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Resumo  

  

Atualmente, o mercado de trabalho reflete as crescentes pressões competitivas 

forçando as empresas a rápidas mudanças na sua força de trabalho sem prejuízo da sua 

produtividade.  

Neste contexto dinâmico, tem vindo a vulgarizar-se o recurso a empresas de 

trabalho temporário para obter, de forma rápida e económica, trabalhadores com um perfil 

específico ou quando o número de trabalhadores efetivos da empresa não é suficiente para 

satisfazer as suas necessidades.  

Consequentemente, o trabalho temporário tem vindo a tornar-se cada vez mais 

uma estratégia permanente das organizações para enfrentar as condicionantes externas, 

tornando-se a empresa de trabalho temporário, segundo Kalleberg (2000 cit in Duarte, 

2009), uma espécie de extensão do departamento de recursos humanos de algumas 

empresas utilizadoras  

A maioria das teorias e modelos de gestão de recursos humanos e de 

comportamento organizacional foi desenvolvida num contexto de relação de trabalho 

tradicional, em que os trabalhadores eram contratados por uma determinada empresa para 

desenvolver as suas atividades profissionais nas instalações da mesma e por um período 

relativamente estável e previsível.  

Porém, os contextos organizacionais sofreram diversas alterações que, 

inevitavelmente, se repercutiram nas características de emprego, as quais têm vindo a 

modificar as relações entre as pessoas e as organizações nas quais trabalham.  

O presente estudo pretende entender de que forma os trabalhadores temporários 

gerem a insegurança no emprego, isto é, como lidam com a grande instabilidade - quer 

de funções quer de local de trabalho - presente em diversos tipos de situações no âmbito 

laboral e associada ao trabalho temporário e perceber como estes trabalhadores - apesar 

da insegurança que é sentida no seu quotidiano – encaram a sua carreira e quais as suas 

expectativas a um prazo mais alargado marcado fortemente pelo contexto de relações de 

trabalho a curto prazo para responder à questão de partida: 
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“De que modo os trabalhadores temporários, exercendo a sua atividade num 

quadro de grande instabilidade - quer de funções quer de local de trabalho – que os força 

a gerir relações de curto prazo, perspetivam o seu percurso de carreira a longo prazo?”  

No que diz respeito às vantagens associadas a este tipo de regime, estas vão de 

encontro à flexibilidade e/ou liberdade de horário que lhe é associada enquanto que os 

pontos mais negativos recaem sobre a insegurança presente no quotidiano deste tipo de 

trabalhadores e que pode, de certa forma, ter efeito na vida familiar e profissional dos 

mesmos. 

Quando questionados acerca das expectativas de carreira, os indivíduos mostram-

se completamente conscientes e mentalizados da situação em que se encontram, optando 

por focarem-se mais no curto-prazo, afim de evitar criar expetativas acerca da vida 

profissional. 

A insegurança sentida parece ser comum a todos os entrevistados, defendendo 

estes que a maioria dos trabalhadores temporários sente esta insegurança e que esta tem 

contornos mais fortes no que diz respeito aos indivíduos que dependem financeiramente 

deste tipo de trabalho. 

Além disso, quando questionados se estes já experienciaram uma oportunidade de 

progressão de carreira no decorrer da sua atividade profissional, a maioria respondeu 

negativamente. 

 

Palavras-chave: trabalho temporário; agências de trabalho temporário; insegurança no  

emprego; carreira  
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Abstract  

  

Currently, the work market reflects the growing competitive pressure, forcing 

companies to sudden changes in their workforce without hurting their productivity.   

In this dynamic context, using temporary work companies has been made common 

to obtain, quickly and cheaply, workers with a specific profile or when the current number 

of workers on a company is not enough to supply the demand.  

Because of this, temporary work is becoming even more of a permanent strategy 

of the organizations to face external conditions. According to Kalleberg (2000 cit in 

Duarte, 2009), a temporary work company is an extension of the human resources 

department of a company. Most of the theories and models of managing human resources 

and organizational behavior was developed in a traditional work context, in which the 

workers were hired by a company to develop their professional activities in this 

company's facilities for a relatively stable and predictable period of time. However, the 

organizational contexts have suffered multiple changes that, inevitably, have 

repercussions on the job's characteristics, which have been modifying how workers and 

their companies relate.  

With regard to the advantages associated with this type of scheme, these are in 

line with the flexibility and / or freedom of time associated with it, whereas the most 

negative aspects are the insecurity present in the daily life of these type of workers have 

an effect on their family and professional lives. 

When questioned about career expectations, individuals are fully aware of the 

situation they are in, choosing to focus more on short-term in order to avoid creating 

expectations about their working lives. 

The perceived insecurity seems to be common to all those interviewed, arguing 

that most temporary workers feel this insecurity and that this has stronger contours with 

respect to individuals who are financially dependent on this type of work. 

In addition, when asked if they have experienced an opportunity for career 

advancement in the course of their professional activity, most responded negatively. 

This study aims to understand in which way temporary workers handle insecurity 

in their job. In other words, how do they deal with the big instability - in their job or 
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workplace - present in a lot of different situations while they work (these being associated 

with temporary work). Also, it aims to understand how these workers - regardless of the 

insecurity present in their day-to-day life - face their career and what are their expectations 

in an extended period of time, which is strongly stapled by the short duration of work 

relationships to answer the main question: "In what way do temporary workers, doing 

their job in a environment filled with insecurity - in their job or workplace - that forces 

them to manage their short duration relationships see their career path in the long run?"  

  

Keywords: temporary work; temporary work agencies; job insecurity; career.  

    

  



vii  
  

Índice  

  

Nota biográfica .................................................................................................................. i 

Agradecimentos ................................................................................................................ ii 

Resumo ............................................................................................................................ iii 

Abstract ............................................................................................................................. v 

Índice de quadros ........................................................................................................... viii 

Índice de figuras ............................................................................................................... x 

Introdução ......................................................................................................................... 1 

Capítulo I – Enquadramento Teórico-Conceptual ............................................................ 4 

1.1 Trabalho Temporário .............................................................................................. 4 

1.2 Insegurança no Emprego ....................................................................................... 14 

1.3 Carreira ................................................................................................................. 21 

Capítulo II – Estudo Empírico ........................................................................................ 30 

2.1 Objetivos de pesquisa............................................................................................ 30 

2.2 Procedimento Metodológico ................................................................................. 31 

2.3 Processo de tratamento de informação ................................................................. 33 

2.4 Entrevistados ......................................................................................................... 34 

 Capítulo III – Análise e apresentação dos resultados .................................................... 37 

3.1 Trabalho Temporário ............................................................................................ 38 

3.2 Insegurança no emprego e perspetivas de carreira................................................ 45 

Capítulo IV – Discussão dos resultados ......................................................................... 61 

Capítulo V – Conclusões finais ...................................................................................... 87 

Referências bibliográficas .............................................................................................. 90 

Anexos ............................................................................................................................ 96 



viii  
  

 

Índice de Quadros  

  

Quadro 1 – Entrevistados em que o trabalho temporário é a única ocupação profissional  

  

 ........................................................................................................................................ 35  

  

Quadro 2 - Entrevistados em que o trabalho temporário funciona apenas como um  

complemento à sua atividade profissional ..................................................................... 35  

  

Quadro 3 – Razões na origem do trabalho temporário .................................................. 61 

  

Quadro 4 – Vantagens e desvantagens do trabalho temporário ...................................... 62 

  

Quadro 5 – Duração das relações de emprego ............................................................... 64  

  

Quadro 6 – Integração na empresa-cliente .................................................................... 65 

  

Quadro 7 – Relação com os trabalhadores permanentes ............................................... 67  

  

Quadro 8 – Formação recebida pelos trabalhadores temporários .................................. 68 

  

Quadro 9 – Dissonâncias entre a empresa-cliente e a empresa de trabalho temporário…70 

  

Quadro 10 – Insegurança sentida pelos trabalhadores temporários ............................... 72  

  

Quadro 11 – Variedade de funções e de local de trabalho............................................... 74 

  

Quadro 12 – Influência da imprevisibilidade do trabalho temporário na motivação....... 77 

  

Quadro 13 – Progressão de carreira no trabalho temporário ......................................... 79 

 



ix  
  

Quadro 14 – Expectativas a longo prazo nos trabalhadores temporários ....................... 81 

  

Quadro 15 – Progressão de carreira nos trabalhadores temporários ............................... 82 

  

Quadro 16 – Oportunidades de carreira nos trabalhadores temporários ......................... 84 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



x  
  

   

Índice de figuras  

  
Figura 1 – Relação triádica do trabalho temporário ........................................................ 6  

  

Figura 2 – Vantagens da contratação indireta no trabalho temporário ............................ 9  

  

Figura 3 – Motivos para a escolha do regime de trabalho temporário .......................... 19  

  

Figura 4 – Três tipos principais de carreiras .................................................................. 24 

  

Figura 5 – Etapas da análise de conteúdo   ..................................................................... 33 

  



1 

  

Introdução  

  

As organizações procuram cada vez mais formas de trabalho que permitam uma 

grande flexibilidade na contratação e dispensa de colaboradores recorrendo, com muita 

frequência, a trabalhadores fornecidos por empresas de trabalho temporário. A relação de 

trabalho passa então por uma relação triangular envolvendo o trabalhador, a empresa de 

trabalho temporário e a empresa cliente.  

Esta nova relação de trabalho tem suscitado o desenvolvimento de empresas de 

trabalho temporário, que no seu quotidiano, fazem uso deste tipo de trabalhadores, 

tentando adapta-los a uma grande variedade de funções – de acordo com o pedido que 

lhes for feito por parte do cliente – e de locais de trabalho. Tratando-se de um fenómeno 

relativamente recente, e apesar das muitas pesquisas já efetuadas, é ainda limitada a 

compreensão dos comportamentos associados ao trabalho temporário e aos trabalhadores 

envolvidos no processo.   

Além disso, os trabalhadores temporários passaram a ser de extrema importância 

para a nova economia, porque dão às empresas um apoio ao nível dos recursos humanos 

necessário nos períodos de maior necessidade de mão-de-obra, libertando as empresas- 

clientes de encargos quando as necessidades diminuem, permitindo-lhes, assim gerir de 

melhor forma a volatilidade de procura dos seus serviços ou produtos.  

Assim, o trabalho temporário tem vindo a tornar-se cada vez mais uma estratégia 

permanente das organizações para enfrentar as ocorrências externas, contribuindo, assim, 

para o número crescente de empresas de trabalho temporário (Morris & Vekker, 2001). 

Deste modo, torna-se importante e motivador um estudo dentro desta área.  

Estando envolvida na área do trabalho temporário há cerca de seis anos, este é um 

tema que me suscita bastante interesse o que, conjugado com o debate que a literatura tem 

vindo a refletir nos últimos anos, justifica a pertinência de um estudo centrado em 

questões como a insegurança associada a esta relação de trabalho e a carreira deste tipo 

de trabalhadores. Pelo exposto, a escolha deste tema para a dissertação é, pessoalmente, 

deveras estimulante, para além de academicamente relevante. 
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Nos últimos anos, as principais empresas de trabalho temporário celebraram cada 

vez mais contratos a longo prazo com as empresas-clientes, sugerindo ainda que a 

utilização de trabalhadores temporários se tornou uma estratégia permanente para eles. 

Em muitos dos casos, a empresa de trabalho temporário é realmente uma extensão do 

departamento de recursos humanos da empresa cliente (Kalleberg, 2000).  

Existem várias formas de trabalho temporário que se encontram espelhadas na 

literatura, tais como os trabalhadores independentes, os trabalhadores de agências de 

trabalho temporário, os trabalhadores de empresas contratadas e, por último, os 

trabalhadores on-call). Segundo os autores Connelly e Gallagher (2004), os trabalhadores 

das agências de trabalho temporário são a forma mais visível deste tipo de relações de 

trabalho, exercendo a sua atividade numa multiplicidade de postos de trabalho, mas 

maioritariamente na indústria transformadora e nos serviços.  

Estes trabalhadores serão então alvo do presente estudo e caracterizam-se por ter 

uma relação de emprego tripartida, isto é, são contratados por uma agência de trabalho 

temporário - a entidade com quem têm uma relação jurídica de emprego - para executar 

o trabalho numa empresa cliente - o empregador de facto (De Cuyper et al., 2008).  

Por outro lado, a insegurança no trabalho é uma variável intimamente ligada ao 

trabalho temporário visto que estes trabalhadores, quando comparados com os 

trabalhadores permanentes, têm menores rendimentos e oportunidades de formação, 

níveis mais baixos de controlo sobre o seu ambiente de trabalho, sobre o término do seu 

contrato, de previsibilidade, de autonomia e níveis mais altos de incerteza, de 

ambiguidade em relação ao seu papel na organização, de stress, para além de 

desempenharem tarefas normalmente mais repetitivas e monótonas (Aronsson et al., 

2002; Bernhard e Sverke, 2003; De Cuyper, De Jong et al. 2008; De Cuyper e De Witte, 

2005; De Witte, 1999; De Witte & Näswall, 2003; Martínez et al., 2010; Sverke, 

Gallagher &. Hellgren, 2000).  

Pela sua natureza, o trabalho temporário tem associada maior insegurança. Neste 

contexto, a perceção de empregabilidade é particularmente relevante para qualquer 

trabalhador temporário, isto é, a perceção de permanecer num emprego remunerado que 

pode derivar tanto da relação de emprego como da relação de gestão que as empresas 

estabelecem com o trabalhador.  
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Partindo desta constatação, o presente estudo pretende entender de que forma os 

trabalhadores temporários gerem a insegurança no emprego, isto é, como lidam com a 

grande instabilidade - quer de funções quer de local de trabalho - presente em diversos 

tipos de situações no âmbito laboral e associada ao trabalho temporário e perceber como 

estes trabalhadores - apesar da insegurança que é sentida no seu quotidiano – encaram a 

sua carreira e quais as suas expectativas a um prazo mais alargado marcado fortemente 

pelo contexto de relações de trabalho a curto prazo.  

Foi então definida a seguinte questão de partida para este estudo exploratório: De 

que modo os trabalhadores temporários, exercendo a sua atividade num quadro de grande 

instabilidade - quer de funções quer de local de trabalho – que os força a gerir relações de 

curto prazo, perspetivam o seu percurso de carreira a longo prazo?  

Para responder a esta questão, foi realizado um estudo numa empresa de trabalho 

temporário – direcionada para a área dos eventos – onde se conseguiu chegar a um 

conjunto de indivíduos que encaixam no seguinte perfil:  

• Sem contrato de trabalho permanente; 

• Inscritos na empresa. 

Deste modo, os entrevistados foram selecionados de forma conveniente, ou seja, 

escolhidos por se encontrarem no mesmo local de trabalho e que devido à proximidade 

relacional, facilitou a marcação e a aceitação da realização das entrevistas.    

