhos, a maioria das lojas julga não ser necessário possuir 

qualificações profissionais específicas, uma vez que para elas só se aprende no quotidiano 

de trabalho. A questão dos níveis remuneratórios auferidos constitui uma matéria 

importante, também. Os baixos salários devem-se, entre outras razões, à existência de uma 

grande oferta da parte da mão-de-obra juvenil, que os aceita para poder viver, estudar, 

consumir, mesmo que tenha que ter mais de um emprego. Estas matérias têm como pano 

de fundo tendências que configuram o mundo laboral na actualidade, como a flexibilidade e 

precariedade laborais. Discutimos que apesar destas realidades não se revelarem 

sinónimas, ambas colocam grandes desafios às referências identitárias dos/as 

trabalhadores/as e no limite à sua dignidade humana. Esta constatação levou-nos a uma 

reflexão em torno da dignidade no trabalho, em particular sobre situações ligadas ao 

exercício concreto da actividade, que a ameaçam ou contribuem para a sua perda, como a 
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do abuso de autoridade e do excesso de trabalho manifestados pela população 

entrevistada.  

4. No contexto da análise das configurações organizativas e laborais das lojas de 

restauração e de vestuário, construímos uma tipologia sustentada nas dimensões seguintes: 

o momento de aproximação do/a cliente e a organização do trabalho que se opera nas 

referidas lojas. Para a restauração apontámos uma classificação tripartida: lojas fast-food, 

lojas clássicas e lojas mistas. Nas primeiras, o/a cliente é envolvido/a numa dinâmica de 

auto-serviço ou self-service, que implica que se dirija a um balcão de atendimento, 

seleccione os produtos pretendidos, os solicite e pague aos/às trabalhadores/as, para de 

seguida se deslocar para uma das várias mesas que se encontram na praça da restauração 

existentes nestes espaços comerciais. As lojas clássicas oferecem ao/à cliente uma sala de 

refeições onde este/a pode sentar-se, aguardar pela pessoa indicada para formular os 

pedidos e degustar a sua refeição nesse local, e no final pagar a respectiva despesa. As 

lojas mistas compatibilizam as características dos dois tipos anteriores. No âmbito da 

construção desta tipologia enquadrámos o processo de emergência das marcas de fast-food 

e de formato misto, cuja presença é central nos centros comerciais. A partir desta 

construção tipológica foi possível discutir os aspectos particulares das lojas ao nível do 

espaço físico, da organização do trabalho e do perfil dos/as trabalhadores/as, destacando 

tratar-se de um universo regido por lógicas heterogéneas de funcionamento. 

Ao nível das lojas de vestuário empreendemos uma classificação bipartida: lojas de 

self-service e lojas de atendimento personalizado. Nas primeiras, o/a cliente entra e circula 

livremente; nas segundas a clientela, quando entra, é orientada pelo/a trabalhador/a. Uma 

vez que as marcas do primeiro tipo pertencente ao grupo Inditex se encontram 

sobrerepresentadas nos centros comerciais, optámos por empreender a sua caracterização 

diacrónica - à semelhança do realizado para as lojas de restauração fast-food e mistas.  

Recorremos a grelhas analíticas para perceber a interacção comercial entre 

trabalhadores/as e clientes, baseadas em cinco dimensões - a aproximação do/a cliente, o 

enquadramento temporal e espacial, os recursos mobilizáveis no decurso da interacção 

pelo/a trabalhador/a, os suportes informacionais e as competências mobilizadas pelo/a 

trabalhador/a. Tais grelhas permitiram reunir elementos sobre os contornos bastante 

diferenciados das interacções comerciais, que as tipologias de lojas de restauração e 

vestuário construídas permitem evidenciar. Começando pela restauração de fast-food, 

apurámos que o momento de aproximação do/a cliente/a é muito orientado pelo/a 

trabalhador/a e pelas prescrições da marca sustentadas por um modelo de produção e 

comercial que implica a transferência de trabalho para o/a cliente. Na restauração clássica, 

o/a cliente entra, escolhe a mesa e na maioria dos casos apenas posteriormente é atendido 

pelo/a trabalhador/a. Na restauração mista, observámos as duas situações dos tipos 
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anteriores. Relativamente à duração da interacção, na restauração fast-food pudemos 

apontar a sua curta duração comparativamente à restauração clássica, oscilando a 

restauração mista entre os dois tipos anteriores. No respeitante aos recursos mobilizáveis 

pelo/a trabalhador/a, identificámos o fenómeno da venda sugestiva nas lojas fast-food e nas 

lojas clássicas, embora aqui o/a trabalhador/a disponha por regra de mais tempo para 

realizar a referida venda. Na restauração mista conjugam-se as situações anteriores. Os 

suportes informacionais do atendimento na restauração de fast-food correspondem ao 

painel informativo existente e na restauração clássica ao menu entregue ao/à cliente. Por 

fim, registámos que o/a trabalhador/a mobiliza nos três contextos de restauração o mesmo 

conjunto de competências relacionais.  

No âmbito do universo do vestuário, na loja de self-service, o momento de 

aproximação do/a cliente não é orientado pelo/a trabalhador/a, e a duração da interacção é 

variável em função do/a cliente. Já na loja de atendimento personalizado, ele é muito 

moldado pelo/a trabalhador/a, sendo variável também a duração da interacção. 

Identificámos para ambos os tipos de loja a venda sugestiva, embora no segundo tipo o/a 

trabalhador/a disponha de mais tempo para dar a conhecer os artigos da loja. Em termos de 

suportes informacionais à venda, a loja e a montra constituem desde logo elementos 

fundamentais. Na loja de atendimento personalizado a importância da montra é decisiva. 

O/a trabalhador/a utiliza um conjunto de competências relacionais de configuração idêntica à 

apontada para o universo da restauração. Mediante esta análise foi possível fazer 

sobressair lógicas de diferenciação ao nível da organização e racionalização dos processos 

conducentes preferencialmente à venda comercial. 

5. Procurámos documentar nesta pesquisa as vivências de trabalho da população 

entrevistada, retratando as condições efectivas do exercício laboral deste universo de 

trabalhadores/as. Abordámos seis eixos principais de análise: a composição social da 

população entrevistada; a sua situação profissional; o retrato da sua actividade de trabalho; 

a satisfação e a insatisfação laboral; os quotidianos de trabalho e a problemática da 

articulação entre as esferas laboral, escolar, familiar e pessoal. Tivemos em consideração 

os percursos e a diferenciação interna do universo dos/as trabalhadores/as (trabalhador/a, 

trabalhador/a-estudante do ensino básico e secundário, trabalhador/a-estudante do ensino 

superior). Estas distinções revelaram-se mais significativas para o escrutínio dos dados 

empíricos recolhidos a partir das entrevistas semi-estruturadas do que as diferenças entre 

lojas de restauração e de vestuário. Em traços largos, percorramos cada um dos referidos 

eixos.  

Em matéria de composição social, verificámos tratar-se de um universo 

acentuadamente jovem, com ligeira predominância feminina, maioritariamente solteiro e sem 

filhos/as. Aproximadamente dois terços da população entrevistada trabalha, enquanto o 
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remanescente trabalha e estuda no ensino básico e secundário e no ensino superior. Mais 

de metade da população possui o ensino secundário, mais de um terço o ensino básico e a 

restante o ensino superior. Ainda que o peso de sujeitos detentores do ensino superior a 

laborar em lojas de restauração e vestuário seja pouco expressivo quantitativamente, a sua 

presença não deixa de ser indicativa das mutações que o mercado de trabalho português 

tem conhecido nos últimos anos e dos fenómenos de sobrequalificação escolar. No que toca 

às origens sociais da população entrevistada, são particularmente significativas as origens 

pequeno-burguesas, destacando-se a sua distribuição interna desigual - maior peso da 

pequena burguesia de execução - e as origens operárias, sobretudo do operariado 

industrial. Ao abordarmos a actividade económica sócio-profissional dos/as progenitores/as, 

deparámos com a ocorrência de situações de desemprego das mães e dos pais em quase 

todas as classes, embora com maior expressividade no operariado industrial e seu 

contingente feminino. Como referimos, esta realidade é tributária do desemprego provocado 

pelo encerramento de unidades industriais que têm atingido muito em particular a Área 

Metropolitana do Porto. Ao nível da fracção de classe de pertença, verificámos que mais de 

metade pertence à pequena burguesia de execução, cerca de dois sextos agrupa-se na 

pequena burguesia técnica de enquadramento intermédio, havendo dois casos que integram 

as fileiras da pequena burguesia intelectual e científica e do operariado pluriactivo. No seio 

da população entrevistada há claramente mais mulheres trabalhadoras no vestuário do que 

na restauração e menos mulheres na restauração do que homens. Ora, justamente, estas 

tendências ilustram as análises comparativas realizadas sobre o perfil da mão-de-obra no 

comércio a retalho e no alojamento e restauração.  

No âmbito da análise da situação profissional actual dos/as entrevistado/as 

captámos a sua auto-representação profissional e notámos a existência de uma 

pulverização acentuada de profissões e categorias profissionais. Essa pulverização radica 

em três dimensões que em muitos casos se encontram sobrepostas e se reforçam 

mutuamente: a incapacidade de definir a profissão, o não encarar o trabalho como uma 

profissão e a localização em diferentes categorias profissionais. Em nosso entender, estas 

três dimensões levam-nos a ponderar que neste contexto laboral o trabalho parece estar 

longe de constituir uma fonte de identidade sócio-profissional.  

A abordagem da situação profissional possibilitou captar o desequilíbrio 

qualificacional entre a mão-de-obra das lojas de restauração e de vestuário, o que 

concretiza justamente dados que apontámos para a realidade destas actividades 

económicas a nível nacional. No que se refere à experiência profissional da população 

entrevistada, pudemos constatar que mais de metade teve uma entrada precoce no 

mercado de trabalho fortemente configurada pela proveniência social de origem 

caracterizada pela posse de parcos capitais. Foi interessante registar a este nível que cerca 



 384 

de dois terços das experiências ocorreram precisamente no contexto das actividades 

económicas em análise nesta pesquisa. Finalmente, salientámos o facto da grande maioria 

ter abandonado essa actividade, embora não seja despicienda a percentagem daqueles/as 

que ainda a mantém e o contingente que regressou ao mesmo contexto de actividade 

económica. Estas situações apontam, assim, para inserções precoces no mercado de 

trabalho em actividades económicas que não exigem propriamente grandes qualificações 

profissionais e escolares e que mobilizam, por conseguinte, um efectivo significativo de 

mão-de-obra indiferenciada e jovem.  

Ao nível do vínculo contratual, da antiguidade na ocupação e da remuneração, 

constatámos um cenário relativamente heterogéneo, tendo em linha de consideração a 

condição perante a actividade económica da população entrevistada. Em traços largos, 

cerca de dois terços possui um contrato sem termo, encontrando-se aqui 

sobrerepresentados/as os/as trabalhadores/as e os/as trabalhadores/as-estudantes do 

ensino superior. Já os/as trabalhadores/as-estudantes/as do ensino básico e secundário 

predominam entre as contratações a termo. A realidade da antiguidade no grupo (a que a 

marca pertence) e da antiguidade na loja onde os/as trabalhadores/as se encontram a 

laborar foi objecto de análise. Pudemos constatar alguns casos de antiguidade forte na loja 

e no grupo. No caso das lojas não excede os dezasseis anos, e no do grupo não ultrapassa 

os vinte anos, período que abarca justamente a história recente dos centros comerciais em 

Portugal. A não coincidência das antiguidades na loja e no grupo remete para a mobilidade 

dos/as trabalhadores/as entre lojas, já referenciada nestas linhas conclusivas. Ao nível 

remuneratório, captámos uma situação heterogénea tributária da divisão do trabalho 

existente nas lojas de restauração e de vestuário. Esta traduz-se a nível material pela 

remuneração diferenciada, e a nível relacional pela constituição de redes de relacionamento 

social privilegiado das chefias com a direcção de marca, que lhes possibilitam o exercício de 

poderes específicos no âmbito da relação com trabalhadores/as e clientes, embora 

largamente condicionados pela estrutura profissional a montante da loja. Sublinhámos ainda 

que esta população aufere salários baixos, que não excedem muito o salário mínimo 

nacional de 403,00 euros estipulado pelo Decreto-lei nº2/2007 de 3 de Janeiro.  

Em termos de horários de trabalho - uma questão de importância central nestas 

actividades económicas - apurámos que mais de metade da população entrevistada possui 

um horário a tempo completo. Tivemos oportunidade de discutir o facto de haver diferenças 

entre horários formalmente atribuídos e a prática, em virtude dos/as trabalhadores/as 

excederem esse horário em serviço na loja - o que nem sempre é alvo de remuneração - ou 

levarem trabalho para fazerem em casa, no caso das chefias de topo. Esta situação decorre 

da própria organização do quotidiano de trabalho nas lojas. Noutros termos, apesar de 

existir um conjunto de práticas organizativas pautadas pela racionalização, ocorrem 
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situações imprevistas - decorrentes, parcialmente, em nosso entender, da forma como a 

profissão é encarada, por exemplo, o absentismo frequente e não comunicado 

antecipadamente às chefias - a que é necessário acorrer, mediante uma lógica de gestão de 

imprevistos que acabam por contribuir para a perda de estabilidade organizativa das lojas. 

Simultaneamente, a questão do gozo das folgas também sobressai neste contexto, pois é 

vivida igualmente com alguma imprevisibilidade em função da situação que acabámos de 

sistematizar.  

No âmbito da análise das razões que segundo a população entrevistada a levaram a 

trabalhar no centro comercial, apurámos a crença na maior facilidade em encontrar aí 

trabalho e a possibilidade de o conciliar com a faculdade, pois os recursos são parcos e foi 

necessário encontrar formas de independência e de custear a própria permanência no 

ensino superior. Sai reforçada a tese de que neste contexto laboral há uma tendência para 

que o trabalho não seja fonte de identidade sócio-profissional, como sublinhámos em linhas 

precedentes. Se a condição de trabalhador/a-estudante poderia servir para entender esta 

situação, pois implica um biografia marcada por percursos profissionais mais erráticos e 

instrumentais, não é menos verdade que a difusão deste modo de entender a ocupação 

junto daqueles/as que já trabalham há alguns anos nesta actividade, pode ser reveladora 

afinal da crescente visão instrumental do trabalho e da incapacidade de a partir dele se 

gerarem padrões identitários sócio-profissionais.  

Ao tratar das modalidades de acesso ao trabalho, registámos a existência de 

modalidades mais e menos formais, e de um núcleo minimamente consistente de 

relacionamentos sociais na loja e nos centros comerciais, que é encarado como uma bolsa 

de trabalho juvenil que se auto-sustenta no interior dos mesmos. Apesar de se observarem 

modalidades formais, por exemplo, mediante o envio de curriculum vitae, deparámo-nos 

com um cenário em que predominam lógicas sociais de recrutamento e de selecção pouco 

sistemáticas e pouco formalizadas. Ao nível dos requisitos exigidos para laborar nas lojas, 

não se exige formação escolar nem profissional específica. Há uma tendência para recrutar 

jovens trabalhadores/as na condição de estudantes. Esta última é encarada, globalmente, 

de forma positiva pela entidade empregadora, pela flexibilidade que potencia, e revela-se, 

simultaneamente, vantajosa e penalizante para os/as estudantes trabalhadores/as, pois, se 

lhes permite auferir dinheiro, também os impossibilita de se dedicarem mais tempo ao 

universo escolar.  

A abordagem da actividade de trabalho, tendo como ponto de partida as práticas e os 

discursos dos/as trabalhadores/as, constituiu uma componente central da pesquisa. 

Conduzimos a discussão do trabalho em lojas de vestuário e de restauração, vendo-o na 

qualidade de relação de serviço composta por uma componente relacional, material e mista. 

Em traços largos, pudemos demonstrar que a componente relacional é atravessada por 
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dimensões intersubjectivas, institucionais e espácio-temporais. As interacções entre 

trabalhadores/as e clientes são normativamente orientadas pelos princípios definidos pelas 

marcas tanto nas lojas de restauração como nas de vestuário, embora mais vincados nas 

primeiras, em particular nas lojas fast-food, pelo tipo de interacção mais estandardizada que 

impõem na relação com a clientela. A dimensão intersubjectiva da relação de serviço 

permitiu-nos identificar a existência de trabalho emocional - consubstanciado em atitudes que 

os/as trabalhadores/as devem protagonizar - e de trabalho estético - vinculado a padrões 

corporais de beleza física - extremamente valorizados nestes universos, embora mais no 

vestuário, sendo ambos enquadrados por dispositivos e dimensões institucionais que 

mobilizam a subjectividade dos/as trabalhadores/as para o cumprimento dos objectivos 

comerciais. Tivemos oportunidade de demonstrar com ilustrações empíricas o carácter 

prescritivo do trabalho tanto no universo da restauração como no do vestuário, apesar de no 

primeiro caso, ele apontar preferencialmente para o processo produtivo - tendo em 

consideração a linha de “montagem” dos produtos - e, no segundo caso, mais para 

modalidades específicas de actuação face ao/à cliente. Sinalizámos, igualmente, o carácter 

matizado destas prescrições no âmbito da tipificação tripartida das lojas de restauração e na 

tipificação bipartida das lojas de vestuário. Para além deste trabalho emocional que encerra 

desafios para a loja pela sua difícil uniformização e (des)vantagens para os/as 

trabalhadores/as - representam constantemente junto da clientela, porém, esse trabalho 

emocional monitorizado pela loja permite protegerem-se no seio das interacções com a 

referida clientela, mediante a possibilidade de anteciparem as suas reacções - foi possível 

documentar ainda a existência de um trabalho estético - ambos largamente valorizados pela 

loja - traduzido na necessidade de conservar uma imagem e um corpo sempre jovem e bem 

cuidado, quer nas lojas de restauração quer nas lojas de vestuário, embora mais nestas 

últimas. Uma das manifestações mais evidentes desta preocupação estética e da sua 

uniformização corresponde à obrigatoriedade do uso de farda no quotidiano laboral. Pudemos 

analisar as diferenças entre fardas, em matéria da sua composição e do seu simbolismo, 

para cada um dos universos em análise, e destacar o seu papel na construção activa de uma 

imagem de marca associada a uma ideologia gestionária conducente ao cumprimento dos 

objectivos comerciais e financeiros das lojas. Desta emanam um conjunto de noções 

“psicológicas” mobilizadas para definir, organizar, estruturar e avaliar o trabalho - 

competência, desempenho, equipa, personalidade, motivação, capacidade, qualidade, para 

citar algumas. Assim, percebemos em que contexto e como ocorre o processo de docilização 

profissional - um habitus no sentido de Bourdieu - pelo qual se busca a naturalização de 

comportamentos, atitudes e saberes no espaço social de trabalho e a aquisição do que se 

define como uma postura de profissionalismo. 
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A dimensão espácio-temporal - da componente relacional da relação de serviço -

revelou que estas interacções nem sempre possuem um carácter efémero sustentado em 

princípios comerciais, podendo antes ser reactivadas no tempo mediante situações de 

fidelidade e de forte empatia. Trata-se de uma relação de serviço na qual os/as 

trabalhadores/as usam um conjunto significativo de competências relacionais.  