Assim, a presente dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos. No 

Capítulo I apresenta-se a revisão da literatura relevante e no Capítulo II são explicitadas 

as questões de investigação do presente estudo, os seus objetivos específicos e a 

metodologia utilizada no estudo. Por outro lado, no Capítulo III é feita a apresentação e 

análise dos resultados obtidos e no capítulo IV é feita a discussão dos resultados. No 

Capítulo V apresentam-se as principais conclusões, implicações e limitações deste estudo.  
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Capitulo I - Enquadramento Teórico-Conceptual  

  

1.1 Trabalho Temporário  

  

As empresas de trabalho temporário têm vindo a aumentar por toda a Europa, nos 

últimos tempos e, por isso, torna-se fundamental entender o papel desta nova forma de 

emprego no mercado de trabalho.   

O conceito de trabalho temporário surgiu nos EUA na década de 1920, com a 

primeira empresa designada por Manpower. Esta tinha como principal objetivo combater 

as necessidades de mão-de-obra no sector fabril (Kalleberg, 2000). Após a II Guerra 

Mundial esta ideia foi importada para o continente europeu para ajudar na reconstrução 

dos países afetados.  

Por outro lado, no ano de 1960, Portugal recebe a primeira empresa de trabalho 

temporário, concentrando a sua atividade nas repostas às necessidades de mão-de-obra 

principalmente devido à grande mobilização de homens para a guerra colonial. Até e 

durante a década de 1970 foram surgindo mais empresas de trabalho temporário, mas 

estas acabaram por fechar na mesma década. Nos anos 1980, foram criadas novas 

empresas de trabalho temporário, mas multiplicaram-se também as práticas marginais 

devido à falta de regulamentação.  

O trabalho temporário tem vindo a tornar-se um fenómeno crescente na maioria 

dos países desenvolvidos. Conforme dados da International Confederation of Private 

Employment Agencies (CIET, 2016), em 2015 existiam cerca de 62 mil empresas de 

trabalho temporário no mundo, com 260 mil empresas-clientes que empregavam 16,6 

milhões de trabalhadores.  

Apesar de não haver uma definição consensual de trabalho temporário, (De 

Cuyper et al., 2008) defendem que o trabalho temporário difere da relação de trabalho 

tradicional e que a sua definição contém quatro dimensões: primeiramente, este é 

caracterizado por ter um contrato de trabalho de duração limitada e incluir uma data 

previamente definida de término; os trabalhadores não exercem a sua atividade 

profissional diretamente no local de trabalho do empregador; por último, os trabalhadores 

independentes (“a recibos verdes” como são habitualmente designados em Portugal) são 

também vistos como trabalhadores temporários.   
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Por outro lado, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) consideram o trabalho 

temporário como a situação em que uma empresa cede a título oneroso e por tempo 

limitado, a outra empresa, a disponibilidade de força de trabalho de certo número de 

trabalhadores que ficam funcionalmente integrados na empresa-cliente. Cabe, assim, à 

empresa de trabalho temporário empregar os trabalhadores e cedê-los quando solicitado 

pela empresa utilizadora (Houseman, 2001; Kalleberg, 2000). Ainda dentro deste âmbito, 

são habitualmente considerados dois grandes grupos de trabalhadores temporários:   

  

1. Trabalhadores que possuem um contrato de trabalho direto com a organização 

onde vão desempenhar tarefas – a este tipo de trabalhadores atribui-se, 

habitualmente, a designação de trabalhadores temporários;  

2. Trabalhadores que têm uma relação tripartida de emprego, isto é, os 

trabalhadores têm um contrato indireto com a empresa onde irão desempenhar 

a função (empresa-cliente) por intermédio da empresa de trabalho temporário 

– este último grupo é constituído pelos trabalhadores temporários de agência, 

que constituem o foco deste estudo.  

  

Com efeito, o número de trabalhadores temporários de agência tem aumentado 

nos últimos anos, tanto na Europa como nos EUA. Deste modo, a Europa emprega 

anualmente cerca de 35% dos 10,4 milhões de trabalhadores temporários de agência em 

full time do mundo inteiro e em Portugal o número de trabalhadores temporários de 

agência aumentou entre 1998 e 2008, alcançando uma presença no mercado equivalente 

à média (1,6%) dos países europeus (CIETT, 2016).  

Importa realçar que os trabalhadores temporários de agência são diferentes de 

todos os outros trabalhadores pois, embora partilhem com os restantes trabalhadores 

temporários a impossibilidade de estabelecerem uma relação de longa duração com o 

empregador, são distintos destes, na medida em que são contratados pela agência de 

trabalho temporário, mas desempenham a sua atividade profissional noutra empresa, a 

empresa-cliente.  
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Sendo os trabalhadores contratados por agências de trabalho temporário o alvo 

deste estudo importa referir que as empresas de trabalho temporário empregam estes 

trabalhadores que fornecem para as empresas clientes, de acordo com as suas exigências. 

Segundo (Kalleberg, 2000), a característica que define este tipo de indústria é a relação 

de emprego triangular (ver figura 1) na qual a empresa de trabalho temporário é o 

empregador legal, enquanto a empresa-cliente supervisiona o trabalhador contratado.   

Assim, à empresa de trabalho temporário, que detém o poder disciplinar, compete 

recrutar e contratar os trabalhadores solicitados pela empresa-cliente, realizar exames 

médicos e assegurar formação contínua do trabalhador temporário.  

  

  

     

  

 Contrato de Trabalho 

  

   Trabalhador 

Temporário  

  

    Relação de Trabalho 

Figura 1- Relação triádica do trabalho temporário  

(Adaptado de Delta Consultores, Tecnologia e Recursos Integrados, 2006).  

  

Note-se que este equilíbrio de ganhos na relação triangular que caracteriza o 

trabalho temporário é mais facilmente assegurado quando as agências de trabalho 

temporário desenvolvem relações de parceria com os departamentos de gestão de recursos 

humanos das empresas clientes e ambos dividem a responsabilidade de gerir de forma 

responsável os trabalhadores temporários de agência.   

Além disso, é prática comum em algumas agências de trabalho temporário em 

Portugal destacar técnicos seus de recursos humanos para trabalharem diretamente nas 

instalações da empresa cliente e, assim, gerirem diretamente os trabalhadores de agências 

de trabalho temporário (Chambel, 2011). Deste modo, a agência conhece bem as 

características do cliente e consegue adequar as suas práticas de recrutamento e seleção, 

  

Contrato de  utilização 
  

Empresa utilizadora 

Empresa de Trabalho Temporário 
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de avaliação do desempenho e atribuição de recompensas à realidade e necessidades 

específicas daquele cliente.  

Por outro lado, estes níveis de compromisso por parte dos clientes para com este 

tipo de trabalhadores são mais elevados quando estas empresas recorrem a estes 

trabalhadores temporários para exercerem funções que não só são estratégicas para a 

empresa, como até são semelhantes às desenvolvidas por trabalhadores contratados 

diretamente pela própria empresa-cliente. Nestes casos, os clientes tendem a proporcionar 

as mesmas oportunidades de formação e as mesmas condições de trabalho aos diferentes 

trabalhadores temporários, o que favorece a perceção de igualdade de tratamento e justiça, 

fundamentais para a promoção de um bom clima no local de trabalho.  

Todavia, os trabalhadores temporários, mesmo aqueles que se encontram 

permanentemente na empresa, têm menos formação, um salário menor e elevada 

experiência em trabalho inseguro. Comparando com os trabalhadores permanentes da 

empresa, os trabalhadores temporários têm menos controlo sobre o conteúdo do seu 

trabalho e este é frequentemente menos complexo.  

No entanto, os diversos estudos e a prática organizacional têm demonstrado que 

as relações de emprego destes trabalhadores temporários não têm que ser necessariamente 

transacionais e de curta duração. Estes podem responder com atitudes e comportamentos 

positivos face à organização cliente se considerarem que esta está a desenvolver um 

conjunto de práticas personalizadas, isto é, que mostra uma preocupação para consigo, 

para com as suas necessidades e objetivos. A forma como são selecionados, acolhidos e 

socializados, o modo como são tratados no dia-a-dia, o suporte que lhes é dado no sentido 

de desenvolverem as suas competências e melhorarem os seus níveis de desempenho e o 

modo como posteriormente são avaliados e recompensados constituem importantes 

fatores que os trabalhadores temporários utilizam para ajuizar quanto ao equilíbrio da sua 

relação com a organização cliente (Castanheira, Chambel e Cesário, in 

press; Chambel,. 2011).  

Assim, considera-se que o trabalho temporário, nomeadamente as empresas de 

trabalho temporário, constituem um moderno "exército de trabalho de reserva" que ajuda 

os empregadores a resolver problemas associados com a falta de pessoal, bem como 

excesso de pessoal em cargos com remunerações elevadas ou trabalhadores permanentes 

que não podem ser utilizados (Kalleberg, 2000). Consequentemente, são apontadas como 

principais características do trabalho temporário (Håkansson, 2015):  
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• Os contractos de trabalho frágeis;  

• As relações múltiplas;  

• As ligações frágeis entre as empresas clientes e os trabalhadores;  

  

Deste modo, verifica-se que existe um conflito interno para o trabalhador, que 

formalmente trabalha para a empresa de trabalho temporário, mas no seu dia-a-dia sente-

se mais integrado na empresa-cliente, considerando muitas vezes que trabalha para a 

empresa cliente, quando na realidade não tem qualquer relação contratual com a mesma 

(Galais, 2009).  

Contudo, tem vindo a ganhar maior expressão nos últimos anos uma nova forma 

de utilizar os trabalhadores da empresa de trabalho temporário, em que estes são 

contratados por um logo período de tempo e são equiparados aos trabalhadores da 

empresa-cliente. Estes trabalhadores, apesar de serem contratados pela empresa de 

trabalho temporário, são integrados na empresa cliente, relacionando-se com os restantes 

trabalhadores, não existindo uma segmentação clara entre os trabalhadores permanentes 

e os trabalhadores temporários (Håkansson, 2015).  

 Por outro lado, alguns autores (Houseman, 2001; Lopes e Chambel, 2014; 

Mitlacher, 2007) defendem que este tipo de contratação - indireta – tem mais vantagens 

do que a direta dado que as empresas de trabalho temporário possuem, na maioria das 

vezes, bases de dados com informações muito completas acerca dos seus trabalhadores, o 

que facilita o processo de seleção dos mesmos em função do perfil pretendido pelas 

empresas clientes. Ao mesmo tempo, isto permite ainda uma redução dos custos, uma vez 

que a empresa de trabalho temporário permite a contratação destes trabalhadores apenas 

pelo período de tempo pretendido pela empresa cliente, como esquematizado na figura 2:  
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Figura 2: Vantagens da contratação indireta no trabalho temporário   

  

De facto, alguns estudos concluem que as formas flexíveis de trabalho serão uma 

opção para alguns trabalhadores, embora para outros sejam uma obrigação. Isto é, para 

alguns indivíduos trata-se de uma situação temporária, com o objetivo de passar para uma 

situação de maior segurança e permanente, enquanto para outros assumirá uma situação 

de precariedade e de falta de perspetivas profissionais (Kovács, 2004).  

Neste sentido, a empregabilidade será um meio que confere aos indivíduos uma 

maior esperança no futuro e nas suas hipóteses de conseguir novas oportunidades de 

emprego, e não apenas uma solução direta que garanta estabilidade e segurança, pelo que, 

assim, poderá ser representada pelo trabalho temporário (Sobral & Chambel, 2011). 

Assim, esta modalidade de trabalho tem sido considerada uma forma de trabalho precária, 

associada a altos níveis de insegurança acerca da continuação do emprego no futuro e a 

baixos níveis de saúde física e mental (Wagenaaret al., 2012).  

Pode afirmar-se ainda que as empresas que utilizam o trabalho temporário 

beneficiam de algumas vantagens, das quais se destacam (Delta Consultores, Tecnologia 

e Recursos Integrados, 2006):   
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processo de  
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(i) Diminuição de custos fixos com os colaboradores, já que os mesmos se 

convertem em custos variáveis consoante as necessidades;   

(ii) Flexibilização da estrutura interna da empresa, uma vez que esta tem a 

possibilidade de alterar e de adaptar o quadro de colaboradores ao ritmo 

de trabalho que o mercado exige, quer em função da sazonalidade de 

atividade;  

(iii) Aumento da produtividade e da competitividade, uma vez que todos os 

esforços são canalizados para a sua atividade principal;   

(iv) Facilidade acrescida de recrutamento do candidato mais adequado para a 

função pretendida num determinado espaço de tempo.  

  

Mais ainda, segundo a APESPE (2016) – Associação Portuguesa de Empresas do 

Sector Privado de Emprego – as empresas podem atenuar as suas preocupações com a 

gestão de pessoal, pois o trabalho temporário proporciona-lhes vários benefícios, sendo o 

principal o facto de estas se poderem libertarem das tarefas de recrutamento, podendo 

usufruir de trabalhadores qualificados e imediatamente produtivos, pelo período 

estritamente necessário, sem se preocuparem com o processamento de salários, o 

cumprimento de obrigações legais e sociais, bem como com o exercício do poder 

disciplinar.  

O trabalho temporário pode funcionar como uma solução a considerar nos 

períodos em que os prazos apertam, em que um novo produto esteja a ser lançado, no caso 

de ser necessário substituir trabalhadores ausentes ou em alturas em que o objetivo seja 

aumentar a produtividade, sem recurso a trabalho extraordinário, pois este pode conduzir 

a cansaço e à consequente quebra de produtividade (APESPE, 2016).  

Tendo em conta o conceito de trabalho temporário, é de referir que os 

trabalhadores temporários podem ser definidos como indivíduos que estabelecem um 

contrato de trabalho por um período limitado com uma organização, a empresa de trabalho 

temporário, mas exercem a sua atividade noutra organização, a empresa-cliente da 

empresa de trabalho temporário (Chambel, Castanheira &. Sobral, 2014).  
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É de salientar ainda que os trabalhadores temporários podem, quando o contrato a 

termo acabar e conforme a vontade da empresa-cliente, passar para trabalhadores 

permanentes da mesma.  

Allan (2002) refere que os trabalhadores temporários não complementam apenas 

a força de trabalho permanente de uma empresa, existindo funções que são ocupadas 

exclusivamente por trabalhadores temporários. O autor refere ainda que existem 

condições que favorecem o uso deste tipo de mão-de-obra, isto é, o trabalho 

temporário:  

 

• A interdependência das economias e a pressão competitiva;  

• A legislação dos países europeus segundo a qual é mais fácil recorrer a 

trabalhadores temporários com contratos de curta duração do que dispensar 

trabalhadores de acordo com as necessidades da empresa;  

• O aumento das pequenas e médias empresas pois estas preferem contratar os 

serviços de uma empresa para selecionar novos trabalhadores, em vez de 

contratarem colaboradores para essa função; os avanços tecnológicos 

desencadeiam uma maior necessidade de pessoas com competências específicas; 

• O aumento de fusões e aquisições que necessitam de trabalhadores apenas para 

tratar dos processos; a mudança nas relações laborais, isto é, deixa de existir um 

“trabalho para a vida” e passa a existir “empregabilidade para a vida”;  

• A mudança nas necessidades, expectativas e estilos de vida dos trabalhadores uma 

vez que existem pessoas que preferem contratos temporários, trabalhando curtos 

espaços de tempo em diversas empresas.  