Finalmente, a componente material aponta para o exercício de tarefas que tendem a 

ser mais assinaladas pelos/as trabalhadores/as tanto das lojas de restauração como das 

lojas de vestuário. Estas tarefas materiais tendem a mobilizar subjectivamente os/as 

trabalhadores/as através de um conjunto de prescrições sobre como actuar, que são 

interiorizadas de modo quase natural, não sendo integradas no elenco de tarefas que a 

população entrevistada declara cumprir no seu quotidiano de trabalho. Também as tarefas 

de natureza mista (relacional e material) estão sobrerepresentadas. Estes aspectos 

contribuem para ponderar o acréscimo da materialidade do trabalho no contexto da 

terciarização das actividades. Encontrámos elementos para sustentar a nossa hipótese de 

que os/as trabalhadores/as se encontram envolvidos/as numa relação de serviço que é 

constituída por uma componente relacional, uma componente material e uma componente 

mista que compatibiliza as duas primeiras.  

Ao tratar da análise da actividade laboral foi possível detectar a existência de 

práticas de avaliação do trabalho pouco sistematizadas, que nos parecem ser apanágio de 

modelos de organização de trabalho que não recorrem a práticas de formação de carácter 

formal, como é o caso da restauração e do vestuário.  

Tratámos ainda de apurar o grau de satisfação ou insatisfação laboral dos/as 

trabalhadores/as das lojas de restauração e de vestuário. Sem recapitular em pormenor 

aspectos explorados no último capítulo, importa sublinhar que as maiores fontes de 

satisfação são proporcionadas pelas dimensões relacionais e pelas tarefas realizadas, em 

particular pelo atendimento ao/à cliente. As condições de exercício do trabalho revelam-se, 

pelo contrário, largamente geradoras de sentimentos de insatisfação. Em termos genéricos, 

a maioria da população entrevistada exibe um grau global de satisfação razoável. Este pode 

ser deduzido, em nosso entender, do facto de três quartos dos/as trabalhadores/as não 

procurarem novo emprego e de cerca de metade pretender ficar na loja, quando perspectiva 

o seu futuro profissional. Isto permite-nos pensar que as posições em que estes actores 

sociais se encontram e as condições de possibilidade que elas prefiguram, a par das suas 

origens de classe, contribuem para moldar o seu grau de (in)satisfação e acalentar 

determinadas expectativas face ao futuro profissional. Outra situação que evidencia o estar 

razoavelmente satisfeito/a em termos laborais, passa pelo facto de cerca de quatro quintos 

da população aconselhar a actividade de trabalho nas lojas de centros comerciais a 
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terceiros, invocando que se trata de um trabalho que exige poucas habilitações e que 

proporciona um bom ambiente de trabalho.  

Pesquisámos o quotidiano de trabalho desta população através de vários prismas. 

Um deles incidiu sobre as deslocações diárias e meios de transporte utilizados. Pudemos 

registar que há tipos de deslocações distintas: “casa-emprego”, para o caso dos/as 

trabalhadores/as e “casa-instituição de ensino-emprego”; ou “casa-emprego-instituição de 

ensino” para os/as que trabalham e estudam. Os meios de transporte também são diversos, 

consoante a sua condição perante a actividade económica. No seio dos/as estudantes do 

ensino superior, o meio de transporte mais utilizado é a viatura própria, o que é revelador, 

como referimos, da necessidade de manter o emprego para suportar os compromissos 

financeiros e para pagar os estudos. Também na população trabalhadora a utilização deste 

tipo de transporte adquire um peso considerável, embora inferior, assistindo-se aqui à 

utilização mais frequente de transportes públicos. Ao nível do local de trabalho e de 

residência, é possível sublinhar em termos globais que a população entrevistada tende a 

habitar relativamente perto do seu local de trabalho.  

Ao tratar dos quotidianos laborais, debruçámo-nos sobre as práticas alimentares 

dos/as entrevistados/as. Constatámos que os locais das suas refeições variam 

predominantemente entre a praça da restauração existente no centro comercial e a loja; no 

entanto, uma percentagem significativa da população trabalhadora nas lojas de vestuário faz 

a sua refeição no espaço do armazém. A maioria consome produtos trazidos de casa (lojas 

de vestuário) e produtos da marca onde laboram (lojas de restauração), em tempos que 

variam entre os 60 minutos (lojas de vestuário) e os 30 minutos (lojas de restauração). 

Verificámos que são sobretudo os/as trabalhadores/as da restauração que contribuem para 

a auto-sustentação das marcas existentes nos centros comerciais.  

Ainda dentro do quotidiano laboral, procurámos analisar o tipo de perturbações 

sentidas pela população entrevistada no seu dia-a-dia de trabalho. Destacámos as de 

natureza física e psicológica. As primeiras reportam-se ao cansaço físico manifestado pelas 

dores de pernas e de costas, que resultam das posições de pé prolongadas ao longo de 

horas durante o dia de trabalho. No lay-out (organização do espaço físico) da loja 

prevalecem preocupações estéticas, que não contemplam o facto dos/as trabalhadores/as 

terem necessidades várias e básicas, como a de se sentarem. Relativamente à dimensão 

psicológica, os/as entrevistados/as apontaram o cansaço psicológico, em virtude de terem 

que estar sempre disponíveis, situação particularmente evidente no caso das chefias. Foram 

destacadas as insónias, o mau humor, as enxaquecas e o sentimento depressivo. 

Relativamente às insónias, elas devem-se ao tipo de horários realizados pela população 

entrevistada. Há uma forte variabilidade, que aliás é geradora de grande parte da 

insatisfação laboral manifestada, como já referido. Trata-se de uma questão que interfere 
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negativamente na saúde destes/as trabalhadores/as. O mau humor decorre da exigente 

relação com o/a cliente, que nem sempre actua da forma mais correcta. As enxaquecas 

surgem na sequência de ritmos de trabalho acelerados. A situação de depressão apontada 

encontra-se intimamente associada aos ritmos de trabalho intensos, que originam estados 

de doença. Sublinhámos que estamos em presença de uma actividade laboral que 

desencadeia um conjunto de problemas, particularmente gravosos para os/as 

trabalhadores/as, decorrentes da sua própria natureza e das condições do seu exercício.  

O último tema da nossa análise reportou-se à articulação entre as várias dimensões 

da vida social da população estudada, que designámos como esferas laboral, escolar, 

familiar e pessoal. Reunimos informação empírica que nos permite sustentar a nossa 

hipótese, de que a actividade de trabalho em análise condiciona as restantes dimensões do 

quotidiano dos/as trabalhadores/as, embora estas também influenciem de modo diverso a 

actividade laboral. Apesar de quase metade da população declarar conciliar as esferas da 

sua vida “sem dificuldade”, cerca de dois quintos declaram “ter dificuldade” e a parte 

remanescente “muita dificuldade”. Quando procedemos a um exame mais rigoroso desta 

matéria, verificámos que existem dificuldades particulares para as mulheres trabalhadoras, 

sobretudo quando inseridas em agregados domésticos, onde o homem também trabalha em 

centro comercial e para os/as trabalhadores/as-estudantes do ensino superior, que mostram 

ter dificuldades para articular as esferas laboral, escolar, familiar e pessoal, já que os seus 

quotidianos se revelam muito ocupados. Também alguns/mas trabalhadores/as falam na 

dificuldade em conciliar a vida laboral e familiar em virtude dos horários de trabalho nos 

centros comerciais. Ainda neste âmbito da articulação entre as várias dimensões da vida 

social dos/as entrevistados/as, demos conta ao falar nas modalidades de ocupação do 

tempo fora do emprego, da importância de actividades de carácter relacional, por exemplo, 

as de amizade e de namoro, que são compreensíveis numa população maioritariamente 

solteira e sem filhos. 

O carácter condicionador ou estruturante do trabalho sobre a vida social dos agentes 

é ilustrado ainda pelo seu peso nos relacionamentos sociais. Constatámos que os agentes 

se inserem em redes de relações sociais em centro comercial relativamente consistentes 

que se espalham, preferencialmente, entre relações de conhecimentos, relações de 

amizade, relações escolares e universitárias e relações de namoro. Se nos debruçássemos 

sobre as relações mantidas no interior da própria loja, o referido carácter condicionador ou 

estruturante do trabalho seria ainda maior. Uma parte destes relacionamentos foi surgindo 

ao longo da socialização profissional e, por conseguinte, num momento posterior à entrada 

na loja. Refira-se que a existência desta rede de relações contribui fortemente para a 

sustentação de uma espécie de bolsa de trabalho nestes espaços comerciais. 
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6. No contexto das sociedades contemporâneas, o trabalho é um revelador das 

mudanças sócio-económicas que as atravessam. As actividades e os grupos profissionais 

analisados permitiram abordar realidades de trabalho marcadas por práticas de gestão 

altamente competitivas, que emanam das lógicas globais de funcionamento dos mercados 

internacionais da restauração, do comércio de vestuário e dos centros comerciais. 

Independentemente da implantação nacional das lojas e dos centros comerciais, as práticas 

gestionárias neles/as existentes são as mesmas internacionalmente. O fenómeno do 

franchising analisado constitui exemplo paradigmático disso. A globalização capitalista 

rompe com fronteiras económicas, financeiras, culturais e políticas e, necessariamente, 

surte efeitos sobre a dimensão do trabalho (Lallement, 2007). Desencadeia uma nova 

aliança entre dimensões éticas e económicas, uma ideologia que justifica o envolvimento 

capitalista (Boltanski, Chiapello, 1999), e que configura acções e disposições que são 

coerentes com ele. As questões da mobilização e da implicação subjectivas dos sujeitos são 

decisivas nos contextos organizacionais de trabalho estudados. A sua concretização 

depende da capacidade argumentativa da gestão para justificar as suas contrapartidas em 

termos individuais, para os sujeitos trabalhadores, e ao nível colectivo, para as organizações 

no seu conjunto. Percebe-se, pois, que os dispositivos de gestão existentes no centro 

comercial permitem enquadrar processos de atribuição, produção e circulação de sentido no 

espaço social de trabalho.  

Parece-nos que esta pesquisa sobre os/as trabalhadores/as dos centros comerciais 

pode ser encarada, por um lado, como um reflexo do contexto de globalização das 

sociedades contemporâneas e, por outro, como um contributo para a compreensão profunda 

de condições concretas de trabalho e de vida na sociedade portuguesa actual. 
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ANEXO 1 

GUIÃO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
- Trabalhador/a de loja no centro comercial - 
 

I. Percurso profissional  

1. Em que idade teve a primeira experiência profissional? Em que sector de actividade? 

Quais as razões? 

2. Com que idade iniciou a sua actividade profissional? Em que sector de actividade? 3.Qual 

o seu percurso profissional desde essa altura até ao presente momento? Quais foram os 

períodos mais longos e mais curtos dos seus contratos de trabalho? 

4. Qual a sua profissão actual? 5. E a situação na profissão? (trabalhador por conta de 

outrem)  

6. Qual a sua categoria profissional? 

7. Que tipo de vínculo contratual tem? 

8. Há quanto tempo está na loja/empresa? 

9. Qual a sua remuneração salarial mensal (correspondente/inferior/superior à categoria 

profissional proposta pelo CCT)? 

10. Qual a duração do seu horário de trabalho? Tempo parcial ou tempo inteiro? De quantas 

horas? 

11. Faz horas extraordinárias? Com que frequência? São remuneradas? 

12. Como conseguiu este emprego? 

13. Quais os motivos que o/a levaram a optar por esta profissão no espaço dos centros 

comerciais? 

14.Que tipo de qualificações escolares e profissionais foram necessárias para ser admitido/a 

a trabalhar?  

15. Alguma vez realizou formação profissional (voluntária, imposta) desde que trabalha 

nestes espaços comerciais? Que entidades estiveram envolvidas?  

16. É estudante-trabalhador/a? Apresentou o estatuto na loja? 

17. Já alguma vez protestou (junto de superiores hierárquicos ou colegas) face a alguma 

situação no local de trabalho? Se sim, como se desenrolou tal protesto? 

18. Alguma vez pensou em aderir a greves? Se sim, em que contexto? Se não, porquê? 

19.É sindicalizado/a? Se sim, ou se não, explique os motivos. 
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II. Caracterização da actividade de trabalho 

1. Qual a natureza/conteúdo do seu trabalho? (descrição pormenorizada da actividade de 

trabalho; tarefas principais/sua definição/Mudança ou não frequente de tarefas) (ter em linha 

de consideração a restauração e a venda de vestuário)  

2. Quem define as tarefas que realiza? (entidade empregadora, superiores hierárquicos, 

clientes, ou o/a própria)  

3. As tarefas que realiza correspondem ao que consta no seu contrato de trabalho?  

4. Qual o seu ritmo de trabalho? Quais os intervenientes que ditam esse ritmo? Este ritmo 

de trabalho depende da natureza do(s) espaço(s) da loja e do tipo de relações que aí têm 

lugar? 

3. Como “aprendeu” a ser funcionária/o? Como “aprendeu” o que devia fazer? Deram-lhe 

indicações ou aprendeu por si? O que foi mais difícil /fácil de adquirir?  

4. A sua actividade de trabalho ajusta-se a algum tipo de regras de funcionamento da loja? 

Quem dita tais regras?  

5. A loja tem algum tipo de objectivo ou de meta que os trabalhadores têm que cumprir? O 

que motiva os trabalhadores a perseguir tais objectivos? Há algum outro tipo de 

“recompensa” (descontos, funcionário do mês)? Quem decide essa recompensas? Há 

pressão ou pressões nesse sentido? 

6. Para o tipo de tarefas que desenvolve, julga que é necessário reunir algumas 

características específicas de apresentação pessoal, por exemplo, em termos de 

indumentária (vestuário), designadamente, “vestir-se de determinada forma”, “ter o cabelo, 

as unhas de determinada maneira, etc”, possuir um determinado aspecto físico e 

psicológico?  

7. Que tipo de características valorizam mais num funcionário da sua loja? 

8.Quantas pessoas trabalham consigo na loja? 

9. Já beneficiou de alguma promoção desde que se encontra a trabalhar nesta loja do centro 

comercial? No caso de ter sucedido, de que forma ela se reflectiu no conteúdo do contrato 

de trabalho? Conhece o conteúdo exacto do seu contrato de trabalho” 

10.Como é que se avalia o trabalho de cada um dos trabalhadores? Quem é que o faz? 

 
 
III. (In)satisfação, valores e expectativas face ao trabalho e emprego 

1. Quais os factores de maior (des)agrado na actividade de trabalho que desenvolve? 

(relação com os clientes, possibilidade de dialogar com clientes ou colegas de trabalho, 

espaço físico da loja, variedade das tarefas realizadas, reconhecimento que terceiros 

manifestam face ao seu trabalho, possibilidades de promoção, estabilidade /segurança no 

emprego, salário, etc) (fadiga, ansiedade, stress, auto-estima, sentido da dignidade pessoal)  
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2. Como é o seu ambiente de trabalho? Que factores apontaria para o melhorar?  

3. Qual o grau global de (in)satisfação com o trabalho/emprego actuais?  

5. Recomendaria esta actividade profissional a outros indivíduos (desconhecidos, familiares, 

amigos)? 

6. Encontra-se, ou não, a procurar outro tipo de trabalho/emprego? Quais os motivos?  

7. Se sim, durante quanto tempo ainda espera continuar a trabalhar neste contexto laboral? 

8. Quais as expectativas quanto ao seu percurso profissional num futuro próximo? 

9. Qual o significado do trabalho que realiza?  

 
 
IV. Esfera profissional, esfera familiar e outras esferas da vida social 

1. De que forma articula a esfera profissional e familiar (no caso do/as trabalhadores/as)?  

2. Caso houvesse oportunidades, optaria pela dedicação exclusiva à sua vida profissional 

em detrimento da sua vida familiar ou optaria pela dedicação exclusiva à sua vida familiar 

em detrimento da sua profissional (trabalhadores/as)? 