 

Oliveira (2009), na sua pesquisa contactou uma empresa de trabalho temporário 

para tentar perceber o porquê de as empresas recorrerem aos seus serviços e concluiu que 

será pela flexibilidade e pelo processo de recrutamento e seleção ser realizado pelas 

empresas de trabalho temporário. Contactou também centrais sindicais com a mesma 

finalidade tendo constatado que a necessidade de prontamente preencher um posto de 

trabalho e a facilidade de despedir são os motivos que levam as empresas a contratar estes 

serviços (Oliveira, 2009).  
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As organizações também usam empresas de trabalho temporário para reduzir os 

custos de recrutamento e triagem, contratando funcionários com bom desempenho.  

No entanto, o trabalho temporário parece ser encarado de forma pouco positiva pelos 

trabalhadores, pois é muito associado à instabilidade e à precariedade laboral e, neste 

sentido, as empresas utilizadoras correm o risco de ter trabalhadores temporários menos 

motivados e menos satisfeitos (Chambel, 2011). Apesar desta visão negativa do trabalho 

temporário, este pode ser considerado como uma oportunidade para os trabalhadores 

aumentarem a sua experiência profissional, para se qualificarem e para se integrarem em 

empresas diferentes, tirando partido de culturas e políticas internas diversificadas 

(Barbosa, 2011).  

Segundo a APESPE (2016), os trabalhadores podem encontrar no trabalho 

temporário benefícios que não encontrariam no trabalho efetivo, tais como:   

  

(i) Acederem mais facilmente a um posto de trabalho que melhor se 

adequa às suas qualificações e capacidades;   

(ii) Adquirirem qualificação e experiência através do preenchimento de 

vários postos de trabalho e da inserção em diferentes comunidades de 

trabalho;   

(iii) Terem, legalmente, garantida a retribuição praticada pelo utilizador 

para o desempenho das mesmas funções;   

(iv) Frequentarem ações de formação e de reciclagem da empresa de 

trabalho temporário com a qual estão a trabalhar;   

(v) Disporem de um interlocutor tecnicamente habilitado para o 

aconselhamento quanto à sua carreira profissional;   

(vi) Conseguirem mais facilmente um posto de trabalho que melhor se 

compatibilize com as suas necessidades pessoais e/ou familiares, bem 

como um local de trabalho mais acessível, geograficamente, em relação 

à sua residência;   

(vii) Enriquecerem o seu curriculum vitae;   

(viii) Poderem vir a ter acesso mais facilitado a postos de trabalho 

permanentes, visto que as suas aptidões e qualificações se tornam 

conhecidas por um maior número de empregadores.  
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Apesar das vantagens que advêm da utilização de vínculos temporários, as 

relações entre os intervenientes são, muitas vezes, problemáticas. De acordo com Santana 

e Centeno (2000), as empresas de trabalho temporário, em relação às empresas 

utilizadoras, queixam-se principalmente do atraso nos pagamentos. Por outro lado, as 

empresas-cliente queixam-se da falta de cooperação e preços praticados pelas empresas 

de trabalho temporário. Já os trabalhadores, em relação à empresa de trabalho temporário, 

queixam-se da curta duração dos contratos, da desadequação entre qualificações e função 

e dos atrasos nos pagamentos. Em relação aos trabalhadores, as empresas utilizadoras 

queixam-se do elevado nível de absentismo.  

 De acordo com Feldman, Doerpinghaus & Turnley (1994) os trabalhadores 

mostram-se insatisfeitos com a forma como são tratados pela empresa utilizadora. Para 

além disso, é ainda importante referir que estes trabalhadores tendem a receber um salário 

inferior aos trabalhadores com vínculo direto, menos benefícios e pouca formação. 

Consequentemente, estes têm poucas perspetivas de desenvolvimento de uma carreira. É 

de constar também que este tipo de trabalho ocorre sobretudo nos jovens, principalmente 

mulheres e em indivíduos com baixos níveis de escolaridade e/ou qualificações (Booth, 

Francesconi, & Frank, 2002).  

Em suma, o trabalho temporário tem um papel de dinamizador económico e 

gerador de emprego, tendo vindo, progressivamente, a assegurar um primeiro contacto 

com o mercado de trabalho para muitos jovens recém-licenciados e também uma 

perspetiva de carreira para perfis mais maduros e qualificados, ao nível de cargos de 

gestão (Marques, 2011). Perante a situação de desemprego, é valorizado recorrer ao 

trabalho temporário por parte das empresas que recrutam os trabalhadores mesmo que 

demonstram ter flexibilidade e capacidade de adaptação à mudança e vontade de estarem 

ativos em vez de se manterem no desemprego até ao fim do subsídio (Marques, 2011).   

Desta forma, torna-se importante um estudo mais aprofundado acerca do trabalho 

temporário e dos trabalhadores que se encontram neste regime de trabalho. Assim, um 

dos objetivos do presente estudo centra-se em perceber se se encontram nessa situação 

por opção e de que forma é que os trabalhadores temporários gerem a insegurança no 

emprego, isto é, como lidam com a grande instabilidade - quer de funções quer de local 

de trabalho - presente em diversos tipos de situações no âmbito laboral e associada ao 

trabalho temporário.  
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1.2 Insegurança no Emprego  

  

Com as alterações da sociedade, a precarização das condições de trabalho, e com 

a procura por parte da empresa de menores custos na contratação de mão-de-obra, surge 

a questão de que tipo de contratos de trabalho utilizar para permitir, a ambos os lados, um 

cruzamento eficaz das suas necessidades, isto é, que tipo de contrato de trabalho permite 

às empresas adotarem práticas de trabalho mais flexíveis e, por outro lado, aos 

trabalhadores, cada vez com uma escolaridade mais elevada, mais qualificados, atingir os 

seus objetivos e metas mais ambiciosas.  

Consequentemente, o mundo do trabalho viu-se a braços com uma nova realidade, 

a do trabalho precário. Com efeito, a solução dada às empresas, para que continuassem a 

rentabilizar ao máximo a sua atividade, foi recorrer a serviços que não estavam 

diretamente relacionados com a sua missão, nomeadamente o trabalho temporário.  

Deste modo, associada à precariedade surge a insegurança no emprego, um dos 

maiores problemas da nossa sociedade atualmente, sendo um tema que tem recolhido 

importância crescente por parte dos investigadores (Sverke, Hellgrene & Näswall, 2002). 

De facto, este conceito começou a ser investigado nos anos de 1980 e trinta anos depois 

é um dos comportamentos mais salientes na área da Gestão de Recursos Humanos, muito 

devido a mudanças económicas bruscas, que levavam as pessoas a temerem ficar sem 

emprego (De Witte, 2005).  

As definições de insegurança laboral têm variado, ao longo dos tempos. 

Greenhalgh e Rosenblatt (1984) definem este conceito como a perceção de incapacidade 

de manter a situação laboral desejada. Já no ano de 2002, Sverke, HellgreneNaswall 

(2002) defendem que a insegurança laboral é uma experiência subjetiva de antecipação 

de um evento relacionada com a perda do trabalho. Por último, De Witte (2005) afirma 

que este tipo de insegurança é um sentimento de ameaça que as pessoas empregadas têm 

de vir a ficar desempregadas.  

Para além disso, a insegurança é um fenómeno que tem como base a avaliação que 

o indivíduo faz das incertezas presentes no seu ambiente de trabalho, o que significa que 

o sentimento de insegurança pode diferir entre indivíduos, mesmo quando estes estão 

expostos às mesmas situações (De Witte, 2005; Greenhalgh e Rosenblatt, 1984; Hartleyet 

al., 1991; Klandermans, e Van Vuuren, 1999) coincidindo com as mudanças que se 

começaram a sentir nessa década em relação ao mercado de trabalho e à crescente 
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insegurança. Importa ainda referir, quanto maior a importância atribuída pelo indivíduo à 

sua continuação no emprego atual, mais rígido se torna este stressor (Greenhalgh e 

Rosenblatt, 1984, 2010).  

Mas porque é que a insegurança laboral é um problema?  

O primeiro problema é a antecipação da deprivação (Jahoda, 1982) visto que o sujeito 

começa a antecipar a perda de certos aspetos aos quais dá valor: estrutura temporal, 

contactos sociais, rendimento, significado, desenvolvimento pessoal, status e identidade 

e atividade. O segundo problema, tem a ver com o facto de a incerteza e imprevisibilidade 

serem stressantes (Lazarus e Folkman, 1984), pois existe uma ameaça à continuidade no 

emprego e o colaborador não sabe como reduzir essa ameaça, a preocupação sobre perder 

o emprego pode ser mais stressante do que a própria perda do emprego (Dekker e 

Schaufeli; Greenhalgh e Rosenblatt, cit. por De Witte, 2005). O terceiro problema é a 

violação do contrato psicológico (Rousseau, 1989) já que, tradicionalmente a relação 

entre empregado e empregador consiste em: o empregador oferecer segurança e 

continuidade, enquanto que o empregado oferece lealdade e devoção em troca.   

A insegurança laboral traz, igualmente, consequências negativas para os 

colaboradores (De Witte, 1999; SverkeeHellgren, 2002; Sverkeet al., 2006).. Estas 

tendem a ameaçar a existência das organizações. De facto, em diversos estudos verificou-

se que os colaboradores mais qualificados são os primeiros a deixarem a organização, 

pois têm tem mais hipóteses de arranjar outro emprego; por seu turno, os empregados que 

estão mais descontentes e menos comprometidos tendem a ser menos dedicados à 

empresa e prejudicam a atmosfera social (Greenhalgh e Rosenblatt, cit. por De Witte, 

2005).  

Tal como se pode verificar, este tipo de insegurança acarreta diversas 

consequências negativas, tanto para as organizações, como para os colaboradores. No 

entanto, devido às mudanças económicas, existe uma tendência de aumento e não de 

diminuição da mesma. Desta forma, a preocupação das organizações não será a 

diminuição da mesma, mas sim procurar intervir para mitigar as suas consequências 

negativas.  
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Logicamente, os trabalhadores temporários quando comparados com 

trabalhadores permanentes, relatam consistentemente maior insegurança no emprego (De 

Cuyper e De Witte, 2007; Kirves et al., 2011; Klandermans et al., 2010).  

No entanto, a relação entre insegurança no emprego, atitudes e bem-estar mostra-

se menos predominante nos trabalhadores temporários quando em contraste com os 

trabalhadores permanentes (De Cuyper et al., 2009) e Kirves et al. (2011). A explicação 

predominante para este facto é a diferença nos contratos psicológicos dos trabalhadores 

permanentes e temporários, isto é, os trabalhadores temporários reflectem menos efeitos 

negativos da insegurança uma vez que têm um contrato mais objectivo mas mais bem-

sucedido. Melhor dizendo, estes recebem menos promessas do empregador do que os seus 

colegas que possuem um contrato permanente e, por isso, estes sentem-se preenchidos em 

maior medida (Schalket al., 2010).  

Além disso, para os trabalhadores temporários, as duas características 

psicológicas críticas da insegurança no emprego - imprevisibilidade e incontrolabilidade 

- são menos evidentes (De Witte, 2005). Mesmo assim, se por um lado a 

incontrolabilidade ainda é um problema, porque as hipóteses de conseguir um novo 

emprego num mercado de trabalho arriscado podem não ser claras, por outro lado, a 

previsibilidade é certa, e como tal as decisões para tomar ações podem ser mais fáceis.  

Além disso, como vimos, o trabalho temporário tem como característica principal 

o seu carácter não permanente, que configura por si só uma situação de precariedade 

laboral. Porém, alguns autores definem segurança no trabalho como a possibilidade de 

manter o trabalho atual com o empregador atual (Håkansson, 2015) enquanto outros 

argumentam que a insegurança no trabalho está intimamente relacionada com a 

expectativa de perder o trabalho atual, mais visível nos trabalhadores de carácter 

permanente, não comportando tantas consequências negativas no bem-estar dos 

trabalhadores temporários (Kirvers et al., 2011).  

Alguns estudos defendem ainda que esta variável tem consequências positivas 

para o trabalhador temporário, uma vez que não comporta tanta responsabilidade quando 

comparando com os trabalhos permanentes. Além disso, verifica-se que os trabalhadores 

temporários estão mais satisfeitos e menos stressados do que os trabalhadores 

permanentes.  
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A flexibilidade na empresa, que cada vez mais se torna característica na maior 

parte dos empregos atuais, pode ser entendida como algo positivo ou negativo. Se por um 

lado, flexibilidade é entendida como insegurança no emprego, principalmente quando se 

refere à flexibilidade externa e numérica, outros consideram-na funcional pois de forma 

voluntária aceitam redução do tempo de trabalho e rotatividade de emprego, de forma a 

conseguirem aumentar a sua experiência profissional (Miguélez, 2009).  

A flexibilidade promove assim a segmentação da força de trabalho, que implica a 

diversificação das condições de trabalho, a diferenciação e individualização nas relações 

de emprego, sendo cada vez mais frequentes formas individuais de remuneração, 

contratação, formação, etc. Para que isso seja possível, a empresa deve apostar no 

aumento das competências dos seus trabalhadores, através da aposta na formação, 

permitindo assim aos trabalhadores uma maior polivalência, que desta forma se 

configuram como pilares para a empresa.  

No entanto, alguns trabalhadores podem preferir este tipo de empregos devido à 

sua flexibilidade, liberdade e variedade. No outro oposto, estão os trabalhadores que se 

viram obrigados a aceitar este tipo de empregos porque não conseguiram encontram um 

emprego duradouro. Assim, quando nos referimos aos trabalhadores temporários 

voluntários, consideramos que estes têm uma motivação intrínseca, preferindo este tipo 

de trabalhos ao trabalho permanente.  

Lopes e Chambel (2013) afirmam que à semelhança do que se verifica noutros 

países também em Portugal, os trabalhadores temporários consideram que este tipo de 

trabalho pode ser uma forma de conseguir um trabalho permanente, o que acaba por 

funcionar como uma fonte de motivação intrínseca.  