3. De que forma articula a esfera profissional, familiar e o seu percurso escolar 

(trabalhadores/as-estudantes)?  

4. Caso houvesse oportunidades, optaria pela dedicação exclusiva ao seu percurso escolar 

(trabalhadores/as-estudantes) 

5.Como ocupa o tempo num dia em que não trabalha na loja do centro comercial? E um dia 

feriado, de fim-de-semana, ou de férias? 

6. Qual o papel das relações de amizade e de namoro na forma como ocupa o tempo em 

que não trabalha? 

7. Da sua rede de relacionamentos sociais, quantas pessoas conhece que trabalham ou já 

tenham trabalhado em centros comerciais? 

 
 
V. Descrição do quotidiano laboral 

1. Qual o tempo médio gasto no trajecto casa-trabalho-casa (e escola para os estudantes-

trabalhadores/as) (menos de 30 minutos, entre 30 e 60 minutos, entre 60 a 120 minutos)? 

2. Qual o meio de transporte utilizado (individual, colectivo, misto, deslocação a pé)? 

3. Qual o ambiente físico da loja onde trabalha (factores ambientais, ergonomia, tecnologia, 

etc)? A loja muda frequentemente de aspecto (colecções, p. ex.)? Quem dita essas 

mudanças? 

4. A loja dispõe de armazém? Para que serve o armazém (guardar roupa, cozinhar, comer 

algo, etc)? 

5. Como se alimenta durante o horário de trabalho (o que come, quando e onde)? 



 

 

420 

6. Que tipo de ambiente diário há entre colegas, superiores hierárquicos e clientes? Como 

descreveria os colegas, os superiores hierárquicos, e os clientes?  

7. Sente algum tipo de perturbações (insónias, enxaquecas, depressões, mau-humor, 

cansaço etc), que resultem do seu dia de trabalho? 

 
 
VI. Caracterização sócio-demográfica 

1. Sexo 

2. Idade/ano de nascimento 

3. Estado civil 

4. Filho/as 

5. Nacionalidade 

6. Naturalidade (freguesia, concelho) 

7. Local de residência 

8. Grau de escolaridade próprio/a 

9. Grau de escolaridade/pai/mãe/cônjuge 

10. Profissão/pai/mãe/cônjuge (em situação de reforma, indicar a última profissão) 

11. Situação na profissão/pai/mãe/cônjuge (caso esteja em situação de reforma, indicar a 

última situação na profissão) 
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ANEXO 2 

GUIÃO DE FOCUS GROUP 

 

Tópico orientador 

Actividade laboral na loja de centro comercial 

 

1. Na vossa opinião, quais as razões que levam jovens a trabalhar nas lojas de centros 

comerciais? Há mais raparigas ou rapazes? Porquê jovens e não pessoas com mais idade? 

2. Quais os motivos que vos levaram a trabalhar em centros comerciais? 

3. Como foi o vosso processo de recrutamento? O que foi valorizado? 

4. O que pensam da formação e da avaliação do desempenho praticadas na loja? E das 

relações hierárquicas? E das relações com a vossa entidade empregadora? 

5. Quais são as características mais importantes da vossa actividade de trabalho? Qual o 

papel que ocupa a relação com o cliente? Como é essa relação? Como reagem quando o 

cliente é alguém que conhecem? 

6. Consideram-se bons funcionários? O que é necessário para ser um “bom funcionário”? 

7. Como são estabelecidos os horários de trabalho? São sempre os mesmos ou variam?  

8. Se vos perguntasse, qual é a vossa profissão, o que me responderiam? 

9. Acham que a realidade, em termos globais, que vivem na vossa loja, é comum à da 

mesma cadeia de lojas noutro centro comercial? E à de outras lojas? 
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ANEXO 3  

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

GUIÃO DE OBSERVAÇÃO DE ENTREVISTA 
 

Acesso ao Contacto 
 
 
 

Contexto 

Local  
 

Data 
 

Hora/Duração  
 

Condições de realização  
 

 
Modalidades de 
apresentação da 
entrevistada 

Sexo  
 

Idade  
 

Indumentária  
 

Proxémia  
 

Aspectos discursivos da 
interacção 

Fluência discursiva   
 

Receptividade às questões  
 

Iniciativa para introduzir outras questões para a discussão  
 

Linguagem 
não verbal da interacção 

 

Expressões, olhar e gestos 
 

Estado emocional  
 

Motivação para a entrevista  
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ANEXO 4 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DE FOCUS GROUP 

Tópico orientador – Trabalho e actividade laboral na loja de centro comercial 

 

 

 

Desenho do 
grupo 

Envolvimento do moderador 
(controlo das questões 
colocadas; controlo das 
interacções) 

 

Dimensão do grupo  

Aspectos organizativos do Focus Group 
 
 

Tipo de relação entre os participantes 
 
 

Local de trabalho dos participantes 
 
 

Número e tipo de questões colocadas  

Contexto 

Local 
 

 

Data: 
 

 

Hora/Duração 
 

 

Condições de realização 
 

 

 
Modalidades 
de 
apresentação 
dos/as 
participantes 

Sexo 
 

 

Idade 
 

 

Indumentária 
 

 

Proxémia 
 

 

Aspectos 
discursivos da 
interacção 

Fluência discursiva 
 

 

Receptividade às questões 

 
 

Iniciativa para introduzir 
outras questões para a 
discussão 
 

 

Familiaridade com os temas 
 

 

Tipo de intervenções  
 

 

Linguagem 
não verbal da 
interacção 

Expressões, olhares e 
gestos 
 

 

Estado emocional 
 

 

Motivação para a discussão  
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ANEXO 5 

GRELHAS DE OBSERVAÇÃO DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DIRECTA 
Modalidade 1 

Contexto espacial e 
temporal 

Local  

Data 

Hora/Duração  

Tipo de loja e centro comercial 

Trabalhadores/as 

Sexo  

Idade 

Indumentária  

Relação com o espaço fisco e tipo de actividades 

Clientes 

Sexo  

Idade 

Indumentária  

Relação com o espaço fisco e tipo de actividades 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO DIRECTA 
Modalidade 2 

Entrada dos/as clientes 
na loja 

Local  

Data 

Hora  

Tipo de loja e centro comercial 

Clientes 

Sexo  

Idade 

Indumentária  

Relação com o espaço fisco e tipo de actividades 

Trabalhadores/as 

Sexo 

Idade 

Indumentária  

Relação com o espaço fisco e tipo de actividades 

Aspectos discursivos da 
interacção entre clientes 
e trabalhadores/as 

Fluência discursiva  

Receptividade às questões  

Iniciativa para introduzir outras questões para a discussão  

Linguagem 
não verbal da interacção 

 

Expressões, olhar e gestos 

Estado emocional  

Motivação para a interacção 
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GRELHA DE OBSERVAÇÃO DIRECTA 

Modalidade 3 

Entrada dos/as 
trabalhadores no centro 
comercial 

Local  

Data 

Hora  

Tipo de loja e centro comercial 

Trabalhadores 

Sexo  

Idade 

Indumentária  

Relação com o espaço fisco e tipo de actividades 

Seguranças 

Sexo 

Idade 

Indumentária  

Relação com o espaço fisco e tipo de actividades 

Aspectos discursivos da 
interacção entre 
trabalhadores/as e 
seguranças 

Fluência discursiva  

Receptividade às questões  

Iniciativa para introduzir outras questões para a discussão  

Linguagem 
não verbal da interacção 
entre trabalhadores/as e 
seguranças 

 

Expressões, olhar e gestos 

Estado emocional  

Motivação para a interacção 
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ANEXO 6 

ABORDAGENS A TRABALHADORES/AS DE CENTROS COMERCIAIS NA ÁREA METROPOLITANA 

DO PORTO – ALGUMAS NOTAS 

 

Entrevistas não realizadas 

 

Centro comercial 7 

Quando contactada no seu local de trabalho, a possível entrevistada (responsável da loja 

New Image Men) deu-nos o número de telefone da loja onde trabalha. Foi contactada, 

através deste meio, para que pudesse ser agendado o encontro e entrevista. O encontro foi 

marcado para o dia 10 de Abril (terça-feira) no espaço da loja. Após algumas tentativas, 

falhadas, para confirmar a entrevista no dia anterior e no próprio dia da entrevista, decidimos 

ir à loja na mesma, na hora e local marcados. Uma das entrevistadoras logo recebeu a 

resposta: “Hoje, não vou poder mesmo. Estamos com muito trabalho.” Logo a entrevistadora 

a questionou sobre a possibilidade de ser marcado novo encontro. Assim, a entrevista foi 

marcada, novamente, para o dia 12 de Abril (quinta-feira), na Avenida da República, à porta 

do Hotel Holiday In, em Vila Nova de Gaia, perto de sua casa (segundo a própria). No dia 

12, após meia hora de espera no local, sem mais meios de contacto excepto o número de 

telefone da loja, não conseguimos perceber, até hoje, porque não estava lá à hora marcada. 

Seria inútil ligar para a loja, uma vez que a nossa „possível‟ entrevistada não se encontrava 

a trabalhar.  

 

Uma suposta entrevistada (trabalhadora da loja New Image Women), foi contactada no seu 

local de trabalho, tendo fornecido a uma das entrevistadoras o seu contacto telefónico. Este 

número foi utilizado para marcar a entrevista para o dia 19 de Abril, no Rivoli (Porto), às 16h. 

A entrevista foi confirmada no dia 18 do mesmo mês. A entrevistadora chegou ao local e 

esperou, até que às 16h10m recebeu desta trabalhadora uma sms que dizia: “Peço 

desculpa mas tive q vir a loja, porque a outra encarregada faltou… tenho q fazer a vez dela! 

obrigado”. As chamadas realizadas nos dias seguintes, na tentativa de marcar um novo 

encontro, não foram atendidas. 

 

Centro comercial 4 

Quando contactada directamente no seu local de trabalho, a possível entrevistada 

(trabalhadora da loja Maison) deu à entrevistadora o seu contacto telefónico (pessoal) para 

que pudesse ser marcada, posteriormente, uma entrevista individual. Quando contactada, 

através de chamada telefónica, alguns dias depois, respondeu: “A minha chefe não 
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autorizou. E disse que eu não devia ter dado o meu número de telefone sem a sua 

autorização”. Agradecida de qualquer forma a atenção, as tentativas de contacto de 

outros/as trabalhadores/as continuaram. 

 

Quando contactada uma das trabalhadoras do Restaurante Real, no seu local de trabalho, a 

resposta foi logo: “Deixe-me o seu contacto, eu não tenho tempo, não posso, mas se uma 

das minhas colegas quiser, eu ligo-lhe, ok?” A entrevistadora caracterizou o projecto e 

mostrou a importância da sua colaboração para o mesmo. A pessoa, mais séria ainda, 

respondeu: “Já lhe disse, se alguma colega quiser, eu tenho o seu contacto, eu ligo-lhe!” A 

entrevistadora agradeceu e veio embora. Até hoje, ninguém nos ligou desta loja. 

 

Centro comercial 6 

O „possível‟ entrevistado foi contactado no seu local de trabalho (loja Match Point), tendo-

nos dado o seu contacto telefónico pessoal, a pedido de uma das entrevistadoras. Foram 

feitas várias tentativas de contacto, através de chamada telefónica, no sentido de conseguir 

marcar uma entrevista. As nossas chamadas nunca foram atendidas durante uma semana. 

Um dia atendeu e disse: “Eu ando mesmo muito ocupado, ligue outra hora.” Assim foi. 

Ligámos, mas as nossas chamadas, infelizmente, nunca foram atendidas. 

 

Uma responsável da loja Apolo foi abordada no seu local de trabalho, tendo-nos dito que 

nos ligaria, posteriormente, para marcar a entrevista. Não obtivemos nenhuma resposta 

desta loja. 

 

Duas trabalhadoras, da loja Safira, abordadas no seu local de trabalho, recusaram colaborar 

connosco, tendo dito que não tinham tempo ou disponibilidade. 

 

Uma trabalhadora da loja de restauração Real foi abordada no seu local de trabalho e 

forneceu-nos o seu contacto telefónico. Foi contactada dias depois, tendo logo marcado um 

dia e uma hora para o encontro. Sem ter dado nenhum tipo de explicação, não estava no 

local. Até hoje, não sabemos o motivo pelo qual isto aconteceu, nem porque nunca nos 

atendeu as chamadas nos dias seguintes ao dia marcado. 

 

 

Centro comercial 3 

Uma trabalhadora da loja Bonanza foi abordada o seu local de trabalho, tendo-lhe sido 

pedida a sua colaboração no projecto, cujos objectivos foram descritos no momento. Sem 

nunca olhar para a entrevistadora, sempre a olhar para as sandes, que confeccionava, 
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respondeu que não tinha tempo. A entrevistadora agradeceu a atenção e, nem nesse 

momento, a trabalhadora, com um ar muito sério, retirou o olhar do balcão.    

 

Numa das lojas do centro comercial, a loja Match Point, foram contactadas 3 pessoas com 

quem foram realizadas 3 entrevistas individuais. Essas 3 pessoas foram questionadas sobre 

a sua disponibilidade para participar num focus group, sendo que todas aceitaram colaborar. 

O nosso objectivo era realizar um focus group com a participação de cerca de 4 a 5 

pessoas. Como ainda não tínhamos este número, uma entrevistadora deslocou-se ao centro 

comercial, no sentido de conseguir pelo menos mais 1 pessoa que estivesse disposta a 

colaborar no projecto, através deste meio. A entrevistadora abordou cerca de 6 pessoas (5 

raparigas e 1 rapaz, que eram as pessoas que estavam na loja naquele momento). Apenas 

uma delas disse estar disponível e deu-nos o seu número de telefone pessoal. Nessa 

mesma semana, foram contactadas, dessas 4 pessoas que disseram estar disponíveis, 3 

(para verificar os horários em que todos podiam participar). Isto, porque 1 delas (que já tinha 

sido entrevistada individualmente), não atendeu nenhuma das nossas chamadas. Assim, e 

após sabermos uma hora em que essas 3 pessoas podiam encontrar-se, não conseguimos, 

até hoje, falar com aquela 4ª pessoa. Deste modo, decidimos não marcar o focus group, 

porque 3 pessoas não eram suficientes. De salientar que esta trabalhadora foi contactada, 

também, por sms, nunca nos tendo respondido. 

 

 

Entrevistas realizadas 

 

Quando abordado, no seu local de trabalho (Match Point, centro comercial 3), e após lhe ter 

sido dito que estávamos com dificuldade em encontrar pessoas que colaborassem 

connosco, o entrevistado respondeu espantado, enquanto dobrava roupa: “Não sei como é 

possível que pessoas nas mesmas condições, a estudar quase todos, vos recusem uma 

entrevista…” 

 

Após ter sido descrito o objectivo do projecto e ter sido pedida a colaboração numa 

entrevista, uma trabalhadora (da loja Cuisine, centro comercial 4) respondeu (a propósito de 

ter sido dito que gostaríamos de conhecer os factores de agrado e desagrado destas 

pessoas na sua actividade de trabalho): “Acho que ninguém gosta de trabalhar num 

shopping. Só se for maluquinho (risos), só se for doente.”  

 

 

 



 

 

429 
 

ANEXO 7 

CLASSES E FRACÇÕES DE CLASSES 

 

1. TIPOLOGIA CLASSIFICATÓRIA DAS CLASSES E FRACÇÕES DE CLASSES  

 

CLASSES CLASSES E FRACÇÕES DE CLASSES 
(Considerando a pluriactividade 

 Sigla Significado 

Burguesia (B) BEP  
BD 
BP 
BDP 

Burguesia Empresarial e Proprietária 
Burguesia Dirigente 
Burguesia Profissional 
Burguesia Dirigente e Profissional 

Pequena Burguesia 
(PB) 
 
 

PBIC 
PBTEI 
PBIP 
PBA 
PBPA 
PBAP 
PBE 
PBEP 

Pequena Burguesia Intelectual e Científica 
Pequena Burguesia Técnica e de Enquadramento Intermédio 
Pequena Burguesia Independente e Proprietária 
Pequena Burguesia Agrícola 
Pequena Burguesia Proprietária e Assalariada 
Pequena Burguesia Agrícola Pluriactiva 
Pequena Burguesia de Execução 
Pequena Burguesia de Execução Pluriactiva 

Operariado (O) OI 
OA 
OIA 
OP 

Operariado Industrial 
Operariado Agrícola 
Operariado Industrial e Agrícola 
Operariado Pluriactivo 

 

Fonte: Dulce Maria da Graça Magalhães (2005), Dimensão Simbólica de uma Prática Social: Consumo do Vinho em 
Quotidianos Portuenses, Dissertação de doutoramento em Sociologia, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

Anexos 5.11-5.13, pp. 835-836 e p. 479, nota 1072. 
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2. MATRIZ DE CONSTRUÇÃO DE LUGARES DE CLASSE 

 

                                                                            SITUAÇÃO NA PROFISSÃO   
 
 
 
 
 
 
GRUPOS DE PROFISSÕES 

P
A

T
R

Õ
E

S
 

 

IS
O

L
A

D
O

S
 

 

A
S

S
A

L
A

R
IA

D
O

S
 

 

1. QUADROS SUPERIORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
DIRIGENTES E  
QUADROS SUPERIORES DE EMPRESA  

 
BEP  

 
BP  

 
BD  

2. ESPECIALISTAS DAS PROFISSÕES INTELECTUAIS E CIENTÍFICAS  

 
 
BEP  

 
BP  

 
PBIC  

3. TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE NÍVEL INTERMÉDIO 

    3.3  
    Outros  

 
BEP  
 

 
BP  
 

 
PBIC  
PBTEI  

4. PROFISSIONAL ADMINISTRATIVO E SIMILARES 

    Gestores, inspectores, chefes, encarregados e similares  
    Outros  

 
BEP  
 

 
PBIP  
 

 
PBTEI  
PBE  

5. PESSOAL DOS SERVIÇOS E VENDEDORES 

    Ecónomos, governantas, chefes e similares  
    Outros  

 
BEP  

 
PBIP  

 
PBTEI  
PBE  

6. AGRICULTORES E TRABALHADORES QUALIFICADOS DA 
AGRICULTURA E PESCAS 

     Mestres e similares  
     Outros  

 
 
BEP  
 

 
 
PBA  
 

 
 
PBTEI  
OA  

7. OPERÁRIOS, ARTÍFICES E TRABALHADORES SIMILARES      

    Chefes, mestres, encarregados, e similares  
    Outros  

 
 
BEP  

 
 
PBIP  

 
PBTEI  
OI  

8. OPERADORES DE INSTALAÇÕES E MÁQUINAS E TABALHADORES 
DA MONTAGEM 

    Chefes, mestres, encarregados, e similares  
     Outros  

 
 
BEP  
 

 
 
PBIP  
 

 
 
PBTEI  
OI  

9. TRABALHADORES NÃO QUALIFICADOS 

    9.1.Encarregados, chefes e similares  
    Outros de 9.1  
    9.2  
    9.3  

 
BEP  
 

 
PBIP  
PBIP  
PBA  
PBIP  

 
PBTEI  
PBE  
OA  
OI  

Fonte: Dulce Maria da Graça Magalhães (2005), Dimensão Simbólica de uma Prática Social: Consumo do Vinho em 
Quotidianos Portuenses, Dissertação de doutoramento em Sociologia, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

Anexos 5.11-5.13, pp. 835-836 e p. 479, nota 1072. 
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3. MATRIZ DE CONSTRUÇÃO DOS LUGARES DE CLASSE DE FAMÍLIA/CLASSE DE ORIGEM 

 

       H 

M 

 

BEP 

 

BD 

 

BP 

 

BDP 

 

PBIC 

 

PBTEI 

 

PBE 

 

PBIP 

 

PBA 

 

PBAP 

 

PBPA 

 

PBEP 

 

OI 

 

OA 

 

OP 

 

OIA 

BEP BEP BEP BEP BEP BEP BEP BEP BEP BEP BEP BEP  BEP BEP BEP BEP BEP 

BD BEP BD BDP BDP BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD BD 

BP BEP BDP BP BDP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP 

BDP BEP BDP BDP BDP BDP BDP BDP BDP BDP BDP BDP BDP BDP BDP BDP BDP 

PBIC BEP BD BP BDP PBIC PBIC PBIC PBPA PBAP PBAP PBPA PBIC PBIC PBIC PBIC PBIC 

PBTEI BEP BD BP BDP PBIC PBTEI PBTEI PBPA PBAP PBAP PBPA PBTEI PBTEI PBTEI PBTEI PBTEI 

PBE BEP BD BP BDP PBIC PBTEI PBE PBPA PBAP PBAP PBPA PBEP OP OP OP OP 

PBIP BEP BD BP BDP PBPA PBPA PBPA PBIP PBAP PBAP PBPA PBPA PBPA PBPA PBPA PBPA 

PBA BEP BD BP BDP PBAP PBAP PBAP PBAP PBA PBAP PBAP PBAP PBAP PBAP PBAP PBAP 

PBAP BEP BD BP BDP PBAP PBAP PBAP PBAP PBAP PBAP PBAP PBAP PBAP PBAP PBAP PBAP 

PBPA BEP BD BP BDP PBPA PBPA PBPA PBPA PBAP PBPA PBPA PBPA PBPA PBPA PBPA PBPA 

PBEP BEP BD BP BDP PBIC PBTEI PBEP PBPA PBAP PBAP PBPA PBEP OP OP OP OP 

OI BEP BD BP BDP PBIC PBTEI PBEP PBPA PBAP PBAP PBPA PBEP OI OIA OP OIA 

OA BEP BD BP BDP PBIC PBTEI PBEP PBPA PBAP PBAP PBPA PBEP OIA OA OP OIA 

OP BEP BD BP BDP PBIC PBTEI PBEP PBPA PBAP PBAP PBPA PBEP OP OP OP OIA 

OIA BEP BD BP BDP PBIC PBTEI PBEP PBPA PBAP PBAP PBPA PBEP OIA OIA OP OIA 

LEGENDA: 
 Lugar de classe simples 

  Lugar de classe composto 
NOTA: A classe de família é determinada da seguinte forma: se Ego é casado considera-se Ego e cônjuge; se Ego é solteiro ou separado, mas activo considera-se apenas Ego; se Ego é solteiro ou separado mas não activo, 
considera-se pai e mãe de Ego. 
Fonte: Dulce Maria da Graça Magalhães (2005), Dimensão Simbólica de uma Prática Social: Consumo do Vinho em Quotidianos Portuenses, Dissertação de doutoramento em Sociologia, Porto, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto,, Anexos 5.11-5.13, pp. 835-836 e p. 479, nota 1072. 
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ANEXO 8 

CLASSIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS – REV. 1 (COMÉRCIO E ALOJAMENTO E 

RESTAURAÇÃO) 

 

A CAE – Rev. 1 é utilizada para a pesquisa de dados relativos aos anos anteriores a 1995. 

 

6 - Comércio por grosso e a retalho, restaurantes e hotéis      

61 - Comércio por grosso          

610 - Comércio por grosso          

Venda por grosso (sem transformação) de bens novos e usados a retalhistas e a 

consumidores industriais, comerciais, institucionais ou profissionais; ou a outros 

comerciantes por grosso; ou actuando como agentes de compra e/ou venda de mercadorias 

a tais pessoas ou entidades, ou para tais pessoas ou entidades. As principais actividades 

incluídas são: comerciantes por grosso, isto é, grossistas que se tornam proprietários das 

mercadorias que vendem, tais como distribuidores, importadores e/ou exportadores que 

procedam à venda por grosso de produtos a retalhistas e a consumidores industriais, 

comerciais, institucionais ou profissionais, exploradores de silos, cooperativas de aquisição; 

departamentos de venda e agências (mas não estabelecimentos de retalho) criados por 

indústrias transformadoras ou extractivas com vista à comercialização dos seus produtos, 

mas independentes das fábricas e das minas e que não se limitam a receber encomendas 

para envio directo da fábrica ou da mina; corretores e comissionistas de mercadorias e de 

produtos; os negociantes-comissionistas; armazenistas e compradores de produtos 

agrícolas e cooperativas agrícolas para a venda por grosso. Os grossistas frequentemente 

reúnem, escolhem e classificam os bens em grandes lotes; distribuem posteriormente em 

lotes mais pequenos, reacondicionam, engarrafam e empacotam; armazenam, refrigeram, 

entregam, instalam as mercadorias e fazem publicidade para os seus clientes. Os 

negociantes de sucata estão aqui incluídos. O aluguer, a longo e a curto prazo, de máquinas 

e equipamentos industriais classifica-se no grupo 8330 (Aluguer de máquinas e 

equipamento). O engarrafamento de águas minerais junto à fonte classifica-se no grupo 

3134 (Indústrias das bebidas não alcoólicas e das águas gaseificadas).  

 6101 - Comércio por grosso de produtos da agricultura, silvicultura e pecuária         

 Venda por grosso de produtos da agricultura, silvicultura e pecuária que na sua 

 maioria venham a sofrer um tratamento posterior.  

  6102 - Comércio por grosso de minerais, metais e produtos químicos industriais         

 Venda por grosso de minerais metálicos e não metálicos, com excepção da pedra 

para  construção, areia e saibro.  
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  6103 - Comércio por grosso de madeira, cortiça e materiais de construção          

 6104 - Comércio por grosso de máquinas e materiais para a agricultura, indústria e 

 comércio; veículos a motor          

 6105 - Comércio por grosso de ferragens, utilidades, quinquilharias e aparelhagem 

eléctrica          

 6106 - Comércio por grosso de móveis e artigos de mobiliário          

 6107 - Comércio por grosso de têxteis, vestuário, calçado, malas, artigos para 

viagem e  outras obras de couro          

 6108 - Comércio por grosso de géneros alimentícios, bebidas e tabacos          

 6109 - Comércio por grosso, n.e.          

 Venda por grosso de produtos não especificados anteriormente.  

 

62 - Comércio a retalho          

620 - Comércio a retalho          

Venda a retalho (sem transformação) de bens novos e usados destinados a ser consumidos 

pelos particulares e as famílias, ou utilizados por lojas, grandes armazéns de revenda, 

quaisquer casas de venda por correspondência, bombas de gasolina, vendedores de 

automóveis, vendedores ambulantes, cooperativas de consumo, casas de leilões, etc. A 

maior parte dos retalhistas são proprietários dos bens que vendem, mas alguns actuam 

como agentes de outrem e vendem como comissionistas ou consignatários. Os 

estabelecimentos que expõem e vendem ao público produtos, tais como máquinas de 

escrever, papel de carta, madeira ou gasolina, classificam-se neste grupo, ainda que estes 

produtos possam não ter utilização pessoal ou doméstica. No entanto, os estabelecimentos 

que vendam estes produtos somente às instituições ou utilizadores industriais ou com 

actividade económica classificam-se na classe 610 (Comércio por grosso). Também se 

classificam neste grupo os estabelecimentos cuja actividade principal é o aluguer de bens 

ao público para uso pessoal ou doméstico, excepto de bens para divertimento e recreio (tais 

como barcos e embarcações de recreio, motocicletas, bicicletas e cavalos de sela). O 

aluguer de bens para divertimento e recreio classifica-se no grupo 9490 (Divertimentos e 

serviços recreativos diversos). As reparações e instalações levadas a efeito por 

estabelecimentos retalhistas classificam-se neste grupo. A venda de produtos alimentares e 

bebidas para consumo no local classifica-se na classe 631 (Restaurantes, cafés e 

actividades similares de comidas e bebidas).  

 
 6201 - Comércio a retalho de géneros alimentícios e bebidas 

          6202 - Comércio a retalho de produtos químicos, farmacêuticos e afins 

          6203 - Comércio a retalho de têxteis, vestuário e calçado 
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         6204 - Comércio a retalho de móveis e artigos de mobiliário 

          6205 - Comércio a retalho de materiais de construção, metais, ferragens e utilidades 

          6206 - Comércio a retalho de automóveis, motociclos e bicicletas com ou sem  motor 

          6207 - Comércio a retalho de combustíveis 

         6208 - Grandes armazéns e bazares 

          6209 - Comércio a retalho, n.e.          

 

63 - Restaurantes e hotéis          

631 - Restaurantes, cafés e actividades similares de comidas e bebidas          

Estabelecimentos de venda a retalho de comida preparada e bebidas para consumo 

imediato, tais como restaurantes, cafés, snack-bars, esplanadas e locais para venda de 

gelados e refrescos. A actividade de catering inclui-se nesta classe. Também se inclui a 

actividade de exploração de vagões-restaurantes e de outras comodidades no transporte de 

passageiros como actividade independente; e cantinas e locais para refeições em fábricas e 

escritórios que possam fornecer elementos. Os restaurantes anexos a hotéis, pensões, 

parques de campismo são como estes classificados na classe 632 (Hotéis, pensões, 

parques de campismo e outros locais de alojamento).  

 6311 - Restaurantes, snack-bares, self-services e similares 

          6312 - Cafés, bares, cervejarias, casas de chá, pastelarias e confeitarias 

 6319 - Outros estabelecimentos de comidas e bebidas          

632 - Hotéis, pensões, parques de campismo e outros locais de alojamento          

Aluguer de alojamento, locais para acampar e de instalações do campo, quer se trate de um 

serviço aberto ao público, quer seja reservado aos membros de uma dada organização. Os 

serviços de restaurante explorados conjuntamente com o fornecimento de alojamento são 

incluídos nesta classe.  

 6321 – Hotéis 

         6322 - Hotéis-apartamentos 

        6323 – Motéis 

         6324 – Pousadas 

         6325 – Estalagens 

      6326 – Pensões 

         6327 - Casas de hóspedes 

         6328 - Parques de campismo 

 6329 - Outros locais de alojamento, n.e.  

  

  

 



 

 

435 
 

ANEXO 9 

CLASSIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS – REV. 2.1 (COMÉRCIO E ALOJAMENTO E 

RESTAURAÇÃO) 

 

A CAE – Rev. 2.1 é utilizada para a pesquisa de dados relativos aos anos posteriores a 

1994. 

 
G - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis motociclos e 

de bens de uso pessoal e doméstico 

Compreende todas as formas de comércio (grosso e a retalho), assim como a reparação 

automóvel, de bens pessoais e domésticos. Esta Secção compreende a Divisão 50 - 

Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos; comércio a 

retalho de combustíveis para veículos, a Divisão 51 - Comércio por grosso e agentes do 

comércio, excepto de veículos automóveis e de motociclos e a Divisão 52 - Comércio a 

retalho (excepto de veículos automóveis, motociclos e combustíveis para veículos), 

reparação de bens pessoais e domésticos. A actividade do comércio caracteriza-se, em 

termos gerais, pela revenda nesse estado, isto é, sem transformação dos produtos 

adquiridos. A margem comercial, isto é, a diferença entre o preço de venda e o preço de 

compra define a produção do comércio. A compra de produtos em regime de 

subcontratação para revenda sem implicações importantes na concepção dos produtos por 

parte do subcontratante classifica-se no âmbito do comércio. 

 

GG - Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos 

e de bens de uso pessoal e doméstico 

 

50 - Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos; 

comércio a retalho de combustíveis para veículos 

 501 - Comércio de veículos automóveis          

 502 - Manutenção e reparação de veículos automóveis 

 503 - Comércio de peças e acessórios para veículos automóveis 

 504 - Comércio, manutenção e reparação de motociclos, de suas peças e acessórios 

 505 - Comércio a retalho de combustível para veículos a motor 

 

51 - Comércio por grosso e agentes do comércio, excepto de veículos automóveis e 

de motociclos          

Compreende a actividade de revenda por grosso (sem transformação), de bens novos ou 

usados, a comerciantes (retalhistas ou grossistas), a industriais, a utilizadores institucionais 
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e profissionais ou a intermediários (quer actuem por conta de terceiros ou por conta própria). 

Os bens podem ser revendidos em bruto, isto é, tal como foram adquiridos, ou após a 

realização de algumas operações associadas ao comércio por grosso (escolha, 

classificação em lotes, acondicionamento, engarrafamento, etc.). A actividade de comércio 

por grosso compreende vários agentes (distribuidores, importadores, exportadores, 

concessionários, corretores, comissionistas, armazenistas, cooperativas de grossistas de 

produtos agrícolas, unidades de comércio por grosso independentes das fábricas e minas e 

destinadas à comercialização autónoma dos seus produtos, etc.) e implica, em geral, quer a 

armazenagem da mercadoria, quer a sua propriedade ou direito de dispor dela. 

 511 - Agentes do comércio por grosso          

 A actividade de um agente do comércio por grosso consiste, regra geral, em colocar 

o  vendedor e o comprador em contacto ou em realizar operações  comerciais por 

conta de  outrem (actividades de comissionistas, corretores de bens, agentes 

comerciais e  similares). Inclui agências de leilões e as actividades de todos os agentes por 

grosso via  Internet.  

 512 - Comércio por grosso de produtos agrícolas brutos e animais vivos         

 Compreende, nomeadamente, o comércio por grosso (só por conta própria) de: 

 cereais, leguminosas, sementes e oleaginosas; rações para animais e de animais 

vivos;  flores e plantas; peles e couros em bruto ou curtidas; e tabaco em bruto.  

 513 - Comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco         

 Compreende o comércio por grosso (só por conta própria) de produtos  alimentares, 

 bebidas e tabaco. Inclui comércio por grosso de produtos diversos com 

predominância dos  produtos alimentares e bebidas.  

 514 - Comércio por grosso de bens de consumo, excepto alimentares, bebidas  e 

tabaco          

 515 - Comércio por grosso de bens intermédios (não agrícolas), de desperdícios e de 

 sucata          

 518 - Comércio por grosso de máquinas e de equipamentos          

 Compreende o comércio por grosso (só por conta própria) de: máquinas-

ferramentas;  máquinas para a construção; máquinas têxteis; máquinas e material de 

escritório; máquinas  e equipamentos para a indústria, comércio e navegação; e máquinas e 

equipamentos  agrícolas. Inclui o comércio por grosso de peças e acessórios.  

 519 - Comércio por grosso, n.e.  

 

52 - Comércio a retalho (excepto de veículos automóveis, motociclos e combustíveis 

para veículos); reparação de bens pessoais e domésticos          
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Compreende a actividade de revenda a retalho, sem transformação, de bens novos ou 

usados, destinados ao consumidor final, às empresas e outras instituições. Inclui actividades 

de venda a retalho dos agentes de comércio em regime de comissão e consignação, a 

venda a retalho em feiras de exposição e amostra, a reparação, manutenção e instalação de 

bens pessoais ou domésticos, associados ou não à venda a retalho. Os bens podem ser 

revendidos tal como foram adquiridos, ou após a realização de algumas operações 

associadas ao comércio a retalho tais como a escolha, classificação, acondicionamento, etc. 