Note-se que o aumento da insegurança laboral está relacionado com as novas 

formas de contratação, sobretudo com o contrato a termo, refletindo-se na insegurança 

quanto aos rendimentos futuros e quanto ao risco de desemprego. Este facto apresenta-se 

como verdadeiro uma vez que a principal razão que esteve na origem do desemprego em 

2006, num conjunto de países europeus, foi o “fim do contrato de trabalho” com uma 

percentagem de 35,3% (Oliveira, 2009).  
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Como referido, a insegurança no trabalho é uma variável que se considera muito 

presente no trabalho temporário, visto que estes trabalhadores, quando comparados com 

os trabalhadores permanentes, são sujeitos a condições menos favoráveis no mercado de 

trabalho. Deste modo, os trabalhadores temporários aceitam com facilidade que o 

empregador inevitavelmente os dispense, esperando apenas que durante o período em que 

se encontram a trabalhar para este tenham a oportunidade de elevar as suas capacidades 

de vir a obter um novo emprego através da formação.   

Relativamente aos trabalhadores temporários de agência, dadas as características 

negativas associadas a este tipo de contrato - o baixo nível de controlo em relação ao seu 

trabalho e altos níveis de incerteza e imprevisibilidade em relação à sua situação de 

emprego futura (uma vez que o seu contrato tem um fim determinado e não sabem ao 

certo se continuarão a desempenhar tarefas no mesmo cliente, se a empresa de trabalho 

temporário os encaminhará para um novo cliente ou ainda se ficarão no desemprego) 

(Chambel, 2011; Wagenaar et al., 2012), - espera-se que estes trabalhadores temporários 

apresentem altos níveis de insegurança no trabalho.  

Ainda assim, alguns autores afirmam que a insegurança no trabalho apenas é 

problemática para os trabalhadores permanentes visto que esta é uma condição inerente 

ao contrato de trabalho dos trabalhadores em regime temporário (De Cuyper e De Witte, 

2006, 2007; De Witte e Näswall, 2003).  

No entanto, alguns estudos têm demonstrado que a insegurança no trabalho é menos 

preditiva das respostas dos trabalhadores temporários, comparativamente com os 

trabalhadores permanentes. De um modo mais específico, os trabalhadores temporários 

que se sentem inseguros não diferem dos seus colegas que se sentem seguros, enquanto 

os trabalhadores permanentes que sentem insegurança no trabalho são afetados a nível da 

satisfação com o trabalho, da implicação com a organização e da saúde (Bernhard Oettel, 

Sverke e De Witte, 2005; De Witte e Näswall, 2003).  
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Do ponto de vista empírico, o estudo de Wagenaar (2012), aponta que os 

trabalhadores de agências de trabalho temporário consistem no tipo de trabalhador 

temporário que apresenta maiores níveis de insegurança no trabalho e, consequentemente, 

níveis mais baixos de bem-estar geral.  

Naswall e De Witte (2003) indicam ainda, dentro desta temática, que as pessoas 

com contratos temporários e com menos qualificações tendem a ter maiores níveis de 

insegurança laboral, o que é interessante, pois estas variáveis podem ser controladas ao 

nível da gestão de recursos humanos, como o uso de contratos permanentes e ações de 

formação. Esta relação parte do pressuposto que apenas os trabalhadores permanentes 

esperam que o seu empregador lhes garanta segurança no emprego.  

Em contrapartida, os colaboradores temporários já antecipam uma insegurança no 

trabalho subjacente à sua condição contratual (De Cuyper e De Witte, 2007). Com efeito, 

existem várias razões para a integração neste tipo de trabalhos: a possibilidade de conciliar 

as responsabilidades pessoais/ familiares com o trabalho; conciliar o percurso académico 

com a obtenção de um rendimento extra; a falta de outro tipo de trabalhos, tal como se 

encontra resumido na figura em baixo:  

  

 

  

Figura 3 – Motivos para a escolha do regime de trabalho temporário  

  

  

  

Possibilidade de conciliar um percurso académico com um  
rendimento extra 
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Possibilidade de conciliar responsabilidades pessoais com o trabalho 

Variedade de funções 
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No que diz respeito aos trabalhadores temporários esta insegurança encontra-se 

cada vez mais presente, recaindo o interesse deste estudo em perceber de que forma é que 

os trabalhadores temporários gerem a insegurança no emprego. Consequentemente, 

perceber como estes trabalhadores - apesar da insegurança que é sentida no seu quotidiano 

– encaram a sua carreira e quais as suas expectativas a um prazo mais alargado marcado 

fortemente pelo contexto de relações de trabalho a curto prazo constitui uma das questões 

de investigação deste estudo.  

Em suma, a insegurança laboral tem diversas consequências negativas, tanto para 

as organizações, como para os colaboradores. No entanto, devido às mudanças 

económicas, existe uma tendência de aumento e não de diminuição da insegurança 

laboral. Desta forma, a preocupação das organizações não será a diminuição da mesma, 

mas sim procurar intervir para mitigar as suas consequências negativas.  
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1.3 Carreira  

  
Com a alteração do contexto económico e das próprias organizações, as 

preocupações com o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores ficaram 

comprometidas. Deste modo, assiste-se a um progressivo abandono dos planos de carreira 

que existiam, de forma mais ou menos desenvolvida, na generalidade das empresas.  

Numa primeira fase, pensamos ser importante definir nesta fase o que é entendido 

por carreira.  

A noção de carreira surge no início do século XX e insere-se numa das 

consequências mais características da Revolução Industrial e das mudanças sociais então 

verificadas: a proliferação e a diversificação de profissões. Consequentemente, surge 

também a necessidade de ajudar as pessoas a encontrar e negociar um emprego, o que 

contribuiu para o crescimento de modelos explicativos do comportamento e desempenho 

no trabalho e das escolhas profissionais. É o mundo do trabalho que modela o conceito 

de carreira, enquadrado por determinadas condições históricas e pelas respetivas 

consequências sociais, políticas e éticas.  

De facto, a Revolução Industrial favoreceu a deslocação para os centros urbanos 

de populações oriundas das zonas rurais e obrigou as pessoas a executarem um outro tipo 

de trabalho, o que trouxe como consequência o aparecimento de novos tipos de empregos, 

como o trabalho nas fábricas.  

O desenvolvimento da economia industrializada, guiada pelos princípios da 

racionalidade, determinava escolhas profissionais, ou seja, tarefas circunscritas que foram 

transformando o trabalho em empregos e em profissões, descurando-se formas de vida 

fora deste contexto.  

A designação “carreira profissional” era circunscrita por normas e expectativas 

sociais, estabelecida dentro de uma ordem social e permitia escolhas profissionais, mas 

ajustadas a determinados padrões (Duarte, 2006). Esta mesma designação, hoje 

totalmente desajustada, estava “colada” à noção de dependência hierárquica, à predição e 

à estabilidade de emprego e incutia no trabalhador a noção de promoção na vida de 

trabalho; nestes termos, a noção de carreira era como que a equivalência escolha 

profissional/momento no tempo, isto é, a carreira era estabelecida dentro de uma ordem 

social, que permitia escolhas ajustadas a determinados padrões.   
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O termo “carreira” tem sido estudado na literatura, e têm sido muitas as definições 

que incorporam diferentes pontos de vista sobre esta temática. Originário do latim 

carraria, o termo carreira, usado como constructo em diversos domínios, designa uma 

estrada para carros e transmite a ideia de caminho, percurso, sequência e movimento.   

O final da Segunda Guerra Mundial abriu caminho para que a noção de carreira 

se tornasse mais abrangente e mais dinâmica: assistimos então ao processo de 

desenvolvimento do self, sustentado pela interação de um conjunto de variáveis pessoais 

e situacionais (Super, 1990), que ajudam o indivíduo a compreender e gerir a sua própria 

vida, integrando-se, assim, a carreira uma noção de ciclo de vida.  

A importância crescente que se vem dando às pessoas, os aspetos determinantes 

da relação indivíduo/organização, as conceções sobre gestão de recursos humanos vista 

como uma estratégia de desenvolvimento organizacional e a modernização da economia, 

efetuada sobretudo a partir do choque petrolífero da década de 1970, constituem aspetos 

relevantes para um enquadramento das carreiras nas organizações.  

Deste modo, a era da gestão de recursos humanos apresenta a carreira em termos 

pessoais, com elementos subjetivos que respeitam sequências de experiências 

relacionadas com emprego: ou seja, deixa de estar circunscrita ao emprego por si próprio, 

na medida em que pode incluir emprego em diferentes profissões.  

Assim, a carreira pode ser considerada enquanto processo de desenvolvimento ao 

longo de um percurso de experiência e de desempenhos numa ou mais organizações 

(Baruch e Rosentein, 1992). Porém, estas continuam a ser abordagens restritivas, porque 

exclusivamente ligadas a um percurso profissional ou ao progresso que se realiza dentro 

da organização.  

Por outro lado, Hall (1976), com a introdução da carreira multiforme (Duarte, 

2009), atribui ao indivíduo a responsabilidade de fazer e de transformar o seu próprio 

percurso de carreira: a procura de autorrealização através de uma aprendizagem contínua 

e da necessidade de o indivíduo encontrar formas de valorização para atingir o sucesso. 

Começa então a ganhar corpo uma outra noção de carreira, onde a promoção do 

autoconhecimento, a flexibilidade, a procura de informação e o estabelecimento de 

objetivos a curto e longo prazo constituem aspetos determinantes para que o individuo 

encontre respostas que o satisfaçam e que se ajustem à empregabilidade.  
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Por outro lado, também os contextos assumem uma importância que até agora não 

tinham: os aspetos de natureza cultural, o impacto das novas tecnologias, o encarar as 

organizações como sistemas de carreiras, os novos empregos e as evoluções dos conceitos 

de trabalho vão-se tornando aspetos fundamentais que vão interagindo, integrando e 

sustentando a abrangência do conceito de carreira.  

Assim, a carreira deixou de ser vista como um padrão, isto é, quanto mais 

habilitado o indivíduo estiver no que diz respeito ao autoconhecimento e à escolha do 

estilo de vida que quer ter e quanto melhor souber como detetar as mudanças que ocorrem 

no meio e em si próprio, melhor para ele. Aqui, o conceito de carreira ganha novos 

contornos, sendo algo abrangente que incorpora todos os aspetos da vida e não somente 

da vida de trabalho.  

Até finais do século XX, a noção de carreira consubstancia o princípio das 

abordagens centradas no indivíduo ou na situação em que ele se encontra. No entanto, no 

século XXI, o paradigma já é outro: valoriza-se a importância da adequação da pessoa 

aos novos contextos em que trabalho e emprego se desenvolvem.  

Atualmente, o que vale não é só o entendimento de como as carreiras se 

desenvolvem ao longo do tempo, mas antes o conhecimento de como as pessoas vão 

construindo as suas vidas também através do trabalho, tendo sempre como pano de fundo 

que a carreira do individuo é um fiel registo da sua vida: o estudo dos trabalhos que vai 

realizando, dos empregos por onde vai passando, das procuras de satisfação e realização 

pessoal, dos ajustamentos às realidades sociais, políticas e económicas.(Duarte, 2006)  

Pelo acima exposto, percebe-se que várias têm sido as visões de carreira. A 

perspetiva tradicional de carreira, intimamente associada à ideia de desenvolvimento 

profissional, entende-a como “(…) uma sequência de posições, geralmente ascendentes 

na hierarquia de uma organização, que os seus membros vão ocupando ao longo da vida” 

(Gomes et al., 2008).  

Por outro lado, para Edgar Shein (1978, cit. por Bilhim, 2006) “A carreira consiste 

em diversos estágios reconhecidos tanto pela pessoa como pela sociedade. O tempo de 

permanência de estádio para estádio sofre alguma variância de acordo com o tipo de 

ocupação”.  
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De facto, a noção de carreira já não é mais restrita à progressão de carreira 

profissional: é antes a consideração das diferenças individuais na construção de projetos 

de vida, incluindo a vida de trabalho, por oposição à uniformização que pode conduzir a 

sistemas padronizados e à mecanização de comportamentos, tal nas décadas anteriores. 

Kanter (1989), defende que existem três tipos principais de carreiras:   

    

i. Aquelas que podem estar dependentes do estatuto e reputação associados ao 

domínio de uma área de conhecimento com valor para a sociedade – as carreiras 

profissionais;  

ii. Aquelas que, quando associadas à ideia de estabilidade, podem permitir a 

progressão do indivíduo na pirâmide organizacional – as carreiras burocráticas;   

iii. Aquelas que se desenvolvem em função da criação de valor e que se 

consubstanciam na criação do próprio emprego, a título de exemplo, – as carreiras 

empreendedoras (Arthur et al., 1999; Colline Watts, 1996; Gomes et al., 2008; 

Young e Collin, 2000).  

  

 

  

Figura 4 – Três tipos principais de carreiras  

  

Segundo Torrington et. al (2008), tem sido muito interessante e pertinente 

notarmos que a noção de carreira se alterou devido a alguns fatores. Primeiramente, esta 

mudança surge devido à exigência da competitividade e às mudanças das estruturas 

organizacionais bem como ao maior poder de decisão sobre a sua carreira. Além disso, os 

indivíduos possuem agora maior poder de decisão na sua vida pessoal. Por último, a 

aceitação que vão surgindo formas alternativas de desenvolver carreira e que são 

igualmente legítimas, é outro fator que potenciou esta mudança na noção de carreira.  
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Assim, e como refere Robbins (2005), o papel das organizações na carreira dos 

seus colaboradores, alterou-se significativamente nas últimas duas décadas, pois estas 

deixaram de ter uma postura paternalista para adotarem uma postura que responsabiliza 

totalmente os seus colaboradores pelo seu futuro. Esta mudança foi acompanhada também 

pela noção de carreira, que deixou de significar estabilidade, status e remuneração para 

passar a ser entendida como mais flexível onde a aprendizagem é contínua e a alteração 

da identidade funcional estão presentes.   

Deste modo, tendo em conta as mudanças que estão a ocorrer no mercado de 

trabalho - em particular a perda de apoio por parte dos empregadores) - parece muito 

provável que este tipo de carreiras proteanas – geridas pelo próprio indivíduo e não pela 

organização onde trabalha - comece a ser cada vez mais frequente num contexto 

caracterizado pela ambiguidade, na medida em que permite que os indivíduos façam a 

gestão das suas vidas profissionais.  

De facto, no passado a empresa era responsável pelo crescimento profissional dos 

seus colaboradores e por isso as pessoas procuravam entrar numa boa empresa para que 

o futuro estivesse garantido. No entanto, hoje em dia a realidade é bem diferente, já não 

se trabalha só para o desenvolvimento da empresa, trabalha-se para o desenvolvimento 

humano, isto é, o desenvolvimento de cada um dos colaboradores. Deste modo, os 

colaboradores devem usar a estrutura que a empresa fornece para aprender e crescer, 

dando em troca o seu trabalho.  