A actividade do comércio a retalho implica, em geral, quer a armazenagem, quer a 

propriedade das mercadorias ou o direito de dispor delas. Os bens incluídos neste tipo de 

comércio, limitam-se naturalmente, aos bens de consumo, pelo que certos produtos, como 

por exemplo, cereais, minerais, petróleo bruto, ferro e aço, químicos industriais, máquinas 

industriais, não são abrangidos no comércio a retalho. O comércio a retalho desenvolve-se 

através de inúmeras formas: em estabelecimentos, que se definem consoante o tipo de 

produtos comercializados, como comércio especializado ou não especializado e fora dos 

estabelecimentos que inclui a venda em feiras, venda ambulante, venda por 

correspondência, venda ao domicílio e formas equiparadas, a venda através da Internet e a 

venda em máquinas automáticas. Os estabelecimentos não especializados definem-se de 

acordo com critérios, tais como, áreas de venda, localização e estratégia comercial (lojas de 

proximidade, lojas de conveniência, supermercados, hipermercados, grandes unidades de 

retalho especializado, etc.).  

 521 - Comércio a retalho em estabelecimentos não especializados          

 Compreende as actividades de comércio a retalho de uma grande variedade de 

 produtos, com ou sem predominância de produtos alimentares.  

 522 - Comércio a retalho de produtos alimentares, bebidas e tabaco, em 

 estabelecimentos especializados          

 523 - Comércio a retalho de produtos farmacêuticos, médicos, cosméticos e de 

 higiene          

 524 - Comércio a retalho de outros produtos novos em estabelecimentos 

 especializados          

 525 - Comércio a retalho de artigos em segunda mão em estabelecimentos          

 526 - Comércio a retalho não efectuado em estabelecimentos          

 527 - Reparação de bens pessoais e domésticos          

 Compreende as actividades de reparação de bens pessoais e domésticos 

 independente da fabricação e do comércio (grosso e a retalho).  
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H - Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 

HH - Alojamento e restauração (restaurantes e similares) 

          

55 - Alojamento e restauração (restaurantes e similares)  

 551 - Estabelecimentos hoteleiros          

 Compreende as actividades de aluguer temporário de locais de alojamento, a título 

 oneroso, com ou sem fornecimento de refeições e de outros serviços acessórios (ex: 

salas  de reuniões), quer abertos ao público em geral, quer reservados a membros de uma 

 determinada organização. Entram na categoria de estabelecimentos hoteleiros os 

hotéis,  as pensões, os motéis, as estalagens, as pousadas, hotéis-apartamentos, 

aldeamentos  turísticos e casas de hóspedes.  

 552 - Parques de campismo e outros locais de alojamento de curta duração          

 Compreende as actividades de aluguer temporário de locais de alojamento 

 complementar (locais para acampar, pousadas de juventude, colónias de férias, 

alojamento  em meios móveis quando considerados como independentes, abrigos de 

montanha e todos  os outros meios de alojamento complementar não considerado no 

âmbito dos  estabelecimentos hoteleiros), a título oneroso, com ou sem fornecimento de 

refeições e  de outros serviços acessórios, quer abertos ao público em geral, quer 

reservados a  membros de uma determinada organização.  

 553 - Restaurantes          

 554 - Estabelecimentos de bebidas          

 555 - Cantinas e fornecimento de refeições ao domicílio 

 

 

 

Fonte: INE (Instituto Nacional de Estatísticas), “Versões de Classificações”, consultado em 

http://metaweb.ine.pt/sine/UInterfaces/SineClass_TVers.aspx, em 11 de Outubro de 2007.  

http://metaweb.ine.pt/sine/UInterfaces/SineClass_TVers.aspx
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ANEXO 10 

GLOSSÁRIO DOS CENTROS COMERCIAIS 

 

 
Área bruta de construção: área total medida pelo perímetro exterior, que inclui varandas 

privativas, locais e espaços de circulação. Esta definição não integra a superfície em cave 

destinada exclusivamente a estacionamento. 

 

Área bruta locável: área que produz rendimento no centro comercial, a área arrendada ou 

vendida, inclui a área comercial útil bem como os espaços de armazenagem e escritórios 

afectos às lojas. 

 

Área de exposição e venda: toda a área destinada à venda onde os compradores têm 

acesso aos produtos que se encontram expostos. Não inclui as áreas ocupadas pelo 

armazenamento, pelos escritórios, serviços administrativos e ainda outros espaços não 

ligados directamente a exposição e venda. 

 

Design: desenho de interiores do projecto do centro comercial. 

 

Lay-out: organização interna do centro comercial. 

 

Loja âncora: Estabelecimento dotado de uma grande capacidade de atracção de um 

número considerável de consumidores ao centro comercial. Na maioria das situações, 

correspondem a grandes ou médios estabelecimentos alimentares ou não alimentares, 

muito associados a imagens de marca. 

 

Merchandising: prática de marketing na qual a marca ou a imagem de um produto ou 

serviço é utilizada para vender outro, destacando-o da concorrência, isto ocorrendo no ponto 

de venda. 

 

Mix comercial: selecção e organização no interior do centro comercial dos diferentes tipos 

de estabelecimentos comerciais, com o intuito de maximizar os fluxos pedonais e 

consequentemente possibilitar o acréscimo da rendibilidade dos lojistas. Na estruturação do 

mix comercial intervêm factores como a diversidade, a especialização e qualidade da oferta, 

a notoriedade das insígnias e a proporção da relação comercio/lazer. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing
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Centro Comercial: Empreendimento de comércio integrado num edifício ou em edifícios 

contíguos, planeado, construído e gerido como uma única entidade, compreendendo 

unidades de comércio a retalho e áreas comuns, com um mínimo de 500 m2 de Área Bruta 

Locável (ABL) e 12 lojas. Um Centro Comercial é definido em duas categorias básicas: 

Tradicional e Especializado.  

 

Centro Tradicional: Formato que inclui retalho indiferenciado, integrado em 

empreendimento fechado ou “a céu aberto”, sendo classificado segundo a sua dimensão;  

 

Centro Especializado: Formato integrado em empreendimento fechado ou a “a céu aberto”, 

sendo classificado segundo o tipo de retalho especializado ou outra actividade dominante e 

a dimensão;  

 

Centro Tradicional Pequeno: Centros com dimensão compreendida entre os 5.000 m 2 – 

19.999 m 2 de ABL. Estes centros podem ter Loja-Âncora Dominante, se a ABL de uma 

qualquer área de comércio a retalho for igual ou superior a 65% da ABL total do centro.  

 

Retail Park: Formato que inclui unidades de comércio a retalho especializado, geralmente 

“big boxes” ou “power stores” com acesso directo ao parque de estacionamento ou a áreas 

pedonais, sendo classificado segundo a sua dimensão.  

 

Factory Outlet Centre: formato que inclui unidades de comércio a retalho, de pequena e 

média dimensão, onde produtores e retalhistas vendem produtos com desconto no preço, 

em virtude de se tratarem de produtos provenientes de stocks excedentários ou de produtos 

com alguns pequenos defeitos. 

 

Centro Temático: Formato que inclui algumas unidades de retalho que concentram uma 

estreita mas profunda selecção de merchandise, dentro de uma categoria específica de 

retalho especializado. Estes centros podem (ou não) ser baseados na componente de lazer.  

 

Centro Temático Baseado no Lazer: Formato desenhado e planeado com uma 

combinação de equipamentos de diversão/desporto/cultura, incluindo uma forte componente 

de restauração e bares, bem como retalho de apoio indiferenciado (Press Centre, Tabacaria, 

merchandise temático, etc.). São geralmente ancorados em Multiplex de Cinemas, Bowling 

e Health Club.  
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Centro Temático Não Baseado no Lazer: Formato desenhado e planeado para servir 

nichos de mercado, nomeadamente em áreas como a moda ou o mobiliário para a casa.  

 

 

SIGLAS 

 

APCC: Associação Portuguesa de Centros Comerciais 

APED: Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição 

ICSC: International Council of Shopping Centers (Conselho Internacional dos Centros 

Comerciais) 

BCSC: British Council of Shopping Centers 

AECC: Asociacion Española de Centros Comerciales 

ACAI: Associação de Empresas de Consultoria e Avaliação Imobiliária. A ACAI integra as 8 

principais empresas prestadoras de serviços globais na área imobiliária e tem como 

objectivo prestar serviços abrangentes no imobiliário profissional e comercial. A ACAI integra 

a CB Richard Ellis, Cushman & Wakefield Healey & Baker, DTZ, Knight Frank, Abacus 

Property, Aguirre Newman, Jones Lang La Salle e Atis Real Fenalu.  

ECOL: Escola de Comércio de Lisboa 

CCC: Consultoria de Centros Comerciales 

EPF: European Property Federation – federação que representa os interesses do sector 

imobiliário, em Bruxelas. 

ABRASCE: Associação Brasileira de Shopping Centers 

ULI: Urban Land Institute 

PROCOS: Federação para o Urbanismo e Desenvolvimento do Comércio Especializado de 

França 

CNCC: Conseil National des Centres Commerciaux 

NCSC: Nordic Council of Shopping Centers  

GCSC: German Council of Shopping Centers 

CCP: Confederação do Comércio e Serviços de Portugal 

JCSC: Japan Council of Shopping Centers 

NZCSC: New Zealand Council of Shopping Centres 

PCNZ: Property Council of New Zealand 
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ANEXO 11 

FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DE UM CENTRO COMERCIAL 

 
 

 

 
Fonte: Carvalho (2006) 

 
FUNÇÕES DETALHADAS DA ADMINISTRAÇÃO DE UM CENTRO COMERCIAL 

 
DIRECÇÃO GERAL 
-Planear, coordenar, estruturar e administrar o centro comercial conforme as indicações do grupo promotor 

-Velar pelo bom relacionamento com os lojistas e associação de lojistas caso existam 

-Construir relatórios sobre as actividades e desempenho do centro comercial 

-Coordenar na condição de representante do grupo promotor as actividades da associação de lojistas caso 
exista 

-Realizar novos contratos de locação, rescisões e renovações sob a orientação da assessoria jurídica para 
posterior aprovação da Direcção/Administração do grupo 

-Supervisionar o departamento de pessoal do centro comercial 

-Supervisonar o serviço de marketing que gere a imagem do centro comercial e do grupo promotor 

-Zelar pelo cumprimento do regulamento interno do centro comercial e das normas gerais dos contratos de 
locação 
Fonte: CARVALHO, João António (2006), Gestão de Centros Comerciais, p. 100. 

 

 
DIRECÇÃO COMERCIAL /ADMINISTRATIVA /FINANCEIRA 

-Coordenar os serviços financeiros, contabilísticos e administrativos 

-Manter contacto com todos os sectores de modo a promover a articulação de todas as actividades de 
forma a dar cumprimento aos programas de orçamento traçados 

-Supervisonar as actividades contabilística e da tesouraria do centro comercial 

-Orientar estudos e análises sobre o aproveitamento racional dos espaços, pessoal sistemas e 
comercialização das lojas 

-Promover reuniões com os lojistas de forma a realizar um melhor acompanhamento do desempenho dos 
lojistas 

-Analisar os dados da concorrência em particular de centros comerciais e das suas respectivas lojas 

-Analisar regulamente relatórios sobre resultados das operações do centro comercial, cumprimento de 
normas e procedimentos, necessidades sectoriais, auditorias de lojas, elaboração de balancetes e 
balanços, controlos orçamentais, etc 

-Discutir mensalmente com o Director Geral e com a Administração /direcção do grupo promotor os mapas 
de facturação, as remunerações mínimas e variáveis tendo em linha de consideração a rentabilidade 
estimada de cada loja, analisando as diferenças e identificando as causas 

-Monitorizar o processo de acompanhamento, verificação e coordenação da preparação e cobrança das 
remunerações mínimas e variáveis, das despesas comuns e do fundo de promoção e do seu 
comportamento 

-Elaborar mapas e verificações estatísticas 

-Fornecer informações relativas a estudos e análises de orçamento 

-Analisar os contratos de empresas de prestação de serviços, obtendo assistência técnica, jurídica e 
aprovação dos sectores interessados 

-Recomendar e realizar actualizações sobre seguros em geral, manter apólices de seguro sob controlo 
rígido, tendo em consideração as renovações em épocas de vencimento 
Fonte: Carvalho (2006) 

Direcção Geral 

Apoio Jurídico Apoio Administrativo 

Direcção Comercial, 
Administrativa e 

Financeira 

Direcção de Marketing Direcção de Operações 
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DIRECÇÂO DE MARKETING 
-Assessorar o Director geral nos assuntos comerciais e de marketing 

-Propor normas e regulamentos de trabalho no âmbito das directrizes estabelecidas 

-Participar das reuniões com a associação de lojistas caso exista com a elaboração das actas 

-Verificar em permanência o atendimento ao público e relações públicas 

-Acompanhar a opinião pública relativamente à imagem do centro comercial e do grupo promotor nos vários 
meios de comunicação 

-Organizar arquivo com informações de estudos e análises 

-Elaborar e orientar o orçamento publicitário 

-Orientar a agência de publicidade para seguir o plano de marketing 

-Elaborar o calendário promocional 

-Analisar campanhas publicitárias 

-Analisar e medir promoções 

-Dinamizar a divulgação de eventos 

-Elaborar relatórios mensais sobre actividades comerciais que estejam sob sua alçada, como o aluguer de 
espaços temporários e de publicidade nos centros comerciais 

-Divulgar junto dos outros sectores toda e qualquer promoção que decorrer 

-Informar todas os lojistas sobre as promoções do centro comercial e analisar qual o seu papel 
Fonte: CARVALHO, João António (2006), Gestão de Centros Comerciais, p. 102 

 

 
DIRECÇÂO DE OPERAÇÕES 

-Assegurar a boa manutenção de todos os equipamentos eléctricos, electromecânicos e hidráulicos 

-Assegurar a conservação de toda a edificação, nas suas partes comuns internas e externas 

-Assegurar o bom funcionamento dos serviços de limpeza, recolha de lixos, conservação de jardins e 
restante serviços dos edifício comercial 

-Zelar pelo bom funcionamento da segurança e vigilância 
Fonte: Carvalho (2006) 
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ANEXO 12 

EMPRESAS ASSOCIADAS A CENTROS COMERCIAIS 

 

1 - Abacus Property (Grupo)  

Caracterização geral – grupo económico especializado no investimento em 

propriedades/bens, e na gestão dessas mesmas propriedades no sentido de 

aumentar o rendimento e o capital   

Localização – Sidney 

Data de fundação – 1996 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

2 - Aguirre Newman  

Caracterização geral – grupo consultor imobiliário  

Localização – tem escritórios em Madrid, Barcelona, Marbella, Valencia e Lisboa  

Data de fundação – 2000 

Nº de trabalhadores/as – cerca de 400 profissionais 

 

3 - AM Development  

Caracterização geral – promotora imobiliária; passou a chamar-se Multi 

Development em 2006 

Localização – Holanda, mas tem escritórios na Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, 

França, Alemanha, República Checa, Polónia, Eslováquia, Espanha, Portugal, Itália, 

Grécia e Turquia 

Data de fundação – 1982 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

4 - Amorim Imobiliária 

Caracterização geral – promotora imobiliária que actua em três áreas de negócio: 

residencial, escritórios e armazéns e comércio a retalho; em 2006, esta promotora foi 

comprada pela Chamartín Imobiliária cuja actividade se centra sobretudo na 

promoção e exploração de activos em três áreas de negócio: Residencial, Escritórios 

e Centros Comerciais 

Localização – Não disponível 

Data de fundação – 1989 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 
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5 - Atis Real Fenalu 

Caracterização geral – pertence ao grupo internacional ATIS REAL e é composta 

por uma equipa de consultores vocacionada para os segmentos Escritórios, Industrial, 

Retail e Habitação & Hotéis na área da grande Lisboa, assim como na totalidade do 

território português; proporciona serviços de consultoria ao nível estratégico, 

financeiro e jurídico no sector imobiliário  

Localização – Lisboa 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

6 - Bouygues Imobiliária 

Caracterização geral – filial portuguesa da Bouygues Immobilier (empresa de 

promoção imobiliária do grupo francês Bouygues)  

Localização – Lisboa 

Data de fundação – 2000 

Nº de trabalhadores/as – 17 

 

7 - Britalar 

Caracterização geral – sociedade anónima que actua no sector de Construção Civil 

e Obras Públicas 

Localização – Braga 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – 126 

 

8 - CB Richard Ellis 

Caracterização geral – empresa que presta qualquer serviço imobiliário a nível 

nacional e internacional 

Localização – Lisboa (também possui escritórios no Porto) 

Data de fundação – 1988  

Nº de trabalhadores/as – 60 
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9 - Chamartín Imobiliária 

Caracterização geral – companhia imobiliária cuja actividade consiste na promoção 

e exploração de activos em três áreas de negócio: Residencial, Escritórios e Centros 

Comerciais 

Localização – Madrid 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – cerca de 500 colaboradores/as em Espanha, Portugal e 

Alemanha 

 

10 - Cushman & Wakefield Healey & Baker 

Caracterização geral – consultora imobiliária; tem 189 escritórios em 57 países 

Localização – Europa, Estados Unidos da América, América do Sul, Médio Oriente, 

África e Austrália 

Data de fundação – 1917 

Nº de trabalhadores/as – mais de 11.000 profissionais de imobiliário 

 

11 - DB Real Estate Investment 

Caracterização geral – integra o grupo internacional DB Real Estate do Deutsche 

Bank 

Localização – América do Norte, Europa, Ásia 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

12 - DTZ 

Caracterização geral – é uma das empresas líderes em consultoria imobiliária, 

responsável pela criação de soluções imobiliárias e de negócio em todo o mundo 

Localização – Europa, América do Norte e do Sul e Ásia-Pacífico 

Data de fundação – 1784 

Nº de trabalhadores/as – possui 11000 colaboradores/as que trabalham em 193 

escritórios localizados em 46 países, por todo o mundo 
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13 - Eiffage Construction 

Caracterização geral – sucursal do Grupo Eiffage que realiza actividades de 

promoção imobiliária, empreendimentos, ordenamento do território urbano e 

conservação do património 

Localização – França, Bélgica, Polónia e Luxemburgo 

Data de fundação – 1999 

Nº de trabalhadores/as – 13800 

 

14 - Eiffage Immobilier 

Caracterização geral – empresa promotora e construtora 

Localização – França 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

15 - Erosmer Ibérica 

Caracterização geral – sociedade anónima que se dedica à aquisição de terrrenos, 

construção sobre os mesmos de centros comerciais e sua exploração mediante a 

venda de produtos e artigos de consumo. 