A carreira proteana é então gerida pelo indivíduo e não pela organização e baseia-

se em objetivos que percorrem toda a vida do indivíduo que não faz depender o sucesso 

de recompensas materiais (como o salário ou a progressão na carreira ou o poder), 

envolvendo, essencialmente, o reconhecimento e a empregabilidade (Inkson, 2006). 

Assume-se, assim, que o indivíduo é influenciado e gere a sua carreira pelos valores que 

defende, adaptando-se às exigências de aprendizagem que emanam da sua relação com o 

trabalho (Briscoe e Hall, 2006).  

Se, por um lado, este tipo de orientação envolve autonomia e liberdade, por outro 

lado, implica a responsabilização do indivíduo pela própria carreira, exigindo, 

igualmente, uma elevada capacidade de adaptabilidade.   
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De qualquer forma, e não obstante as múltiplas mudanças que possam caracterizar 

o percurso profissional dos indivíduos, o importante é que estes consigam atingir um 

equilíbrio entre duas componentes centrais deste tipo de carreira: a adaptabilidade (que 

sugere mudança face às condições externas) e a identidade (que indica estabilidade) (Hall, 

2004). No seu conjunto, estas competências permitirão aos indivíduos aprender com a 

experiência e desenvolver autonomamente novas competências.  

Por outro lado, surge a questão até que ponto as etapas de desenvolvimento de 

carreira e de carreira para os trabalhadores temporários de agência podem progredir. 

Segundo (Okuda et al., 2008) o tipo de trabalho associado a este tipo de trabalhadores é 

atualmente limitado em termos de potencial para o desenvolvimento de capacidades 

profissionais até carreiras de nível médio. 

Ainda assim, o potencial para que estes consigam converter o trabalho temporário 

num emprego permanente é alto entre os trabalhadores no mesmo nível de carreira.  

Deste modo, importa saber se estes conseguem desenvolver uma carreira no longo 

prazo e como encaram essas expectativas, isto é, se estes conseguem evoluir para um 

trabalho permanente e desenvolver uma carreira ou se mantém como trabalhadores 

temporários.  

Note-se que os empregos temporários são definidos pelo seu tempo de natureza 

limitado, sabendo-se muito pouco sobre as projeções de emprego dos trabalhadores a um 

longo prazo. De facto, alguns autores afirmam que os trabalhos temporários criam uma 

ponte útil para um emprego permanente, defendendo outros que o emprego temporário 

servirá como uma ponte para um emprego melhor e permanente. 

Referem ainda que os empregos temporários podem ser usados como um 

dispositivo de triagem, isto é, os empregadores avaliam a competência dos trabalhadores 

numa posição temporária antes de decidir se lhes oferece um emprego permanente (Booth 

et al., 2002; GuellRotllan e Petrongolo, 2000; Korpi e Levin, 2001; McGinnityet al., 

2005). Como o mecanismo de triagem implica tanto uma boa relação pessoa-trabalho 

quanto uma demissão difícil, o emprego permanente subsequente deverá ser relativamente 

estável.  

De um outro ponto de vista, os empregos temporários também podem 

proporcionar uma ponte para melhores empregos através da construção de experiência de 

trabalho e através de ligações que podem fornecer informações sobre futuras 

oportunidades de emprego e garantir as competências dos trabalhadores (Houseman, 
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2005; Barbieri e Scherer, 2009; Korpi e Levin, 2001; Scherer, 2004). Embora a aquisição 

de um emprego permanente seja normalmente visto como positivo, o desemprego é 

claramente negativo.  

Alguns autores também defendem que existem trabalhadores a ficarem presos a 

uma série de empregos temporários sem fim (Blanchard e Landier, 2002).  

Deste modo, os diferentes tipos de trabalho temporário fazem variar a 

probabilidade de promover as capacidades e conexões de rede destes trabalhadores bem 

como fazem variar a probabilidade de surgirem vínculos com empregos permanentes.  

Assim, empregos casuais são frequentemente usados para lidar com a variação 

diária na procura de trabalhadores ou faltas dos mesmos, ou seja, isto significa que estes 

trabalhadores já devem ter as capacidades para encaixar num trabalho em qualquer 

momento e sem aviso prévio.  

Por outro lado, os trabalhadores sazonais executam o mesmo trabalho e a mesma 

função ao longo de épocas sucessivas, o que limita o desenvolvimento de capacidades e 

sobretudo de novas capacidades do trabalhador. No caso dos estágios (classificados como 

outra forma de trabalho temporário), em contrapartida, estes têm como principal objetivo 

o desenvolvimento de capacidades dos estagiários. No contrato de trabalho, as tarefas 

variam muitas vezes ao longo das sucessivas atribuições e os contratos mais longos, em 

particular, podem proporcionar oportunidades de aprendizagem no trabalho (Barley e 

Kunda, 2004).  

As múltiplas atribuições de contratos deveriam também alargar as redes de 

emprego mais do que o trabalho sazonal ou ocasional repetido, uma vez que os dois 

últimos tipos são mais suscetíveis de envolver relações contínuas com determinados 

empregadores (Fuller e Vosko, 2008). Ainda assim, para conseguirem desenvolver a sua 

carreira profissional é importante que os trabalhadores temporários de agência tenham 

uma forte consciência da formação de carreira. Isso não envolve apenas a realização de 

formação ou de formação profissional, envolve também uma atitude de determinação para 

aprender através de atividades práticas no local de trabalho. 

 Em comparação com os trabalhadores permanentes, os trabalhadores temporários 

de agência têm poucas oportunidades de educação e de formação, e por essa razão, torna-

se difícil para eles aproveitar oportunidades para desenvolver as suas próprias capacidades 

sem esforço consciente.  
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Não obstante, o âmbito de trabalho dado a um trabalhador temporário de agência 

no local de trabalho também é importante. Se o âmbito do trabalho é limitado, presume-

se que o trabalhador tenha dominado o trabalho que será meramente repetir a mesma 

tarefa repetidamente, o que é pensado para limitar as oportunidades para desenvolverem 

as suas capacidades.         

 Neste sentido, as suas oportunidades são altamente dependentes do conteúdo do trabalho 

no local de trabalho e da maneira como os seus superiores lhes atribuem o trabalho.   

Do ponto de vista da aprendizagem e assimilação de capacidades e da ampliação 

do âmbito do trabalho, também é desejável que um trabalhador seja alocado para um 

determinado trabalho pelo menos por um certo período de tempo. Por outro lado, é 

importante que os trabalhadores temporários de agência sejam introduzidos no tipo de 

trabalho que se encaixa com a sua carreira (a questão da exatidão da correspondência 

aplicada dentro da agência).   

Quando classificados por tipo de trabalho, estes trabalhadores tendem a ter uma 

descrição do cargo mais limitado e perspetivas limitadas para a expansão do seu âmbito 

de trabalho. Além disso, a estrutura do local de trabalho ou a proporção de trabalhadores 

regulares e de agências também é importante.  

No caso de escritório, no local de trabalho onde a maioria dos trabalhadores são 

trabalhadores temporários de agência (por exemplo, num call-center), há uma maior 

possibilidade de que a descrição do trabalho seja mais limitada. Se o âmbito do trabalho 

é limitado, independentemente da dificuldade do trabalho, há um grande número de 

tarefas repetitivas, e o trabalho terá um padrão, levando a uma impressão ainda mais forte 

entre os funcionários que o seu trabalho é "rotineiro".  

No entanto, as qualificações profissionais estão estagnadas entre as pessoas que 

trabalham com funções limitadas, em empregos simples que podem perdurar entre alguns 

dias e menos de um ano e que não têm potencial para o seu trabalho se tornar mais 

especializado ou ter uma descrição mais ampla do cargo. Idealmente, uma carreira 

profissional seria construída de acordo com o avanço da idade do indivíduo, mas na 

realidade, a pesquisa indica que é extremamente difícil para uma pessoa controlar uma 

carreira profissional individualmente em consonância com a sua idade avançada.  
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Em relação às oportunidades de carreira, as diferenças entre trabalhadores 

temporários e trabalhadores contratados a curto-prazo são significativas, sendo que os 

primeiros têm a perceção de que têm oportunidades de progressão na carreira. Ainda 

assim, a maioria dos trabalhadores temporários a curto-prazo afirma não ter oportunidades 

de progressão de carreira ou oportunidades de promoção, revelando-se este grupo o mais 

suscetível de estagnar em termos profissionais (Gallie, D. et al., 1998).  

O sucesso da gestão de carreiras está então no equilibrar destas necessidades, no 

entanto, as barreiras a este processo são bastante práticas e focam-se na falta de tempo e 

de recursos por parte das organizações, bem como ao facto de esta ser encarada como 

uma atividade periférica.  

No século XXI os estudos sobre carreira, em termos gerais, definem-na como um 

processo de interações contínuas que ajuda à resolução de problemas, que enquadra os 

processos de tomada de decisão de forma sistemática e realista e que permite conjugar 

necessidades individuais com as necessidades da organização. A carreira também pode 

ser vista como um sistema bidirecional que permite ao indivíduo a consecução de planos 

realistas e adaptados a situações de mudança e às organizações o estabelecimento de 

planos de carreira de acordo com estratégias previamente definidas.  

Em suma, os trabalhadores temporários têm uma grande insegurança de trabalho, 

e, por isso, a empregabilidade constitui o seu mecanismo de proteção no mercado de 

trabalho (Forrier e Sels, 2003) ao assegurar que os trabalhadores têm as competências 

necessárias para encontrar outro emprego rapidamente.  

Além disso, este tipo de trabalhadores para além de lidarem com a insegurança 

inerente a este regime de trabalho tem também que lidar com a instabilidade quer de 

funções quer de local de trabalho. Como já foi referido, questões relacionadas com a 

insegurança laboral dos trabalhadores temporários são pouco estudadas, existindo pouca 

literatura acerca deste tema.  

Não obstante, a carreira deste tipo de trabalhadores constitui uma lacuna na 

literatura uma vez que a ausência de estudos sobre como este tipo de trabalhadores 

encaram as expectativas de uma carreira no futuro ou de uma possível progressão de 

carreira, quando o trabalho temporário é marcado fortemente por contextos de trabalho a 

curto prazo.  
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Capítulo II – Estudo Empírico  

  

2.1 Objetivos de pesquisa  

  

Uma investigação pressupõe sempre a existência de um problema. Segundo 

Domínguez et al., (2016), para a formulação do problema é necessário, primeiramente, 

construir uma boa questão de pesquisa. Esta questão deve cumprir cinco características: 

ser viável, interessante, nova, ética e relevante.  

Por seu lado, os objetivos têm de ser precisos, concisos, mensuráveis e realizáveis. 

Precisos, pois, a sua exposição exige uma linguagem simples e inequívoca; conciso de 

forma a serem breves utilizando apenas as palavras necessárias; mensurável uma vez que 

eles têm de expressar-se em maneiras que permitem medir as qualidades ou características 

do objeto de pesquisa; e viável porque é necessária a existência de possibilidades reais 

para atingir os objetivos (Domínguez et al., 2016).  

A metodologia qualitativa utilizada neste estudo tem um carácter exploratório, e 

foi desenvolvida através de entrevistas semiestruturadas. Desta forma, não foram criadas 

hipóteses, e sim questões de pesquisa, as quais foram formuladas baseadas na revisão de 

literatura acerca do tema.  

Com este estudo pretende-se compreender com maior profundidade de que forma 

os trabalhadores temporários gerem a insegurança no emprego e como estes encaram as 

expectativas de longo prazo, em termos de carreira, num contexto de relações de trabalho 

que, pela sua natureza, são estabelecidas como sendo de curto prazo  

Importa salientar que o presente estudo se irá centrar em trabalhadores temporários 

contratados por agências de trabalho temporário, e não em trabalhadores temporários 

contratados diretamente pelas empresas que utilizam essa mão-de-obra. Identificado o 

problema foram definidas as questões de investigação que passamos a apresentar:  

• Entender de que forma os trabalhadores temporários gerem a insegurança no 

emprego, isto é, como lidam com a grande instabilidade - quer de funções quer de 

local de trabalho - presente em diversos tipos de situações no âmbito laboral e 

associada ao trabalho temporário.  
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• Perceber como estes trabalhadores - apesar da insegurança que é sentida no seu 

quotidiano – encaram a sua carreira e quais as suas expectativas a um prazo mais 

alargado marcado fortemente pelo contexto de relações de trabalho a curto prazo, 

isto é: como é que forçados a gerir relações de curto prazo, estes trabalhadores 

conseguem ver um percurso de longo prazo.  

  

2.2 Procedimento Metodológico  

  
Uma vez realizada a revisão da literatura relevante ao estudo deste tema, 

apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados para a realização do presente 

estudo, assim como a sua natureza e métodos.  

A compreensão em profundidade da forma pela qual os trabalhadores temporários 

gerem a insegurança no emprego e como estes encaram as expectativas de longo prazo, 

em termos de carreira, num contexto de relações de trabalho de curta duração sugere uma 

investigação de índole qualitativa, uma vez que o objetivo é a compreensão dos 

significados subjetivos assumidos pelos atores (Bryman, 2004), sem aspirar a 

generalizações ou quantificações dos resultados.   

A metodologia qualitativa, no ponto de vista de Fortinet al. (2009), é apropriada 

para o estudo de fenómenos específicos, uma vez que analisa e interpreta aspetos mais 

concretos e mais abrangentes, permitindo descrever a complexidade do comportamento 

humano e proporcionando uma análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 

atitudes e comportamentos.  

Deste modo, a abordagem qualitativa permite compreender como os seres 

humanos atribuem e constroem significado e as suas implicações. Além disso, permite 

compreender as relações entre os fenómenos e as suas consequências bem como o ponto 

de vista do outro indivíduo.   

De entre as técnicas de recolha de dados possíveis num estudo de âmbito qualitativo, 

a opção recaiu na entrevista semiestruturada. Segundo Bogdan e Biklen (2010), “uma 

entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como 

os sujeitos interpretam aspetos do mundo.” Além disso, esta técnica apresenta inúmeras 

vantagens pois permite:  
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(i) Maior flexibilidade na recolha da informação;   

(ii) Alterar o guião pré-concebido e reformular as questões no decorrer da 

entrevista, em função do sentido e da natureza das respostas;   

(iii) Esclarecer respostas ambíguas por parte do entrevistado;   

(iv) Aprofundar as questões mais relevantes, incluindo tópicos não previstos no 

guião pré-concebido, o que permite uma maior profundidade na abordagem 

dos temas, logo, uma análise mais completa do fenómeno em estudo.   

  

Nesta investigação as entrevistas serão semiestruturadas, como referido acima, 

através de um guião que foi previamente concebido com base na componente teórica que 

foi analisada e revista. Este guião é composto por um conjunto de perguntas abertas, ou 

seja, perguntas que permitem que o entrevistado possa emitir a sua opinião e falar com a 

sua própria linguagem (Bryman, 2004). Os entrevistados abordam as questões com maior 

saliência para os mesmos, assegurando assim uma informação mais rica e detalhada sobre 

o fenómeno.  

As entrevistas foram gravadas em suporte digital e posteriormente transcritas, com o 

consentimento dos entrevistados. A sua transcrição foi realizada nos meses de Maio e 

Junho de 2017. Após a sua transcrição foi feita uma primeira leitura das entrevistas, 

tentando captar o seu conteúdo global e assim elaborar as categorias (indo ao encontro do 

guião da entrevista e dos objetivos deste estudo). Numa segunda leitura mais atenta, 

procurou-se codificar o conteúdo das entrevistas e identificar os indicadores, selecionando 

excertos das entrevistas.  

Pretende-se desta forma, ter a flexibilidade necessária para que o entrevistado se 

sinta confortável a fim de conseguir fornecer respostas com o máximo de conteúdo 

possível (Bryman, 2004).  

Posteriormente, os dados recolhidos serão explorados com recurso à análise de 

conteúdo, um método muito utilizado no âmbito da investigação qualitativa. Este método 

é tradicionalmente definido como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas 

mensagens” (Bardin, 2014).  
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2.3 Processo de tratamento de informação  

  

A presente investigação é doa de uma metodologia qualitativa considerada a que 

melhor permite compreender e aprofundar o estudo acerca do trabalho temporário. O 

plano de análise de dados contempla a contribuição de cada participante e é com base nas 

informações recolhidas e na análise bibliográfica, sobre a problemática, que se pretende 

intersectar a perspetiva dos diferentes entrevistados, tendo em vista a identificação de 

semelhanças e contrastes acerca das experiências e opiniões de todos os intervenientes 

envolvidos na investigação.  

Deste modo, a análise do conteúdo consiste num conjunto de técnicas que avalia de 

forma sistemática um corpo de texto, com o intuito de desvendar e quantificar a ocorrência 

de palavras/frases/temas considerados “chave” que facilitem a comparação posterior. 

Neste sentido, recorre-se a este método para analisar os dados recolhidos em forma de 

texto escrito (Coutinho, 2011). De forma a facilitar este método de análise de conteúdo 

foi necessária a divisão da informação recolhida em categorias. Esta análise consiste no 

desmembramento do discurso em categorias de forma a identificar o que os/as 

entrevistados/as têm em comum, permitindo desta forma o seu agrupamento. As etapas 

da análise de conteúdo encontram-se resumidas na figura 5.  

 

  

Figura 5 - Etapas da análise de conteúdo 

 

  

     

Tratamento dos 
dados e 

informação
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Pré-análise
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2.4 Entrevistados  

  
Para a escolha dos entrevistados, importa referir que através do contacto com uma 

empresa de trabalho temporário – direcionada para a área dos eventos - se conseguiu 

chegar a um conjunto de indivíduos que encaixam neste perfil: sem contrato de trabalho 

permanente; inscritos na empresa. Os entrevistados foram selecionados de forma 

conveniente, ou seja, escolhidos por se encontrarem no mesmo local de trabalho e que 

devido à proximidade relacional, facilitou a marcação e a aceitação da realização das 

entrevistas.   

Deste modo, o conjunto de entrevistados é composto por colegas de trabalho com 

quem mantenho uma relação próxima e diária. Esta proximidade poderá permitir aos 

entrevistados abordarem situações mais sensíveis que, de outra forma se sentiram 

limitados ou constrangidos a falarem.  

No entanto, por outro lado, devido a esta proximidade os entrevistados podem não 

mencionar aspetos que assumem que a entrevistadora já conhece; podem distorcer aspetos 

que assumem ser delicados para uma colega de trabalho; a entrevistadora pode inferir 

conclusões com base no que achar que a entrevista se estava a referir (e não literalmente 

ao que ela disse). Ciente destes riscos e limitações, foi feito um esforço para que análise 

respeitasse as respostas dos entrevistados e fosse o mais possível fiel às opiniões 

expressas.  

Nos quadros 1 e 2 que se seguem é apresentado um breve resumo acerca de cada 

entrevistado, nomeadamente idade, género, estado civil, escolaridade e situação 

profissional. Torna-se importante realçar que os entrevistados se encontram divididos em 

dois grupos: do primeiro grupo (Quadro 1) fazem parte os indivíduos em que o trabalho 

temporário é a sua única ocupação profissional; enquanto que do segundo grupo (Quadro 

2) fazem parte os indivíduos em que o trabalho temporário não é a sua única ocupação, 

funcionando este como um complemento ao emprego:  
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Entrevistado 

 

Idade 

 

Género 

Nível de 

Escolaridade 

Área de 

formação 

Situação 

profissional 

Entrevistado A 23 Feminino Licenciatura Química Estudante 

Entrevistado B 24 Feminino Licenciatura 
Engenharia 

Química 
Estudante 

Entrevistado C 22 Feminino Licenciatura 
Ciências da 

Nutrição 
Estudante 

Entrevistado D 21 Feminino Licenciatura 
Ciências da 

Comunicação 
Estudante 

Entrevistado E 25 Feminino Licenciatura Medicina Estudante 

  

 Quadro 1 – Entrevistados em que o trabalho temporário é a única ocupação profissional  

  

Entrevistado Idade Género 
Nível de 

Escolaridade 

Área de 

formação 

Situação 

profissional 

Entrevistado F 21 Masculino Licenciatura 
Administração 

de empresas 
Empregado 

Entrevistado G 27 Feminino Licenciatura Direito Empregada 

Entrevistado H 21 Masculino Licenciatura Gestão Empregado 

Entrevistado I 29 Masculino Licenciatura 
Gestão de 

empresas 
Empregado 

Entrevistado J 26 Feminino Mestre Ensino Empregada 

 

Quadro 2 – Entrevistados em que o trabalho temporário funciona apenas como um 

complemento à sua ocupação profissional 
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As entrevistas são compostas por sete mulheres e três homens, com idades 

compreendidas entre os 21 e os 27 anos. Os/as entrevistados/as apresentam níveis de 

escolaridade muito próximos, sendo que dos dez participantes, um possui Mestrado e os 

restantes apenas Licenciatura. É possível verificar que também, com base no quadro 1 e 

2, que os entrevistados têm também áreas de formação bastante distintas como engenharia 

química ou direito, por exemplo.  
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Capítulo III – Análise e apresentação dos resultados  

  

Neste capítulo procede-se à apresentação e análise dos resultados da investigação 

efetuada atendendo aos objetivos definidos inicialmente, os quais passam por entender de 

que forma os trabalhadores temporários gerem a insegurança no emprego, isto é, como 

lidam com a grande instabilidade - quer de funções quer de local de trabalho - presente 

em diversos tipos de situações no âmbito laboral e associada ao trabalho temporário e 

perceber como estes trabalhadores - apesar da insegurança que é sentida no seu quotidiano 

– encaram a sua carreira e quais as suas expectativas a um prazo mais alargado marcado 

fortemente pelo contexto de relações de trabalho a curto prazo, isto é: Como é que 

forçados a gerir relações de curto prazo, estes trabalhadores conseguem ver um percurso 

de longo prazo para as suas carreiras.  

Nesta fase, depois de transcritas todas as entrevistas, foram criadas grelhas de 

análise que permitissem a sua leitura comparativa, bem como uma análise das 

especificidades de cada uma. Deste modo, foi possível realizar uma identificação dos 

pontos de convergência e de divergência das várias instituições contactadas. Por último, 

as respostas foram organizadas em unidades de sentido que deram origem às respetivas 

categorias e subcategorias utilizadas na análise de conteúdo.  

Note-se que o guião da entrevista se encontra divido em quatro grupos: o primeiro 

grupo, I, contém cinco questões acerca da formação pessoal e profissional dos 

entrevistados; o grupo II incide sobre o trabalho temporário e é constituído por sete 

questões; a insegurança no emprego é abordada no terceiro grupo ao longo de dez 

questões. Por último, o quarto grupo, IV, é constituído por questões acerca da carreira e 

das expectativas a longo prazo composto por oito questões.   

Esta apresentação e análise dos resultados será feita em duas partes: 

Primeiramente, será feita uma análise dos primeiros cinco entrevistados em que o trabalho 

temporário surge como única ocupação e depois uma análise aos indivíduos que o 

encaram como um complemento ao emprego, que constituem o segundo grupo de 

entrevistados. Posteriormente, no capitulo seguinte, que incorpora a discussão dos 

resultados, será feita uma pequena discussão em que há uma tentativa em encontrar pontos 

semelhantes e/ou divergentes entre os dois grupos de entrevistados.  

  



38  

  

 

De modo a facilitar a mesma, é mencionado no início o grupo de questões ao qual 

será feita a posterior análise. Os elementos referentes à formação pessoal e profissional 

dos entrevistados do Grupo I já foram indicados. Nos quadros 1 e 2, razão pela qual se 

referem apenas os do Grupo dos trabalhadores que desenvolvem trabalho temporário 

como complemento de outra atividade (Grupo II).  

  

3.1 Trabalho Temporário  

  

No que diz respeito ao motivo que levou os entrevistados a optarem pelo trabalho 

temporário a maioria apontou a sua resposta para a flexibilidade de horário, sendo que 

entrevistado A referiu que “Acho que a principal razão que me levou a optar pelo 

trabalho temporário é a liberdade de horário “motivo que os entrevistados B e C também 

referiram. Existe também, a referência por parte dos entrevistados C e E a um motivo 

diferente que vai de encontro à remuneração que poderiam vir a receber neste tipo de 

trabalho “objetivo de ganhar dinheiro”.  

  

Os restantes entrevistados pertencentes ao segundo grupo apontam os mesmos motivos 

para a escolha:  

  

“Quando iniciei estes trabalhos temporários foi com o objetivo de ganhar dinheiro. Além 

disso, a liberdade de horário que conseguimos ter também foi um fator que impulsionou 

o meu início nesta área.” (Entrevistado I)  

  

“É assim, penso que esta modalidade de trabalho tem muitas vantagens para mim, mas 

o principal motivo pelo qual optei pela mesma foi o facto de os horários serem flexíveis, 

o que me permite conciliar isto com a minha profissão.” (Entrevistado J)  

  

O entrevistado G revela que os principais motivos que o levaram a optar por este tipo de 

trabalho foram a flexibilidade de horário e o rendimento extra tal como podemos 

constatar: “Sobretudo pela facilidade de horários e pela possibilidade de ter um 

rendimento extra”.  
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Relativamente às vantagens e desvantagens apontadas a este tipo de trabalho, as vantagens 

mencionadas pelo primeiro grupo de entrevistados são a liberdade/flexibilidade de 

horário. Assim, os entrevistados A e B referem, respetivamente:   

  

“Como referi acima, a liberdade de horário é a maior vantagem deste tipo de trabalho.” 

(Entrevistado A)  

  

“A razão principal prende-se com o facto de os horários serem conciliadores com o 

horário do mestrado. Ou seja, posso trabalhar quando quero e posso e ao mesmo tempo 

consigo frequentar o Mestrado sem faltar às aulas, o que com um part-time seria muito 

difícil. “ (Entrevistado B)  

  

No que diz respeito às desvantagens todos os entrevistados do primeiro grupo apontam 

os atrasos recorrentes nos pagamentos, como podemos verificar com as respostas dos 

entrevistados B e D:  

  

“A principal desvantagem sem dúvida que é o facto de o pagamento por vezes ser tardio, 

é uma situação muito recorrente no trabalho temporário.” (Entrevistado B)  

  

“As principais desvantagens são a falta de direitos que o trabalhador tem e, por vezes, 

as demoras e atrasos nos pagamentos”. (Entrevistado D)  

  

No segundo grupo de entrevistados, todos os entrevistados referem como principal 

vantagem a liberdade de horário. Por outro lado, como desvantagem todos apontam para 

problemas com os pagamentos. Vejamos:  

  

“A principal vantagem para mim é sem dúvida a não existência de horários fixos. As 

principais desvantagens prendem-se em questões relacionadas com a incerteza da 

existência ou não de trabalho e questões com os pagamentos. “ (Entrevistado G)  
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“Relativamente às vantagens, rapidamente realço a flexibilidade de horários (…) A 

principal desvantagem, na minha opinião, é sem dúvida os recibos verdes, devido aos 

atrasos e toda a carga fiscal inerente. “ (Entrevistado J)  

  

Quando questionados acerca da duração habitual da sua permanência numa 

empresa cliente, o primeiro grupo de entrevistados diferem nas suas respostas, uma vez 

que a duração do trabalho depende do tipo de função e do tipo de cliente.  

No caso dos entrevistados A, B e G estes referem que:   

  

“No caso da empresa-cliente que trabalho a mais tempo, a ligação dura há cinco anos” 

(Entrevistado A)  

  

“Como estamos a falar de trabalhos de curta duração eu diria cerca de seis horas, em 

média” (Entrevistado B)  

  

“Em horas, que é o mais habitual, serão aproximadamente 5 horas”. (Entrevistado G)  

  

No segundo grupo de entrevistados, as respostas são também diferentes devido à 

especificidade do cliente, tal como relatam os entrevistados F e H:  

  

“Depende do cliente. Há clientes em que existe trabalho o ano todo com diferentes 

durações “ (Entrevistado F)  

  

“Depende do cliente. De 6 a 8 horas por dia de trabalho. Quanto à duração do serviço, 

pode estender-se a vários meses ou anos.” (Entrevistado H)  

  

Relativamente ao sentimento de integração sentido por estes trabalhadores 

aquando da sua contratação para desempenhar funções numa empresa-cliente, o primeiro 

grupo de entrevistados, no geral, sente-se bastante integrado, sendo que todos os 

entrevistados responderam que sim com exceção do entrevistado D, como podemos 

comprovar com as afirmações em baixo:  
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“Sim, no caso da empresa para a qual presto serviço há mais tempo, sinto-me bastante 

integrada e gosto imenso daquilo que faço nessa empresa.” (Entrevistado C)  

  

“Sim, sinto-me sempre muito bem integrada na empresa, toda a gente se esforça nesse 

sentido.” (Entrevistado E)  

  

“Por vezes sim, por vezes não. Já me aconteceu de tudo.” (Entrevistado D)  

    

Os entrevistados F, H e I pertencentes ao segundo grupo referem que se sentem 

integrados na empresa-cliente. Por outro lado, os entrevistados G e J, afirmam que não, 

enfatizando a curta duração destes trabalhos:  

  

“Sim. Algumas empresas rapidamente nos integram junto dos outros trabalhadores, 

sentindo-nos, por vezes, um deles. “ (Entrevistado H)  

  

“Sim, sinto-me bastante integrado. Alem disso, também faço um esforço para me integrar 

ao máximo.” (Entrevistado I)  

  

“Não, tendo em conta a muito curta duração da prestação do serviço, normalmente não 

me sinto muito integrada sinceramente.” (Entrevistado G)  

  

A relação com os trabalhadores permanentes é, na generalidade, estritamente 

profissional, mas considerada uma boa relação pelos entrevistados, tendo até sido feitas 

algumas relações de amizade. Vejamos:  

  

“A relação é sempre estritamente profissional sendo que há quem me deixe mais 

confortável, como em tudo na vida. Mas no geral, a minha relação com os trabalhadores 

permanentes é muito boa (…)” (Entrevistado A)  

  

“É uma relação muito boa. Com alguns até mantenho uma relação de amizade.” 