Localização – Espanha 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

16 - Estação Shopping – Imobiliária, S.A 

Caracterização geral – Não disponível 

Localização – Viana do Castelo 

Data de fundação – 2000 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

17 - FootFall Ibérica   

Caracterização geral – é uma companhia multinacional especializada em sistemas 

electrónicos, digitais e de vídeo para o controlo do tráfego de pessoas com alta 

precisão 

Localização – Espanha, Madrid 

Data de fundação – 1991 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 
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18 - Grupo Amorim  

Caracterização geral – grupo que tem como missão gerir profissionalmente e numa 

óptica internacional o portfolio de negócios, de forma a maximizar a criação 

sustentável de valor, procurando a excelência quer ao nível de modelo de negócio 

quer ao nível dos produtos e serviços que desenvolve, em permanente harmonia com 

a Natureza.  

Localização – Santa Maria da Feira, Portugal 

Data de fundação – 1870 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

19 - Grupo Auchan (em Portugal) 

Caracterização geral – o Grupo Auchan, em Portugal, assume a gestão da cadeia de 

hipermercados Jumbo e supermercados Pão de Açúcar, constituídas por um parque 

de 18 lojas – 16 da insígnia Jumbo e 2 da insígnia Pão de Açúcar 

Localização – sede em Lisboa 

Data de fundação – 1970 

Nº de trabalhadores/as – mais de 6500 colaboradores/as 

 

20 – Grupo Mateus 

Caracterização geral – Não disponível 

Localização – sede no Entroncamento, Portugal 

Data de fundação – anos 70 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

21 – Grupo Nicolau Sousa Lima 

Caracterização geral – as actividades das várias empresas estendem-se da área da 

distribuição ao comércio, à indústria e ao turismo 

Localização – Ponta Delgada, Açores  

Data de fundação – 1940 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 
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22 – Grupo Sonae 

Caracterização geral – A SONAE SGPS, SA agrega diferentes áreas de negócio: 

Modelo Continente (retalho alimentar e não alimentar), Sonae Sierra (propriedade, 

desenvolvimento e gestão de centros comerciais), Sonaecom (telecomunicações fixas 

e móveis, media, internet e tecnologias de informação) e Sonae Capital (turismo, 

construção, engenharia e promoção residencial, transportes e logística, corretagem 

de seguros, sector auto e outros).  

Localização – Portugal 

Data de fundação – 1959 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

23 – Grupo Visabeira 

Caracterização geral – actualmente o grupo subdivide-se em 5 sub-holdings: 

Visabeira Telecomunicações e Construção SGPS;  

Visabeira Indústria SGPS;  

Visabeira Imobiliária SGPS  

Visabeira Turismo SGPS 

Visabeira Serviços SGPS  

A nível internacional assume uma destacada presença em Moçambique, Angola, 

Brasil, Espanha, França, Bulgária, México e Marrocos e os seus produtos estão 

presentes em mais de quatro dezenas de países nos quatro cantos do mundo. 

Localização – Portugal 

Data de fundação – 1980 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

24 – Ibersol 

Caracterização geral – grupo empresarial de restauração, que gere as marcas Pizza 

Hut, Pans & Company, KFC, Burger King, Pasta-Caffé, Ò Kilo, Pap'Aki, Arroz Maria, 

Pizza Móvil, Bocatta, Cantina Mariachi e Café Só. 

Localização – Porto 

Data de fundação – 1989 

Nº de trabalhadores/as – aproximadamente 4600 pessoas 
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25 – Imobiliária Patrocínio Tavares 

Caracterização geral – dedica-se ao exercício da actividade de compra e venda de 

prédios, terrenos, apartamentos, lojas e construção civil e reconstrução. 

Com uma longa experiência no ramo imobiliário tem como principais preocupações 

para a construção dos seus empreendimentos a localização, a qualidade e a 

arquitectura dos mesmos. 

Localização – Coimbra 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

26 – Inditex 

Caracterização geral – grupo espanhol de fabricação e distribuição têxtil; primeiro 

grupo europeu e segundo mundial de confecção e roupa. As empresas do grupo são: 

Zara, Zara Home, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka e Kiddy‟s 

Class. Conta com 3 518 estabelecimentos em 68 países. 

Localização – Arteijo, Espanha 

Data de fundação – 1985 

Nº de trabalhadores/as – 70 000 

 

27 – ING Real Estate 

Caracterização geral – tem como principal objectivo fazer uso máximo da sua perícia 

na criação de produtos valiosos, ou seja, valor para os seus clientes, para a 

sociedade e para os/as seus/suas empregados/as; a sua missão é ser o fornecedor 

principal de soluções baseadas na inovação, local e globalmente, que excedem as 

expectativas dos seus clientes. A ING Real Estate tem três linhas de negócio e três 

competências-chave - desenvolvimento, gerência do investimento e finanças.   

Localização – Austrália, Áustria, Bélgica, China, República Checa, França, 

Alemanha, Hungria, Itália, Japão, República da Coreia, Holanda, Polónia, Roménia, 

Singapura, Espanha, Suécia, Reino Unido, EUA, Canadá, Taiwan e Tailândia. 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – cerca de 2100 trabalhadores/as em todos os países acima 

referidos 
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28 – In-Mont 

Caracterização geral – empresa portuguesa que juntamente com a In-Mont 

Argentina fazem parte de um grupo de empresas oriundas da In-Mont Planeamento 

Imobiliário, com sede no Rio de Janeiro e São Paulo, no Brasil, e que há cerca de 25 

anos se dedica ao planeamento, pesquisa e desenvolvimento de vários tipos de 

empreendimentos imobiliários (com especialização em Centros Comerciais), como 

prestadora de serviços, promotora, ou através de uma forma mista em que presta 

serviços e comparticipa dos empreendimentos como promotora associada. Tem 

prestado os seus serviços no Brasil e em Portugal. 

Localização – Lisboa 

Data de fundação – 1974 (no Rio de Janeiro) 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

29 – Jones Lang La Salle  

Caracterização geral – presente em Portugal desde 1997; possui mais de 150 

escritórios em todo o mundo, estando presente em mais de 450 cidades em 50 

países; é líder mundial na prestação de serviços imobiliários integrados e de gestão 

de capitais; presta serviços especializados em imobiliário a proprietários, utilizadores 

e investidores a nível local, regional e global, actuando na gestão e implementação 

imobiliária e na gestão de investimento. 

Localização – 50 países 

Data de fundação – Não disponível. 

Nº de trabalhadores/as – 30 profissionais em Lisboa e Porto 

 

30 – Knight Frank 

Caracterização geral – o seu objectivo é ser o principal conselheiro em imobiliário no 

mundo, respeitado e confiado graças à sua capacidade de criar valor para 

proprietários, colaboradores e usuários da propriedade residencial e comercial; tem 

165 escritórios em 36 países, em 6 Continentes.  

Localização – 36 países; em Portugal, a sede é em Lisboa 

Data de fundação – 1896; estabeleceu-se em 1996 em Portugal 

Nº de trabalhadores/as – cerca de 5300 
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31 – Larry Smith 

Caracterização geral – empresa de gestão e consultoria na área dos centros 

comerciais; é uma empresa especializada no sector dos centros comerciais, onde 

está presente há mais de 25 anos; a sua linha de negócio abarca diversos serviços no 

desenvolvimento de um centro comercial, desde a análise inicial da viabilidade do 

projecto à gestão final do mesmo.  

Localização – Madrid e Barcelona (Espanha) 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

32 – Multi Development Portugal Promotora Imobiliária S.A. 

Caracterização geral – empresa que promove centros comerciais em Portugal 

Localização – Algés, Portugal 

Data de fundação – 1990 

Nº de trabalhadores/as – 132 

 

33 – Multi Mall Management Portugal 

Caracterização geral – responsável pela gestão dos centros comerciais promovidos 

pela Multi Development. Em Portugal, a Multi Mall Management gere, actualmente, 

uma carteira de 9 centros comerciais - Armazéns do Chiado, Forum Algarve, Almada 

Forum, Forum Aveiro, Forum Madeira, Forum Coimbra, Forum Montijo, Forum Viseu, 

Parque Mondego - um portfólio que envolve contratos com cerca de 1.100 lojistas e 

350 mil metros quadrados de área bruta locável, visitada anualmente por cerca de 57 

milhões de visitantes.  

Localização – Não disponível 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

34 – Mundicenter 

Caracterização geral – responsável pela construção, promoção, gestão e 

manutenção de equipamentos de comércio e escritórios; tem como missão 

desenvolver espaços de comércio e lazer integrados, com características de 

modernidade, inovação e de bem-estar para os seus visitantes. 

Localização – Lisboa 

Data de fundação – 1983 

Nº de trabalhadores/as – 165 
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35 – Neinver Lusitana 

Caracterização geral – filial da espanhola Neinver (promotora imobiliária) 

Localização – Porto 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

36 – Nexity Portugal 

Caracterização geral – posiciona-se nos sectores dos centros comerciais e da 

renovação urbana, através de projectos de análise e de desenvolvimento 

Localização – Lisboa 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

37 – Retail Consulting Group 

Caracterização geral – consultora imobiliária  

Localização – EUA 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – 25 

 

38 – Retailgest  

Caracterização geral – empresa do grupo Amorim que gere centros comerciais 

Localização – Não disponível 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

39 – Sogecaec  

Caracterização geral – filial portuguesa da empresa francesa Ségécé; gere, 

actualmente, 6 centros comerciais, 4 dos quais são propriedade da Klépierre 

Localização – Não disponível 

Data de fundação – presente em Portugal desde 2002 

Nº de trabalhadores/as – 38 
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40 – TorresTerra 

Caracterização geral – Sociedade de Construção e Imobiliária 

Localização – Almancil, Portugal 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 

 

41 – Urbaminho 

Caracterização geral – Não disponível 

Localização – Braga, Portugal 

Data de fundação – Não disponível 

Nº de trabalhadores/as – Não disponível 
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ANEXO 13 

LISTAGEM TEMÁTICA – REVISTAS “SHOPPING” 

 

Revista Shopping, nº 44, Outubro de 2003 

Editorial 

António Sampaio de Mattos (Presidente da APCC) lembra que a nova legislação sobre o 
licenciamento comercial ainda não foi aprovada em sede de Conselho de Ministros, gerando 
uma guerra especulativa por parte da imprensa mais ligada à situação. 

Recorda também que está a ser preparado o IV Congresso Português de Centros 
Comerciais e salienta a importância de reflectir sobre o contributo dos centros comerciais 
para o desenvolvimento urbano. 

Notícias 

Importância dos centros comerciais em debate - IV Congresso Português de Centros 

Super Atletas 

Sonae Imobiliária – resultados líquidos atingem 65 milhões 

Idade Maior 

Espaço para crescer 

Boa forma no Braga Parque 

Balanço positivo – Almada Fórum 

Franchise Show 2003  

Mais 500 empregos em Santarém  

GNR no CascaisVilla 

Minhoca Engenhoca no Odivelas Parque 

Lambach‟s Legion em torneio mundial 

 

Revista Shopping, nº 45, Dezembro de 2003 

Editorial 

O Presidente da APCC mostra o seu descontentamento relativamente ao projecto-lei sobre 
o licenciamento comercial que leva, segundo o mesmo, a graves problemas para o sector. 

Notícias 

Novo regime de licenciamento comercial confirma as preocupações da APCC 

Retratos no Feminino no Braga Parque (exposição) 

Cheques oferta Kadéos 

Protocolo antecipa o futuro 

Salão Imobiliário com mais visitantes 

Continente inova serviço ao cliente 

Plaza Eboli representa um investimento de 55,4 milhões de euros 
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Mundicenter apoia Rock in Rio-Lisboa 

NorteShopping lança T’Antas Glórias 

Relíquias automóveis no Colombo 

Prémios europeus de centros comerciais 

Novos associados da APCC (Complai e Pré-Natal) 

Galeria Campus S. João - Espaço moderno para pessoas exigentes; está para breve a 
inauguração 

Alverca Parque em 2004  

ACAI presta serviços na área do imobiliário 

Natal mágico no centro Vasco da Gama 

Natal no Arrábida Shopping – solidariedade foi palavra de ordem 

Natal solidário no NorteShopping 

CascaiShopping – Pai Natal chegou de trotinete 

Pais Natal do mundo no Braga Parque 

Braga Parque – feira medieval marcou espírito de Natal 

Cânticos de Natal no Via Catarina 

No centro Colombo – lendas de Natal para miúdos e graúdos 

 

Revista Shopping, nº 46, Março/Abril  de 2004 

Editorial 

O Presidente da APCC salienta que a nova lei do licenciamento comercial irá afectar todos 
pela sobreposição de actos burocráticos.  

Refere ainda que o mês de Março foi marcado pela realização das Assembleias-gerais da 
APCC do ano 2004, nas quais foram discutidos os relatórios e contas de 2003, assim como 
os planos de actividades e orçamentos para 2004 e se elegeu os novos órgãos sociais para 
o triénio 2004-2006. 

Notícias 

APCC com novos órgãos sociais 

Maratona de bilhar no AlgarveShopping 

“My Fair Lady” no Floresta Center 

Servassiste mais exigente 

Amor no Atrium Saldanha (exposição de poemas de amor) 

Paralímpicos em Braga e Odivelas 

Óscares do imobiliário 

Decorreu no Via Catarina campanha de luta contra o cancro da mama 

Braga Parque em festa (exposição) 

Complai cria novas lojas 

Freeport constrói acessos 
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Terceiro aniversário do MadeiraShopping 

Sonae Imobiliária distinguida com 4 prémios do ICSC 

Gala dos óscares no OlivaisShopping 

Chás do mundo em exposição 

Expofranchise – 9ª edição - feira de oportunidades de negócio 

 

Revista Shopping, nº 48, Março de 2005 

Editorial 

O Presidente da APCC sublinha que se espera do Governo medidas equilibradas e não 
discriminatórias, que contribuam para o crescimento do país e que permitam o 
desenvolvimento da indústria dos Centros Comerciais. 

Notícias 

Assembleia-geral da APCC 2005 

Centro Colombo apresentou veículo revolucionário 

Worten lança outlet 

Centros da Sierra recebem exposição “Circuito da Boavista” 

Costa Azul mostrou-se no Almada Fórum 

ArrábidaShopping lança campanha a favor do lince 

Centro Vasco da Gama aproxima população e PSP 

Amoreiras Shopping Center “acelerou” no dia do pai 

Dolce Vita Miraflores abre “baú mágico” (espaço de lazer destinado às crianças) 

Atelier de pintura no CascaisVilla 

“Palco Mágico” no CascaiShopping 

Bilhar no AlgarveShopping 

Floresta Center com novas lojas 

Braga Parque acolheu exposição de aguarelas 

Centro Vasco da Gama apoia Trial Indoor e mostra Vespas 

PSP animou CascaisVilla 

Sonae Sierra associa-se ao ano internacional da física 

Recolha de donativos a favor do Sri Lanca 

Expofranchise – 9ª edição quase a chegar 

CascaisVilla em acção 

Braga Parque assinala a Páscoa 

Associação Espanhola adere à EPF  

Bouygues Imobiliária aposta nos centros comerciais 

Sete dias de arte no GaiaShopping 

Parque Atlântico diverte crianças todo o ano 
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MAPIC 2004 

Dia mundial da árvore no MaiaShopping 

APCC comemora 20 anos. 

 

Revista Shopping, nº 49, Maio de 2005 

Editorial 

António Sampaio de Mattos (Presidente da APCC) comenta o sucesso que tem tido o sector 
dos centros comerciais e o reconhecimento conseguido em concursos internacionais que 
fazem de Portugal um dos 4 países mais premiados a nível europeu no que respeita a 
centros comercias.  

O Presidente salienta também a acção crescente dos promotores nacionais na sua 
abordagem às questões ambientais.  

Notícias 

Novas marcas no Factory Vila do Conde 

CoimbraShopping recebeu Primavera “com muita pinta” 

Nova loja da Vobis em Coimbra 

Odivelas Parque celebrou 2º aniversário 

Desfile de moda no Braga Parque 

Acção de solidariedade na Estação Viana 

Fundo Sierra compra 2 centros comerciais em Itália 

Jóias marcam dia da mãe no Braga Parque 

Centros comerciais portugueses distinguidos nos prémios do ICSC 

Centros comerciais e de lazer Sonae Sierra apresentaram os 10 novos países membros da 
União Europeia 

Centro Colombo promove saúde 

MaiaShopping celebra 35 anos de minigolfe em Potugal 

MaiaShopping patrocina rali de clássicos 

Mundicenter “leva” crianças à lua 

Almada Fórum ganha asas (promoveu festival de aeronáutica e aeromodelismo) 

Galeria Campus S. João comemora 1º aniversário 

CascaisVilla em acção (exposição de veículos) 

 

Revista Shopping, nº 50, Julho de 2005 

Editorial 

António Sampaio de Mattos (Presidente da APCC) lembra que a indústria dos centros 
comerciais em Portugal possui um elevado grau de qualidade, ao nível dos projectos 
desenvolvidos, de conhecimentos e recursos humanos, sendo disso exemplos o Dolce Vita 



 

 

459 
 

Porto e a expansão internacional da Sonae Sierra. Porém, a nova lei do licenciamento 
comercial está a criar obstáculos ao desenvolvimento do sector. 