(Entrevistado E)  
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Quando questionado o segundo grupo de entrevistados, todos referem que tem 

uma boa relação com os trabalhadores permanentes, mas afirmando que a “relação na 

maioria das vezes é profissional.”  

  

“É uma relação profissional bastante positiva em que os trabalhadores permanentes são 

muito colaborantes.” (Entrevistado G)  

  

“A relação é sempre estritamente profissional sendo que há quem me deixe mais 

confortável, como tudo na vida. Mas no geral a minha relação com os trabalhadores 

permanentes é muito boa.” (Entrevistado I)  

  

No que toca à formação recebida quer pela agência de trabalho temporário quer 

pela empresa-cliente, as opiniões dos entrevistados diferem, existindo um misto de 

respostas.  

Os entrevistados A e C receberam exclusivamente formação por parte da empresa-

cliente, ao contrário dos entrevistados B e E que admitem ter apenas recebido briefings 

de ambas as partes. O entrevistado D revela ser o único a ter recebido formação quer pela 

empresa cliente quer pela agência de trabalho temporário:  

  

“ (…). Sim, normalmente recebo formações específicas para as funções a desempenhar 

mas sempre pela empresa-cliente. Essa é a questão crucial. É sempre a empresa-cliente, 

pelo menos no meu caso, que me dá a formação e nunca a agência de trabalho 

temporário.” (Entrevistado A)  

  

“Normalmente, de ambas as partes o que recebemos com mais frequência são briefings.” 

(Entrevistado E)  

  

“Sim, formação breve e específica sobre funções ou postos que tinha que ocupar. Pela 

empresa-cliente também, nomeadamente sobre o uso de tecnologias específicas 

utilizadas por eles. “ (Entrevistado D)  
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Referem ainda a importância da formação por parte da agência de trabalho temporário:  

  

“ (…) Na minha opinião, a formação por parte da agência de trabalho temporário é 

muito importante mas num sentido diferente, isto é, esta podia optar por dar formação 

num âmbito mais geral, como por exemplo: como se comportar num evento, qual a 

postura a ter, como lidar com o cliente, etc.” (Entrevistado C).  

  

Relativamente à variedade de funções que cada individuo pode ter que 

desempenhar para um determinado cliente e como estes gerem esta problemática, os 

entrevistados esclarecem que lidam bem com essa situação.   

Além disso, os entrevistados B, C, D e E referem que, como ferramenta para se 

preparem para este tipo de situações tentam obter o máximo de informação acerca da 

função que vão ter que desempenhar e/ou pesquisam informação sobre a empresa-cliente 

ou sobre o evento em que vão trabalhar:  

  

“O que eu tento fazer é obter o máximo de informação acerca que vou ter que 

desempenhar (..)” (Entrevistado B)  

  

“Lido com normalidade. Já me sinto habituada (..) “(Entrevistado C)  

  

“(…) Por vezes, pesquiso apenas informação sobre a empresa-cliente ou sobre o evento 

em que vou trabalhar, para me sentir mais preparada para responder a questões ou 

resolver problemas.” (Entrevistado E)  

   

Os entrevistados G, H, I e J afirmam que, a fim de se prepararem, pesquisam 

informação sobre a empresa-cliente e os entrevistados F e J afirmam que esta variedade 

de tarefas ajuda até à sua própria motivação.  

  

“Mais uma vez, tento seguir as instruções da melhor forma e cumprir com o devido. 

Eventualmente por vezes tenho de estudar quaisquer diretivas para melhor cumprir com 

o que me é pedido.” (Entrevistado G)  
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“Bem. Por vezes pesquiso apenas informação sobre a empresa-cliente ou sobre o evento 

em que vou trabalhar para me sentir mais preparada para resolver problemas. “ 

(Entrevistado H)  

  

“Bom na verdade eu gosto da variedade de funções pois assim nunca faço o mesmo. O 

que eu tento fazer é obter o máximo de informação acerca da função que vou ter que 

desempenhar e se for possível algum tipo de preparação prévia, também a faço.” 

(Entrevistado J)  

  

Relativamente à questão da formação, os entrevistados F e H do segundo grupo já 

receberam formação pelas duas partes, enquanto que G e J nunca receberam qualquer 

formação. O entrevistado G refere ainda a importância dessa formação que está em falta.  

Vejamos:  

  

“Sim, já recebi pequena formação de protocolo pela agência de trabalho temporário.  

Pela empresa-cliente só pequena do que pretendem no trabalho em específico.” 

(Entrevistado F)  

  

“Não, nunca recebi formação de nenhuma das empresas envolvidas. A meu ver, a 

formação por parte da agência de trabalho temporário é muito importante, mas num 

sentido diferente. Poderia existir algum tipo de formação generalizada que se adaptasse 

a qualquer trabalhador e a qualquer função que viesse a desempenhar” (Entrevistado G)  

  

Uma questão que se revela sensível neste âmbito é a questão das dissonâncias 

(diferenças) existentes entre as práticas/orientações da empresa-cliente e da agência de 

trabalho temporário e como os trabalhadores gerem esta mesma problemática. A maioria 

dos entrevistados (A, C e D) afirma que se estas dissonâncias surgirem, seguirão as 

orientações dadas pela empresa-cliente. Por outro lado, os restantes dos entrevistados 

tentam conciliar, ao máximo, as orientações dadas pelas duas partes. Assim, os 

entrevistados referem que:  
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“(…) se surgirem, tento ao máximo dissipa-las e tento guiar-me pelas orientações da 

empresa-cliente uma vez que é essa mesma indicação que a empresa de trabalho 

temporário nos dá.” (Entrevistado A)  

  

“Normalmente considere os dois lados da questão e tento por a empresa e a agência em 

contacto, para tratarem da dissonância entre eles. Mas se tiver que escolher, escolho as 

orientações da empresa-cliente, pois são eles que me contratam apesar de ser através da 

agência de trabalho.” (Entrevistado D)  

  

O segundo grupo de entrevistados, por sua vez, tentam seguir as indicações de 

ambas as partes, tal como referem os entrevistados F, H e J:  

  

“Tento falar com ambas e chegar a um consenso.” (Entrevistado F)  

  

“Tento falar com ambas e chegar a um consenso. Considero os dois lados da questão e 

tento por a empresa e a agência em contacto, para tratarem da dissonância entre eles.  

Mas se tiver que optar, escolho as orientações da empresa-cliente (…)” (Entrevistado H)  

  

“Normalmente tento sempre seguir as regras das duas empresas e tento não comprometer 

nem uma nem outra, isto é, por vezes tento englobar as regras das duas empresas e 

transformá-las numa só regra, pela qual me tento reger.” (Entrevistado J)  

  

3.2 Insegurança no emprego e perspetivas de carreira  

  

A insegurança no emprego, que constitui uma das questões de investigação do 

presente estudo, encontra-se espelhada na primeira questão do grupo III.  

  

Os entrevistados do primeiro grupo respondem a esta questão de diversas formas:  

os entrevistados A e C afirmam que não sentem qualquer tipo de insegurança no emprego; 

o entrevistado E afirma que é inevitável não a sentir e, por ultimo, o entrevistado D revela 

que não se sente totalmente seguro:  
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“Não. Neste momento não sinto insegurança no meu emprego, ate pelo contrário, estou 

numa boa fase.” (Entrevistado C)  

  

“Sim. É inevitável não sentir insegurança neste tipo de trabalho principalmente devido 

ao seu carácter temporário.” (Entrevistado E)  

  

“Alguma. Por saber que sou descartável deste tipo de trabalho.” (Entrevistado D)  

  

No que diz respeito ao segundo grupo de entrevistados, quatro deles referem que 

se sentem inseguros, vejamos:  

  

“Sim, sem dúvida. A insegurança está presente desde que comecei a trabalhar neste 

regime.” (Entrevistado F)  

  

“Sim, sinto alguma. O clima de insegurança acaba direta ou indiretamente por estar 

presente no quotidiano.” (Entrevistado G)  

  

“Sim. No que diz respeito a trabalho temporário, esse sentimento é constante. “ 

(Entrevistado H)  

  

“Sim. Essa para mim é uma resposta quase imediata. No que diz respeito ao trabalho 

temporário, esse sentimento é constante. “ (Entrevistado J)  

  

O entrevistado I, por sua vez, refere que “Não. Isso não me preocupa nem penso muito 

nisso”.  

  

Apesar de alguns entrevistados já terem respondido a esta questão anteriormente, 

de forma indireta, foi-lhes perguntado se essa insegurança se devia ao facto do regime de 

trabalho ser temporário. As respostas neste caso parecem coincidir uma vez que os 

entrevistados A, B e C afirmam que o facto de o trabalho ser temporário não os faz sentir 

inseguros, mas sim que “Acredito que quem sente insegurança é porque depende 

financeiramente apenas destas ações, que não permitem estabilidade nem compromisso 

a longo prazo.” (Entrevistado B). Também os entrevistados D e E concordam com a 

questão colocada:  
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“Sim acredito que sim. O principal motivo dessa insegurança é mesmo a vertente 

temporária deste tipo de trabalho.” (Entrevistado D)  

  

“Talvez... Pode não ser o principal motivo, mas sem dúvida que contribui em grande 

parte para a insegurança sentida.” (Entrevistado E)  

  

Os entrevistados G, H, I e J, por sua vez, afirmam que o facto de serem 

dependentes financeiramente do trabalho temporário faz com que se sintam ou possam 

sentir inseguros:  

  

“Sim, acho que essa é a principal razão. Por ser trabalho temporário, com esta questão 

vem outras como a instabilidade financeira por exemplo, que acaba por realçar esta 

insegurança.” (Entrevistado G)   

  

“Acredito que quem sentir insegurança é porque depende financeiramente apenas destas 

ações. Penso que essa é a principal razão para a insegurança que por vezes é sentida por 

quem opta por esta modalidade de trabalho.” (Entrevistado I)  

  

“Sim, creio que sim. Ainda por cima no nosso caso, enquanto trabalhadores temporários 

de agência, a maioria não possui qualquer regime contratual, o que por si só constitui 

uma fonte de insegurança. “(Entrevistado J)  

  

Quando interrogados acerca da instabilidade presente no dia-a-dia todos os 

entrevistados lidam de forma positiva de uma forma geral, apontando apenas a 

instabilidade financeira como um ponto negativo, como podemos constatar com as 

transcrições abaixo:  

  

“Na verdade, estou ciente da instabilidade a que estou sujeita. Com o passar do tempo 

fui, de certa forma, interiorizando essa ideia (…). Em relação à instabilidade financeira, 

essa sim é muito sentida. Como o pagamento é feito na maioria das vezes pela via dos 

recibos verdes, é muito difícil que estes sejam sempre pagos a horas.” (Entrevistado A)  
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“Bom, tento lidar com isso normalmente. Em relação à instabilidade financeira, essa sim 

é mais difícil de lidar uma vez que os pagamentos não são muito certos na maioria das 

vezes.” (Entrevistado C)  

 

O segundo grupo de entrevistados mostra ter respostas similares no que diz 

respeito à instabilidade sentida. Assim, os cinco entrevistados referem lidar bem com a 

instabilidade e, ao mesmo tempo, os entrevistados J e I referem que como têm outros 

trabalhos/ocupações faz com que consigam lidar bem com esta insegurança.  

  

“Bem. Tento não me habituar muito às empresas-cliente, por exemplo, pois sei que é 

temporário e que pode acabar.” (Entrevistado H)  

  

“Tento sempre cumprir com o que me é pedido de forma a satisfazer as necessidades do 

cliente, acho que é a melhor forma de lidar com isto.” (Entrevistado G)  

  

“Bom, tento lidar com isso normalmente. Como tenho outra ocupação, penso que consigo 

lidar melhor com a insegurança presente pois não dependo única e exclusivamente desse 

trabalho. “ (Entrevistado I)  

  

A constante mudança de local de trabalho parece ser um ponto positivo para 

alguns dos entrevistados. Assim, o entrevistado B refere que gosta de mudar de ambiente 

de trabalho pois assim nunca se cansa. Refere também que esta variedade de funções e de 

local de trabalho funcionam como uma motivação. O entrevistado A partilha da mesma 

opinião e revela ainda que esta mudança não interfere no desempenho das suas funções, 

vejamos:  

  

“Ironicamente, na minha opinião, esta constante mudança de local de trabalho é um 

ponto positivo desta modalidade de trabalho. Ora vejamos… para mim é muito mais 

estimulante e motivador não trabalhar sempre no mesmo local (…) a meu ver, esta 

mudança não interfere minimamente com o desempenho de funções porque normalmente 

são similares e podem facilmente ser executadas em locais de trabalho diferentes.” 

(Entrevistado A)  
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Quatro entrevistados do segundo grupo afirmam que relativamente a como lidam 

com a constante mudança do local de trabalho e se esta mudança interfere no desempenho 

das suas funções, esta não interfere com as funções que desempenham, com excepção do 

entrevistado G:  

  

“Muito naturalmente, é algo que já não me faz confusão.” (Entrevistado I)  

  

“Sendo trabalho temporário é de esperar estas mudanças. Sim, acaba sempre por 

interferir um pouco com as minhas funções porque como o local de trabalho raramente 

é o mesmo, as funções acabam também por não serem as mesmas.” (Entrevistado G)  

  

As responsabilidades atribuídas a estes trabalhadores temporários por norma são 

menores, isto é, são de menor importância. Ao questionarmos os entrevistados acerca 

disto, os entrevistados A, B e D dizem que sim, que as responsabilidades podem aumentar. 

O entrevistado D reforça ainda que “(…) mas se ganharem confiança, as 

responsabilidades podem e costumam aumentar:” (Entrevistado D)  

  

O segundo grupo de entrevistados divide-se em diferentes opiniões. Os 

entrevistados I e G dizem que as responsabilidades que lhe são atribuídas são maiores 

enquanto que os entrevistados F, J e H referem que “as vezes” as responsabilidades são 

menores.  