O Presidente da APCC considera necessária a reformulação do actual quadro legislativo e 
alerta o poder público para essa mesma necessidade. 

Notícias 

Parque Nascente lança primeiro cartão de crédito de um centro comercial 

Norte Shopping na Queima das Fitas 

Dia da Criança no CascaisVilla 

ICSC mais português 

Música clássica no Centro Colombo 

Fórum Algarve sensibiliza para o perigo dos sismos 

Parque Atlântico associou-se ao Dia Internacional do Enfermeiro 

Ciclo de exposições no Parque Nascente 

Arrábida Shopping mostra exploração espacial 

Shopping Cidade do Porto ajuda no combate à obesidade 

Sonae Sierra publicou primeiro relatório de responsabilidade corporativa 

Centros da Sonae Sierra angariaram 22500 euros para as crianças do Sri Lanca 

Fórum Madeira os primeiros passos 

Odivelas Parque em acção (acções de animação e lazer) 

 

Revista Shopping, nº 51, Agosto de 2005 

Editorial 

António Sampaio de Mattos (Presidente da APCC) salienta a importância das acções de 
Responsabilidade Social promovidas pelos centros comerciais, sendo o bem-estar das 
comunidades a razão da existência do sector. 

Notícias 

Directora Executiva do ICSC Europe venceu prémio European Woman of Achievement 2005 

Centro Colombo ajudou Tapada de Mafra 

Sonae Sierra vendeu Coimbra Retail Parque 

Amorim Imobiliária apresentou primeiro Sportsforum 

Sonae Sierra entregou chaves aos lojistas do LoureShopping 

Braga Parque "levou" crianças ao Espaço 

Floresta Center em festa 

Sonae Sierra vai abrir novo centro comercial em Itália 

Complai executa 15 lojas da Triumph 

História do Citroen 2 cavalos no Centro Colombo 

Iniciativas de Verão do Odivelas Parque 

Sonae Sierra promoveu dádiva de medula óssea 
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Mundicenter promoveu campanha de recolha de sangue 

Exposições no Braga Parque 

 

 O Fórum Viseu abre em Setembro; é caracterizado o Fórum (sendo dito também que 
este empreendimento criará 1000 postos de trabalho directos e 2000 indirectos); 
foi criada uma bolsa de emprego para preencher todos os postos de trabalho 
em aberto (pág. 17 da revista). 

 

Revista Shopping, nº 52, Outubro de 2005 

Editorial 

António Sampaio de Mattos (Presidente da APCC) começa por afirmar que os grandes 
debates acerca do comércio, urbanismo e ordenamento do território das principais cidades 
portuguesas começaram com a construção do complexo das Amoreiras. Relembra que o 
Amoreiras Shopping Center de Lisboa se impôs no sector imobiliário nacional, não só ao 
nível de escritórios e habitação, como ao nível do retalho. O Presidente considera este 
empreendimento um laboratório experimental que contribuiu para o desenvolvimento da 
indústria dos centros comerciais. 

Notícias 

Braga Parque acolhe exposição de trajes regionais 

Sonae Sierra: lucros ascendem aos 40 milhões 

II Troféu Almada Fórum: veleiros nacionais em destaque no Tejo 

 Motas antigas em exposição no Arrábida Shopping 

Sonae Sierra eleita melhor empresa de centros comerciais da Europa 

Segunda Expo Retail em espaço ampliado 

Serra Shopping com certificação ambiental da construção 

Indústria dos centros comerciais ajuda vítimas do “Katrina” 

À descoberta de “Insectos e Outros Bichos” no Parque Atlântico 

Braga Parque ofereceu “Morangos com Açúcar” 

Dolce Vita Porto recebeu 33ª aventura de Astérix 

 

 Inauguração do Fórum Viseu no dia 13 de Setembro (são dados a conhecer os 
acontecimentos ocorridos durante a inauguração e as características do Fórum); é 
referido que este empreendimento cria 1000 postos de trabalho e 2000 
empregos indirectos; 

  Promotor: AM Development e Grupo Visabeira 

  ABL: 19000 m2  

 Entrevista com Benno Van Veggel; este avalia o desempenho da AM no mercado 
português; refere os momentos-chave da implantação da empresa em Portugal, a 
situação actual da empresa em Portugal, as apostas da empresa no curto, médio, 
longo prazo, os obstáculos ao desenvolvimento de novos projectos, os principais 
objectivos da empresa; 
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 Visita de Estudo, entre os dias 21 e 25 de Setembro, aos mais emblemáticos centros 
comerciais em Inglaterra (ao todo 7 centros comerciais); um grupo de 26 
profissionais do sector participou nesta visita (maioritariamente constituído por 
directores de centros comerciais); é feita uma caracterização breve dos 7 centros 
comerciais visitados; 

  Bouygues festeja 5 anos em Portugal e promete novos projectos na zona da Grande 
Lisboa; breve caracterização da Multinacional, em que é dito, entre outros aspectos, 
que emprega mais de 113000 pessoas; 

 Apresentação/caracterização do projecto Dolce Vita Tejo, aposta da Amorim 
Imobiliária, em parceria com a ING Real Estate Development. É referido que este 
empreendimento criará 4500 novos postos de trabalho directos e 8000 
indirectos; 

  Promotor: Amorim Imobiliária e ING Real Estate 

  ABL: 122000 m2 

 Apresentação/caracterização do projecto Fórum Barreiro; o Presidente da Câmara 
Municipal do Barreiro salientou, nesta apresentação, o facto do empreendimento 
criar 1000 postos de trabalho directos e 2000 indirectos e poder contribuir para a 
diminuição da desertificação da cidade. 

 

Revista Shopping, nº 53, Janeiro de 2006 

Editorial 

António Sampaio de Mattos (Presidente da APCC) sublinha a concretização de uma antiga 
pretensão que era a criação de um curso que sistematizasse o conhecimento adquirido ao 
longo de vários anos de prática profissional no sector dos centros comerciais. Refere-se ao 
PAGECC (Programa Avançado de Gestão de Espaços e Centros Comerciais), cuja 
apresentação pública decorreu em Julho de 2005. Acrescenta que “este será o primeiro 
curso de outros que se seguirão”. 

 

Notícias 

Grosvenor passa a ter 50% da Sonae Sierra 

Actividades de Natal no Braga Parque 

Animação no Odivelas Parque 

Olivais Shopping Center: crianças ganharam “nova família” no Natal 

Centros da Sonae Sierra nomeados para os ICSC Awards 

Factory finalista no concurso para melhor “outlet” da Europa 

Estação Viana recebeu prémio do ICSC 

Sonae Sierra vendeu 50% do Serra Shopping e do RioSul Shopping 

João Carvalho publica livro sobre o sector imobiliário 

Floresta Center recolhe brinquedos para crianças no Natal 

APCC apoia a criação de REIT europeu 

Sonae Sierra compra participação em centro brasileiro 

Franchise Show teve mais de cinco mil visitantes 
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Almada Fórum inaugurou parque comercial exterior 

 

 Inauguração do centro comercial LoureShopping no dia 26 de Outubro (são dadas a 
conhecer as características do shopping); é dito que este shopping criou 1000 novos 
postos de trabalho para a região; 

 Inauguração do Serra Shopping no dia 22 de Novembro, na Covilhã (são 
apresentadas algumas características do centro comercial); é referido que este 
shopping criou 800 novos empregos. 

 

Revista Shopping, nº 54, Março de 2006 

Editorial 

António Sampaio de Mattos (Presidente da APCC) refere que, nos últimos anos, os centros 
comerciais têm sido um dos principais motores de desenvolvimento económico e social das 
localidades onde estes são construídos. Sublinha o facto de ser um sector com capacidade 
de criação de emprego, garantindo nos últimos 3 anos perto de 13000 novos empregos. 

Notícias 

Sonae Sierra lança Freccia Rossa 

AM Development muda de nome para Multi Development 

“Rei” celebrou casamentos na galeria Campus S. João 

“Domingos de Fantasia” no MaiaShopping 

Parque Nascente inaugurou Papapoint 

Almada Fórum organizou concurso de máscaras de Carnaval 

Parque Atlântico participa na “CowParade” 

Amoreiras realizou “wokshop” de culinária 

Parque Nascente com animação todo o ano 

Dolce Vita Coimbra premiado no MIPIM 

Shopping Cidade do Porto serve comida e comédia 

  

 Inauguração do RioSul Shopping no dia 21 de Março, no Seixal (são dadas a 
conhecer as características do shopping); é referido que o novo empreendimento 
criou 920 novos postos de trabalho.       

 

 

 

Revista Shopping, nº 55, Maio de 2006 

Editorial 

António Sampaio de Mattos (Presidente da APCC) lembra que assistimos a uma fase de 
grande dinamismo no processo de internacionalização das empresas portuguesas. Aplaude, 
também, os promotores que optam por prestigiar o nosso mercado interno, em detrimento 
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de uma estratégia de internacionalização, com empreendimentos de inegável mérito e 
reconhecidos internacionalmente. 

Notícias 

Amorim Imobiliária apresenta resultados de 34 milhões de euros em 2005 

Sonae Sierra tem dois novos projectos no estrangeiro 

Floresta Center em intensa actividade 

APCC reuniu em Assembleia-Geral 

Novos associados 

“Código da Vinci” no Shopping Cidade do Porto 

Mundial de Futebol no Shopping Cidade do Porto 

Parque Nascente acolhe feira de automóveis usados 

Crianças desfilam no Central Park 

Braga Parque “no ar” há sete anos 

Sonae Sierra e Foncière Euris apresentaram Alexa 

Parque Atlântico em acção 

Expofranchise 2006 teve quase 10 mil visitantes 

Dolce Vita Coimbra em alta 

 

 Inauguração do Fórum Coimbra no dia 26 de Abril (são dados a conhecer os 
acontecimentos ocorridos durante a inauguração e as características do Fórum); 
durante a inauguração, o secretário de Estado do Comércio deu os parabéns aos 
promotores, comerciantes e trabalhadores do Fórum e sublinhou o grande nº de 
empregos gerados por este empreendimento (1500 directos e 3000 indirectos). 

 

Revista Shopping, nº 56, Agosto de 2006 

Editorial 

António Sampaio de Mattos (Presidente da APCC) apela à meditação durante o período de 
férias que se aproxima, defendendo que os centros comerciais têm sido o motor de 
dinamização do comércio em Portugal e que é injusta a acusação do presidente da CCP 
(Confederação do Comércio e Serviços de Portugal) de que o sector dos centros comerciais 
é o causador do crescente mau desempenho de alguns dos seus associados. Realça 
também o forte contributo deste sector na criação de emprego. 

Notícias 

Braga Parque animação constante 

3º Aniversário do Central Park 

Campanha de publicidade do Centro Colombo é finalista dos Maxi Awards 

Fórum Montijo ao encontro das crianças 

“Contos Redondos” de Vítor Baía e amigos no Shopping Cidade do Porto 

Director da Sonae Sierra é o novo Presidente do Grupo Europeu de Pesquisa do ICSC 

Sonae Sierra prepara novo projecto na Alemanha 
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Girafas no Odivelas Parque 

Verão musical no Fórum Algarve 

História do caminho-de-ferro português nos centros da Sonae Sierra 

Dolce Vita Porto organiza concurso de imitações de Mick Jagger 

Contos infantis no Parque Atlântico 

Las Vegas acolheu 48ª Convenção da Primavera do ICSC 

João Carvalho lançou livro sobre gestão de centros comerciais 

 

 Entrevista com Elsa Monteiro, directora de Relações Institucionais, Ambiente e 
Comunicação da Sonae Sierra; a entrevista centrou-se na implantação de uma política 
de sustentabilidade e protecção do ambiente nas empresas e suas vantagens; a 
entrevistada salienta que uma das vantagens da implantação desta política é o 
facto de gerar motivação entre os/as trabalhadores/as, acrescenta que estes/as 
participam em acções de formação e sensibilização e que os/as jovens preferem 
trabalhar para empresas que têm preocupações ambientais. 

 

Revista Shopping, nº 57, Novembro e Dezembro de 2006 

Editorial 

António Sampaio de Mattos (Presidente da APCC) salienta a dinâmica e o trabalho diário do 
sector dos centros comerciais e apela à comunicação social para que dê realce ao que 
Portugal lidera na União Europeia, em vez de relegar para segundo plano o que de bem se 
faz no país. Lembra que um centro comercial português – Dolce Vita Coimbra - recebeu o 
galardão Design and Development Award e que Portugal é o país mais representado, com a 
presença de 4 empreendimentos, finalistas em todas as categorias do concurso ICSC 
European Awards.  

Notícias 

Natal animado e solidário no Braga Parque 

Olivais Shopping comemorou aniversário com espectáculo da Floribella 

Parque Atlântico dá Natal antecipado às crianças… e aos bombeiros 

Galeria Campus S. João expõe trabalhos de crianças doentes 

Almada Fórum recebeu certificação ambiental 

NorteShopping conjuga animação com responsabilidade social 

Novos associados 

Suntory – um novo conceito Japonês 

Grande Jogo de Natal no Odivelas Parque  

Almada Fórum patrocina andebol do Benfica 

Fórum Theatrum abraça o Natal 

Restaurante Egípcio no Odivelas Parque 

Fórum Coimbra organizou “City of Fashion” 

Parque Nascente lança promoção Cinema+Refeição 

Centro Vasco da Gama recebeu encerramento da exposição do “Contra-Informação” 
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Projecto Personae da Sonae Sierra vence prémio no Brasil 

Maia Shopping dá domingos de fantasia às crianças 

Super Menu Floresta Center – cinema e jantar a preço acessível 

Shopping Cidade do Porto aposta na solidariedade 

Acções da Multi Mall Management 

 

 A antiga Galeria Comercial Jumbo de Alfragide vai transformar-se em Centro 
Comercial Alegro; são dadas a conhecer as características do novo espaço; é 
referido que este investimento irá criar mais de 1000 novos postos de trabalho 
directos e mais de 500 indirectos;   

  Nº de lojas: 140 

 

Revista Shopping, nº 58, Janeiro e Fevereiro de 2007 

Editorial 

António Sampaio de Mattos (Presidente da APCC) lembra que a introdução do regime 
jurídico do licenciamento comercial será um dos temas a ser debatido no V Congresso 
Português de Centros Comerciais. Serão também debatidos outros assuntos, tais como a 
relação contratual existente nos centros comerciais entre promotores e retalhistas, a 
questão dos horários do comércio e questões mais ligadas ao tema do Congresso – 
“Inovação, Qualidade e Sustentabilidade”. O Presidente convida todos a participar neste 
evento que decorrerá em Fevereiro. 

Notícias 

Novas lojas no Cascais Villa 

Sonae Sierra faz parceria com empresa líder nos EUA 

Mundicenter assinala Ano Polar Internacional 

Fórum Montijo entrega mini-autocarro a instituição de apoio a pessoas com deficiência 

Shopping Cidade do Porto associou-se ao Ano Polar Internacional 

Braga Parque acolhe campanha para aproveitamento de telemóveis usados 

Viagem pela história dos bombeiros no Almada Fórum 

Odivelas Parque distinguido com o prémio EDP 

Parque Nascente ‟07 – 365 noites de animação 

Comercialização do ALEXA e do El Rosal quase concluída 

Vedior Retail junta-se à APCC 

Centros da Multi Development acolhem primeiras lojas da Inside em Portugal 

Braga Parque celebrou dia dos namorados com oferta de viagem a Veneza 

Música electrónica para bebés no Odivelas Parque 

Sonae Sierra associa faianças de Bordalo Pinheiro a novo centro nas Caldas da Rainha 

Natureza em exposição no Braga Parque 

Amoreiras Shopping organizou semana dos namorados 

Concurso de fotografia no Parque Atlântico 



 

 

466 

 

Revista Shopping, nº 59, Maio de 2007 

Editorial 

António Sampaio de Mattos (Presidente da APCC) começa por salientar que a APCC vai 
realizar uma Viagem de Estudo ao Dubai, que considera ser uma referência no retalho 
imobiliário internacional, deslumbrando os/as visitantes com a qualidade e dimensão dos 
seus centros comerciais.  

O Presidente refere ainda que esta edição da revista “Shopping” faz referência ao V 
Congresso Português de Centros Comerciais e à discussão em torno da abertura do 
comércio aos domingos à tarde e feriados. Acrescenta que a APCC, assim como outras 
entidades, está interessada na abertura do comércio nestes dias, defendendo assim o 
conforto do consumidor, a criação de emprego e a modernização do comércio em Portugal. 

Notícias 

Moda no Braga Parque com Alexandra Lencastre 

Calor acentua doença venosa 

Dia do Pai no Atrium Saldanha 

Ser total no Fórum Algarve 

Moda Palmolive no Amoreiras 

Tecnologia digital 3D chega a Braga 

Shoppings Mundicenter com aulas de culinária 

Exposição Mater 2007 

Mães ainda mais bonitas 

Securitas prepara avançado sistema de vigilância 

Braga Parque ajuda a prevenir AVC 

 

 Inauguração do Arena Dolce Vita e do Centro Comercial Dolce Vita Ovar no dia 21 
de Abril; são dados a conhecer os acontecimentos ocorridos durante a inauguração; 
é referido que o Centro Comercial Dolce Vita Ovar vai criar pelo menos 800 
empregos directos; 

 V Congresso Português de Centros Comerciais: são apresentadas as perspectivas 
de cada um dos oradores relativamente às temáticas em discussão; os contratos de 
trabalho e os horários do comércio são discutidos nas págs 21 e 22; 

 Apresentação do projecto do Fórum Castelo Branco que criará 1000 postos de 
trabalho (são dadas a conhecer algumas características deste Fórum).  

 

Revista Shopping, nº 60, Julho e Agosto de 2007 

Editorial 

António Sampaio de Mattos refere que se assistiu, nos últimos meses, a um reforço da rede 
de relacionamento promovida pelo ICSC entre as várias associações nacionais de toda a 
Europa, tornando-as mais próximas e realizando um trabalho comum. Salienta o empenho 
do escritório de Londres do ICSC Europe na promoção de novas associações nacionais. 
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Notícias 

Sonae Sierra recebe certificação ambiental 

O melhor teatro infantil no Odivelas Parque 

“Verde Preto” no Braga Parque 

Cientistas narram aventuras na Antártida 

Campus S. João apresenta retratos da cultura portuguesa 

Rastreio pulmonar no Odivelas Parque 

Floresta Center tem novo serviço de bus 

River Plaza Mall – a primeira aquisição Sonae Sierra na Roménia 

Semi-final Elite Model Look no Braga Parque 

Armazéns do Chiado promovem “Uma história ao domingo” 

Grupomix investe em Espanha 

Fórum Montijo desafia estudantes de cinema 

Modelos de palmo e meio desfilam no Cidade do Porto 

Rastreios gratuitos em parceria com Cruz Vermelha Portuguesa 

Jerónimo Martins lança “Aprender e Evoluir” 

Sonae Sierra conquista Prémio Elite Lombard 

Observit na “Por Ti 2007” 

“Música no Coração” nos Armazéns do Chiado 

Enquanto preparas o Outono… “Sonha Contigo” 

Recolha de sangue nos shoppings Mundicenter 

Resultado líquido de €19,1 milhões para Sonae Sierra 

Odivelas Parque acolheu Mostra de Projectos Escolares 

Novos associados APCC 

 

 Inauguração do Braga Retail Center no dia 20 de Junho; são dadas a conhecer as 
características do empreendimento; é referido que este espaço criará cerca de 350 
novos postos de trabalho directos na zona de Braga. 
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ANEXO 14 

MAPAS RELATIVOS AOS CENTROS COMERCIAIS ASSOCIADOS DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 

DE CENTROS COMERCIAIS (APCC), EM 2006 
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Ano de abertura de centros comerciais na Área 
Metropolitana do Porto 

  Ano de abertura  

Arrábida Shopping 1996 

Dolce Vita Porto 2005 

Gaia Shopping 1995 

Maia Shopping 1997 

Norte Shopping 1998 

Parque Nascente 2003 

Shopping Cidade do Porto 1994 

Via Catarina Shopping 1996 
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Lojas, por classe de actividade, de centros comerciais na Área Metropolitana do Porto, em 2006 

 
% 

lojas 
moda 

nº 
lojas 
moda 

% loja 
restauração 

nº lojas 
restauração 

% 
lojas 
lar 

nº 
lojas 
lar 

% lojas 
produtos 

alimentares 
e bebidas 

nº lojas 
produtos 

alimentares 
e bebidas 

% 
lojas 

lazer e 
cultura 

nº 
lojas 

lazer e 
cultura 

% 
outras 
lojas 

nº 
outras 
lojas 

Arrábida Shopping 46,9 80 16,9 29 11,3 19 0,6 1 10,6 18 13,7 23 

Dolce Vita Porto 50,0 65 20,8 27 4,6 6 1,5 2 10,0 13 13,1 17 

Gaia Shopping 41,8 69 13,3 22 9,7 16 1,8 3 12,1 20 21,3 35 

Maia Shopping 35,8 39 19,3 21 10,1 11 2,8 3 11,0 12 21,0 23 

Norte Shopping 41,5 119 13,9 40 12,9 37 2,1 6 11,5 33 18,1 52 

Parque Nascente 28,3 47 27,1 45 13,3 22 0,6 1 16,3 27 14,4 24 

Shopping Cidade do 
Porto 

39,2 42 24,5 26 4,9 5 2,9 3 8,8 9 19,7 21 

Via Catarina Shopping 43,9 43 23,5 23 4,1 4 2,0 2 11,2 11 15,3 15 
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Área bruta dos centros e das lojas de centros comerciais na Área 
Metropolitana do Porto, em 2006 

  ABL ABC 

Arrábida Shopping 56455 80305 

Dolce Vita Porto 38190 67000 

Gaia Shopping 59684 120000 

Maia Shopping 28949 46741 

Norte Shopping 72053 91603 

Parque Nascente 63500 200000 

Shopping Cidade do Porto 15233 26000 

Via Catarina Shopping 11902 19000 
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Funcionários/as do centro comercial e das lojas de centros comerciais na Área 
Metropolitana do Porto, em 2006 

  Funcionários/as Centro Funcionários/as Lojas 

Arrábida Shopping 139 1926 

Dolce Vita Porto 90 não disponível 

Gaia Shopping 114 1950 

Maia Shopping 50 1207 

Norte Shopping 109 2653 

Parque Nascente 100 1700 

Shopping Cidade do Porto 80 1200 

Via Catarina Shopping 51 700 
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ANEXO 15 

LISTA DE QUADROS, MAPAS E FIGURAS  

 

CAPÌTULO 1 

Representação gráfica das relações estabelecidas entre entrevistados/as e entre estes/as e 
entrevistador/a 
[FIGURA N. 1] 
 
Número de entrevistas segundo o centro comercial, a actividade e a marca  
[QUADRO N. 1] 
 

Distribuição dos/as entrevistados/as por sexo segundo a actividade (% em coluna) 
[QUADRO N. 2] 
 

Distribuição dos/as entrevistado/as por actividade segundo o sexo (% em linha) 
[QUADRO N. 3] 
 

CAPÍTULO 2 

Tipologia dos centros comerciais 
[QUADRO N. 1] 
 
Funcionários/as do centro comercial e das lojas de centros comerciais da APCC, na Área 
Metropolitana do Porto, em 2006 
[QUADRO N. 2] 
 
Funcionários/as do centro comercial e das lojas de centros comerciais da APCC, na Área 
Metropolitana do Porto, em 2006 
[MAPA N. 1] 
 
Ano de Abertura dos Centros comerciais associados da Associação Portuguesa de Centros 
Comerciais (APCC), na Área Metropolitana do Porto, em 2006 
[MAPA N. 2] 
 

CAPÍTULO 3 

Grande Grupo 4 “Pessoal do Comércio e Vendedores” segundo subgrupos e grupos-base 
[QUADRO N. 1] 
 
Grande Grupo 5 “Pessoal dos Serviços de Protecção e Segurança dos Serviços Pessoais e 
Domésticos e Trabalhadores Similares” segundo subgrupos e grupos-base 
[QUADRO N. 2] 
 
Grande Grupo 4 “Pessoal Administrativo e Similares” segundo sub grandes grupos, 
subgrupos e grupos-base 
[QUADRO N. 3] 
 
Grande Grupo 5 “Pessoal dos Serviços e Vendedores” segundo sub grandes grupos e 
subgrupos 
[QUADRO N. 4] 
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Sub grandes grupos e subgrupos profissionais, por sexo (% em linha) 
[QUADRO N. 5] 
 
Cenários prospectivos do Comércio e da Distribuição em Portugal 
[QUADRO N. 6] 
 

CAPÍTULO 4 

Evolução do número de trabalhadores/as por conta de outrem nos subsectores de 
actividade comercial (comércio de veículos automóveis, comércio por grosso e comércio a 
retalho) 
[QUADRO N. 1] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no comércio por sexo, 
segundo os subsectores de actividade comercial (% em linha) 
[QUADRO N. 2] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no comércio por grupo 
etário, segundo os subsectores de actividade comercial (% em linha) 
[QUADRO N. 3] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no comércio por 
habilitações escolares, segundo os subsectores de actividade comercial (% em linha) 
[QUADRO N. 4] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no comércio por 
qualificações profissionais, segundo os subsectores de actividade comercial (% em linha) 
[QUADRO N. 5] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadoras por conta de outrem no comércio por 
qualificações profissionais, segundo os subsectores de actividade comercial (% em linha) 
[QUADRO N. 6] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores (homens) por conta de outrem no comércio por 
qualificações profissionais, segundo os subsectores de actividade comercial (% em linha) 
[QUADRO N. 7] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as no comércio por situação na profissão, 
segundo os subsectores de actividade comercial (% em linha) 
[QUADRO N. 8] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as no comércio por situação na profissão, 
segundo os subsectores de actividade comercial (% em linha) 
[QUADRO N. 9] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no comércio por escalão 
de antiguidade na empresa, segundo os subsectores de actividade comercial (% em linha) 
[QUADRO N. 10] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem no comércio por tipo de 
contrato de trabalho, segundo os subsectores de actividade comercial (% em linha) 
[QUADRO N. 11] 
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Evolução da percentagem de trabalhadores/as por conta de outrem no comércio por regime 
de duração do trabalho, segundo os subsectores de actividade comercial (% em linha) 
[QUADRO N. 12] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por sexo, segundo a 
actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 13] 
 

Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por grupo etário, segundo 
a actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 14] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por habilitações 
escolares, segundo a actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 15] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por qualificações 
profissionais, segundo a actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 16] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadoras por conta de outrem por qualificações 
profissionais, segundo a actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 17] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores (homens) por conta de outrem por qualificações 
profissionais, segundo a actividade económica alojamento e Restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 18] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por situação na profissão, segundo a 
actividade económica alojamento e restauração (1988 a 1998) (% em linha) 
[QUADRO N. 19] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por situação na profissão, segundo a 
actividade económica alojamento e restauração (2000 a 2005) (% em linha) 
[QUADRO N. 20] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por escalão de 
antiguidade na empresa, segundo a actividade económica alojamento e restauração (% em 
linha) 
[QUADRO N. 21] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por tipo de contrato de 
trabalho, segundo a actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 22] 
 
Evolução da distribuição de trabalhadores/as por conta de outrem por regime de duração do 
trabalho, segundo a actividade económica alojamento e restauração (% em linha) 
[QUADRO N. 23] 
 
Trabalhadores/as por conta de outrem segundo o sexo (% em linha) 
[QUADRO N. 24] 
 
Trabalhadores/as por conta de outrem segundo o escalão etário (% em linha) 
[QUADRO N. 25 
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Trabalhadores/as por conta de outrem segundo as habilitações escolares (% em linha) 
[QUADRO N. 26] 
 
Trabalhadores/as por conta de outrem segundo as qualificações profissionais 
[QUADRO N. 27] 
 
Trablhadores/as segundo a situação na profissão (% em linha) 
[QUADRO N. 28] 
 
Trabalhadores/as por conta de outrem segundo a antiguidade na empresa (% em linha) 
[QUADRO N. 29] 
 
Trabalhadores/as por conta de outrem segundo o tipo de contrato de trabalho (% em linha) 
[QUADRO N. 30] 
 
Trabalhadores/as por conta de outrem segundo o regime de duração do trabalho (% em 
linha) 
[QUADRO N. 31] 
 

Estabelecimentos do comércio a retalho e por grosso segundo NUTS II (% em coluna) 
[QUADRO N. 32] 
 
Trabalhadores/as no comércio a retalho e comércio por grosso segundo NUTS II (% em 
linha) 
[QUADRO N. 33] 
 
Estabelecimentos do comércio a retalho e por grosso, segundo alguns indicadores (% em 
linha) 
[QUADRO N. 34] 
 
Comércio a retalho alimentar ou com predominância alimentar por NUTS II, segundo alguns 
indicadores (% em linha) 
[QUADRO N. 35] 
 
Comércio a retalho alimentar ou com predominância alimentar por AEV, segundo alguns 
indicadores (em %) 
[QUADRO N. 36] 
 
Comércio a retalho não alimentar ou sem predominância alimentar por NUTS II, segundo 
alguns indicadores (% em linha) 
[QUADRO N. 37] 
 
Comércio a retalho não alimentar ou sem predominância alimentar por escalões de AEV, 
segundo alguns indicadores (% em linha) 
[QUADRO N. 38] 
 
Nº de centros comerciais e estabelecimentos, por NUTS II, segundo a actividade económica  
[QUADRO N. 39] 
 
 
Nº de centros comerciais e nº de estabelecimentos por situação, segundo o escalão de nº de 
estabelecimentos 
[QUADRO N. 40] 
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CAPÍTULO 5 

Dimensões da flexibilidade no trabalho e no emprego  
[QUADRO N. 1] 
 

Tipo-ideal de integração 
[QUADRO N. 2] 
 
Dignidade no trabalho  
[QUADRO N. 3] 
 

CAPÍTULO 7 

Níveis hierárquicos na restauração fast-food 
[QUADRO N. 1] 
 
Caracterização dos postos/áreas funcionais de trabalho existentes em lojas de restauração 
fast-food  
[QUADRO N. 2] 
 
Caracterização dos postos/áreas funcionais de trabalho existentes em lojas de restauração 
mista  
[QUADRO N. 3] 
 
Caracterização dos postos/áreas funcionais de trabalho existentes em lojas de restauração 
clássica 
[QUADRO N. 4] 

Interacção comercial nas lojas de restauração 
[QUADRO N. 5] 
 
Glossário de Actividade Trabalho na Restauração 
[QUADRO N. 6] 
 
Interacção comercial nas lojas de vestuário 
[QUADRO N. 7] 
 
Caracterização dos postos/áreas funcionais de trabalho existentes em lojas de self-service 
[QUADRO N. 8] 
 
Caracterização dos postos/áreas funcionais de trabalho existentes em lojas de atendimento 
personalizado 
[QUADRO N. 9] 
 
Glossário de Actividade Trabalho no Vestuário 
[QUADRO N. 10] 

 
CAPÌTULO 8 

Estrutura etária e sexual 
[QUADRO N. 1] 
 
Fracção de classe de origem segundo a condição perante a actividade económica 
[QUADRO N. 2] 
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Fracção de classe de origem segundo a fracção de classe de origem da mãe  
[QUADRO N. 3] 
 
Fracção de classe da família de origem segundo a fracção de classe de origem do pai  
[QUADRO N. 4] 
 
Condição perante a actividade económica da mãe segundo a sua fracção de classe de 
origem da mãe  
[QUADRO N. 5] 
 
Condição perante a actividade económica do pai segundo a sua fracção de classe de 
origem do pai  
[QUADRO N. 6] 
 
Mobilidade social intergeracional 
[QUADRO N. 7] 
 
Escolaridade por fracção de classe de pertença 
[QUADRO N. 8] 
 
Condição perante a actividade económica segundo o tipo de loja 
[QUADRO N. 9] 
 
Profissão segundo o tipo de loja 
[QUADRO N. 10] 
 
Profissão segundo o sexo 
[QUADRO N. 11] 
 
Primeira experiência profissional  
[QUADRO N. 12] 
 
Ramo de actividade económica da primeira experiência profissional 
[QUADRO N. 13] 
 
Antiguidade dos/as trabalhadores/as no grupo e na loja 
[QUADRO N. 14] 
 

Remuneração média mensal líquida por sexo, escalão etário, antiguidade na loja e tipo de 
loja  
[QUADRO N. 15] 
 
Razões para trabalhar em centro comercial segundo o tipo de loja 
[QUADRO N. 16] 
 
Requisitos exigidos por tipo de loja 
[QUADRO N. 17] 
Natureza das tarefas realizadas segundo o tipo de loja 
[QUADRO N. 18] 
 
Objectivos e regras a cumprir segundo tipo de lojas 
[QUADRO N. 19] 
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Características valorizadas nos/as trabalhadores/as segundo o tipo de loja 
[QUADRO N. 20] 
 
Avaliação segundo o tipo de loja 
[QUADRO N. 21] 
 
Formação profissional por tipo de loja 
[QUADRO N. 22] 
 
Factores de satisfação laboral segundo o tipo de loja 
[QUADRO N. 23] 
 
Factores de insatisfação laboral segundo o tipo de loja 
[QUADRO N. 24] 
 
Grau global de (in)satisfação segundo a condição perante a actividade económica 
[QUADRO N. 25] 
 
Relação entre a procura de novo emprego e o tipo de loja 
[QUADRO N. 26] 
 
Relação entre as expectativas face ao percurso profissional e o tipo de loja 
[QUADRO N. 27] 
 
Significado da actividade laboral segundo o tipo de loja 
[QUADRO N. 28] 
 
Tipo de transporte de acordo com a condição perante a actividade económica 
[QUADRO N. 29] 
 
Itinerários realizados pela população entrevistada 
[QUADRO N. 30] 
 
Alimentação segundo o tipo de loja 
[QUADRO N. 31] 
 

Perturbações do quotidiano de trabalho segundo o tipo de loja 
[QUADRO N. 32] 
 
Grau de dificuldade em articular as esferas laboral, escolar, familiar, e pessoal segundo o 
sexo 
[QUADRO N. 33] 
 
Modalidades de uso do tempo fora do emprego 
[QUADRO N. 34] 
 
Modalidades de uso do tempo fora do emprego segundo o sexo 
[QUADRO N. 35] 
 
Papel das relações de amizade, de namoro e familiares na forma de ocupar o tempo fora do 
emprego 
[QUADRO N. 36] 
 
 



 

 

483 
 

Rede de relacionamentos sociais em centro comercial segundo a condição perante a 
actividade económica 
[QUADRO N. 37] 
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