  

“Não, pelo contrário. As vezes depositam em mim responsabilidades maiores e é preciso 

ser bastante organizado e responsável para o poder demonstrar a todos.” (Entrevistado  

I)  

  

“Às vezes penso que sim, que isso acaba por acontecer. Mas creio que a maior parte das 

vezes não é uma coisa intencional ou planeada. “ (Entrevistado F)  

  

Os cinco entrevistados do primeiro grupo referem que por vezes se sentem 

desvalorizados na empresa-cliente, tal como referem os entrevistados A e E, 

respetivamente.  
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“Concordo. Por veze a empresa-cliente despreza o ser humano que está a desempenhar 

certas funções que a empresa precisa (…)” (Entrevistado A)  

  

“Sim. Por vezes não nos dão o devido valor, nem às nossas capacidades e 

conhecimentos.” (Entrevistado E)  

  

Todos os entrevistados pertencentes ao segundo grupo, afirmam que por vezes se 

sentem desvalorizados na empresa-cliente, tal como podemos comprovar com as 

afirmações dos entrevistados H e I:  

  

“Às vezes. Depende também das empresas-cliente. Algumas empresas até funcionam um 

pouco ao contrário, atribuem-nos funções com bastantes responsabilidades. “ 

(Entrevistado H)  

  

“Sim, por vezes sentimos isso. Esforçamo-nos para dar o nosso melhor e parece que no 

final nunca somos recompensados por isso. “(Entrevistado I)  

  

Por outro lado, quando questionados acerca da incontrolabilidade presente, isto é, 

como lidam com o facto de não poderem controlar completamente as suas funções e o seu 

local de trabalho, as respostas do primeiro grupo de entrevistados são similares, referindo 

o entrevistado D: “Lido com muita normalidade, pois sei que é normal neste tipo de 

trabalho. É uma questão que já não me “assusta”, já estou habituada e de certa forma, 

inconscientemente, consigo abstrair-me disso.”   

  

Relativamente ao segundo grupo de entrevistados, todos revelam lidar bem com 

esta questão, ou “normalmente”. Vejamos o que diz o entrevistado J: “Lido normalmente, 

é um trabalho e eu estou lá para desempenhar as funções que me pedem. Aprendi, de 

certa forma, a encarar as coisas assim. “  

  

A questão da motivação poder ser influenciada pelos altos níveis de incerteza 

associados a este tipo de trabalho, no caso do entrevistado C, este refere que este facto 

não interfere na motivação, salientando que é influenciada “pela quantidade de trabalho 

que tenho nessa altura.” O entrevistado B refere que “(…) este facto não tem influência 

na minha motivação pois só depende de mim fazer ou não fazer cada ação.”  
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No segundo grupo de indivíduos, os entrevistados F, G e H sentem-se, de facto, 

menos motivados enquanto que os entrevistados I e J referem que não se sentem menos 

motivados ou simplesmente que isso depende do trabalho:  

  

“Sim, precisamente pela incerteza da duração e manutenção do trabalho “ (Entrevistado 

G)  

  

“Não, às vezes sinto que estou mais motivado outras vezes não, mas isso por vezes é 

influenciado pela quantidade de trabalho que tenho nessa altura (…)” (Entrevistado I)  

  

“De momento não me sinto assim, pois tenho outro trabalho (…)” (Entrevistado J)  

  

Relativamente às ações que os entrevistados acreditam poder ser implementadas 

pelo departamento de Recursos Humanos a fim de diminuir a insegurança sentida, os 

cinco apontam a mesma medida que vai de encontro à regularização e controlo dos 

pagamentos, tal como refere o entrevistado E: “Penso que a principal área de atuação 

dos Recursos Humanos neste âmbito deveria ser no sentido de impor regras no que diz 

respeito aos pagamentos aos trabalhadores temporários de agência. “  

  

Todos os entrevistados do segundo grupo acreditam que o departamento de 

Recursos Humanos deve implementar medidas no sentido de controlar e regular os 

pagamentos:  

  

“Acho que deveria ser algo no sentido de impor regras no que diz respeito aos 

trabalhadores temporários de agência. É o mais importante e o mais difícil de regular.” 

(Entrevistado G)  

  

“Uma das coisas que ate já pensei e cheguei a sugerir em algumas empresas era que o 

departamento de recursos humanos tentasse criar outra forma de pagamento que não os 

recibos verdes e que fosse mais vantajosa para os trabalhadores, ou que pelo menos este 

seja constante, isto é, que o departamento consiga controlar quando são feitos os 

pagamentos aos trabalhadores, pois por vezes as agências demoram a efetuar 

pagamentos. “(Entrevistado J)  
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O trabalho temporário é visto muitas vezes como uma ponte para um emprego 

melhor e permanente. Consequentemente, todos os entrevistados responderam que sim, 

que acreditam que o trabalho temporário funcione como uma ponte para um emprego 

permanente tal como refere o entrevistado A:  

  

“Acredito que sim. A verdade é que fazemos muitos contactos e ficamos a conhecer 

muitas empresas que se podem aperceber do nosso profissionalismo e dedicação e isso 

pode abrir portas para empregos ligados ou não à nossa área de estudo.”  

  

Na mesma linha, o entrevistado E indica que:  

  

“Sim, acho que todos os trabalhos temporários podem ser uma forma de ganhar 

experiência e assim um dia mais tarde poder trabalhar na minha área já com outras 

competências. “  

  

Por outro lado, B e D, afirmam que isto “acontece muito raramente”.  

  

Em conformidade com o primeiro grupo, também este grupo de entrevistados 

acredita que o trabalho temporário funciona como uma ponte para um emprego melhor e 

permanente, como podemos comprovar com as afirmações abaixo. Apenas o entrevistado 

F não se apresenta tão seguro na sua resposta, referindo que na sua opinião depende de 

cada trabalhador.  

  

“Sim, acho que todos os trabalhos temporários podem ser uma forma de ganhar 

experiência e conhecimentos para poder progredir para um emprego permanente. 

(Entrevistado G)  

  

“Sim acredito. Este tipo de trabalho permite-nos adquirir não só competências e 

capacidades como também travar muitos conhecimentos.” (Entrevistado H)  

  

“Sim, acho que todos os trabalhos temporários podem ser uma forma de ganhar 

experiência.” (Entrevistado I)  
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“Sim acredito. Este tipo de trabalho permite-nos adquirir não só competências e 

capacidades como conhecemos muita gente das mais variadas áreas. Muitas vezes estes 

tipos de conhecimentos abrem-nos portas para oportunidades profissionais. “ 

(Entrevistado J)  

  

“Depende, acho que cada caso é um caso e trabalhador pensa de maneira diferente. “ 

(Entrevistado F)  

  

De encontro à questão anterior, outro assunto que se torna pertinente é se os 

entrevistados concordam que os conhecimentos e capacidades adquiridas neste regime de 

trabalho podem ser úteis num emprego permanente.   

Deste modo, os entrevistados A e D concordam com a afirmação, referindo:  

  

“Concordo plenamente, nem que seja pela variabilidade de colegas com quem temos de 

trabalhar e pelas diferentes coordenações a que temos que nos adaptar.” (Entrevistado 

A)   

  

“Sim, sem dúvida. Vamos aprendendo e assimilando uma série de coisas que enquanto 

estudantes não iríamos ter a oportunidade de aprender. Mais tarde, essas ferramentas 

poderão vir a ser muito úteis para o nosso futuro profissional.” (Entrevistado D)  

  

Todos os entrevistados do segundo grupo, por sua vez, responderam 

afirmativamente à questão colocada, e um dos entrevistados refere inclusive que utiliza 

os conhecimentos adquiridos no trabalho temporário no seu emprego, como podemos 

comprovar:  

  

“Sim sim, sem dúvida. Este tipo de emprego é muito vantajoso e serve até de certa forma 

como uma preparação para um emprego permanente. “(Entrevistado J)  
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“Sim, sem qualquer dúvida. Todos os trabalhos quer sejam temporários ou não podem 

ser uma forma de ganhar experiencia e conhecimentos para uma carreira futura. Aliás, 

conheço muitos casos assim. O meu caso é um exemplo. Pus em prática muitas das coisas 

que fui aprendendo nestes anos no meu trabalho. “(Entrevistado I)  

  

Outra das questões de investigação deste estudo reside em como estes 

trabalhadores gerem as expectativas no longo prazo, num contexto fortemente marcado 

pelo curto prazo. 

  Neste primeiro grupo, nenhum dos entrevistados tem expectativas para este tipo 

de trabalho a longo prazo, tal como refere o entrevistado D “Tento ter baixas expectativas 

a longo prazo. Foco-me essencialmente no curto prazo e em fazer o meu melhor. Tento 

não me esquecer que é um trabalho temporário e que posso ficar sem esse trabalho em 

qualquer altura. “ 

Com algumas semelhanças, o entrevistado E segue a mesma linha de pensamento 

do entrevistado anterior, como passamos a citar: “Vou vivendo um trabalho de cada vez 

e tentando não pensar nisso. Vejo um trabalho temporário como uma ajuda extra uma 

vez que o meu curso é de longa duração.”  

  

Três dos entrevistados do segundo grupo afirmam que não tem expectativas a 

longo prazo no que diz respeito ao trabalho temporário, nomeadamente os entrevistados 

F, H e I, explicando este último o porque de não depender do trabalho temporário. Ao 

atentarmos nas declarações em baixo conseguimos perceber:  

  

“Não tenho expectativas a longo prazo, simplesmente vou fazendo uns trabalhos.” 

(Entrevistado F)  

  

“Não penso nisso, não tenho grandes expectativas a longo prazo, vou fazendo os 

trabalhos que surgem sem me preocupar muito com essa questão. “ (Entrevistado H)  

  

“O trabalho temporário é ótimo para se puder satisfazer as necessidades enquanto 

estudantes, a longo prazo não será o plano ideal. Daí no meu caso funcionar apenas 

como um complemento. “ (Entrevistado I)  
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Dos cinco entrevistados deste primeiro grupo, três responderam negativamente quando 

questionados acerca da possibilidade de existir progressão de carreira neste tipo de 

regime. Assim, estes responderam, respetivamente:  

  

“Não. Pelo menos pela minha experiencia tenho ideia que não há. Também não conheço 

nenhum caso em que isso tenha acontecido.” (Entrevistado A)  

  

“Na maioria dos casos não, ate porque é só um complemento a quem estuda e quer 

ingressar na sua área de formação (…) “ (Entrevistado C)  

  

“Não. Ou muito pouco. Posso estar errada, mas esta é a perceção que eu tenho das 

situações que me são próximas.” (Entrevistado D)  

  

As respostas dadas pelos entrevistados deste segundo grupo apresentam poucas 

semelhanças entre si. De facto, os entrevistados F, I e J, afirmam que na sua opinião existe 

progressão de carreira neste tipo de regime:  

  

“Sim, acredito que sim. “ (Entrevistado F)  

  

“Creio que sim. Abre imensas portas em diversas áreas e é sem dúvida uma rampa de 

lançamento para o mercado de trabalho. “ (Entrevistado I)  

  

“Sim, embora poucos são os casos. “ (Entrevistado J)  

  

Os entrevistados G e H, por outro lado, dizem que não. Vejamos:  

  

“Não, até porque na maioria dos casos este tipo de trabalho é só um complemento a 

quem estuda e quer ingressar na sua área. Em caso de não ser estudante, até pode haver 

uma possibilidade de ficar a trabalhar na agência de trabalho temporário.” 

(Entrevistado G)  
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“Na minha opinião não. Acredito que o trabalho temporário sirva na maior parte das 

vezes para complementar uma profissão já existente, como é o meu caso.” (Entrevistado 

H)  

  

Os entrevistados B, C, D e E não sentem que existe formação investida neles por parte da 

empresa-cliente ou pela agência de trabalho temporário.   

Não obstante, o entrevistado A, tem uma opinião diferente: “(…) não lhe chamaria 

formação, mas sim cultura geral e conhecimento do que envolve a sociedade.”  

  

O segundo grupo de entrevistados apresenta opiniões muito díspares.   

Primeiramente, o entrevistado G afirma que não sente que quer a empresa-cliente quer a 

agência de trabalho temporário invistam na sua formação:  

  

“Não. Na verdade, não dão essa formação aos colaboradores.” (Entrevistado G)  

  

Por outro lado, os entrevistados F e H, afirmam que na sua opinião esta questão depende 

da agência com que estivermos a lidar:  

  

“Depende das agências. Algumas sim, acabam por dar alguma formação.” (Entrevistado 

H)  

  

“Depende das agências. Algumas sim. “ (Entrevistado F)  

  

“Apenas da empresa-cliente. Da empresa de trabalho temporário nunca recebi.” 

(Entrevistado I)  

  

O entrevistado J apresenta uma perspetiva diferente, mas interessante e que vai de 

encontro à realidade das organizações atuais e do modo de como muitas vezes gerem as 

suas pessoas:  
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“Talvez não diria que investem diretamente na nossa formação propriamente dita. Por 

vezes, as empresas dando-nos mais responsabilidade ou dando-nos a oportunidade de 

assumir outra função com mais responsabilidade estão de certa forma a contribuir para 

a nossa formação embora não seja de forma direta.” (Entrevistado J)  

  

Por parte da empresa-cliente acredita ser possível estes utilizarem os trabalhadores 

temporários para os formar e depois mais tarde transformá-los em trabalhadores 

permanentes? Esta questão do terceiro grupo foi colocada em que os entrevistados C e E 

responderam negativamente, como podemos constatar:  

  

“Poucos os casos, até porque como já o disse acho que a maioria é estudante e quer ter 

emprego na sua área de formação.” (Entrevistado C)  

  

“Não, porque nos veem apenas como trabalhadores de curto prazo, que estão a acabar 

os cursos ou à procura de algo melhor e com carácter permanente.” (Entrevistado E)  

  

Por outro lado, o entrevistado D discorda, pois, acredita que estes trabalhadores possam 

ser formados para se tornarem trabalhadores permanentes, como podemos verificar com 

a afirmação: “Sim. Pois acabam por observar as suas capacidades ao longo do tempo.  

Podem considera-los uma mais-valia para si e, por isso, investir nestes.”  

  

Relativamente ao segundo grupo de entrevistados, F e H referem que não é uma situação 

habitual, mas que pode acontecer: “Acho que não é uma coisa habitual, mas pode 

acontecer.” (Entrevistado H)  

  

Por outro lado, G e J, afirmam que “Sim, se o trabalhador se mostrar disponível e 

apresentar um bom trabalho” esses podem ser transformados em trabalhadores 

permanentes.  
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Quando interrogados se já sentiram essa oportunidade no decorrer da sua atividade 

profissional, quatro indivíduos deste grupo de entrevistados afirmam nunca terem tido 

essa oportunidade, apenas o entrevistado C afirma já ter tido essa oportunidade fazendo 

referência que esta surgiu numa altura em que não era ideal para aceitar o desafio.  

Vejamos:  

  

“Não, infelizmente nunca surgiu essa oportunidade. “ (Entrevistado A)  

  

“Não. No meu caso nunca senti. Talvez seja porque não vejo essa ocupação dessa forma, 

ou seja, não crio grandes expectativas em relação a este tipo de trabalho.” (Entrevistado 

B)  

  

“Não, no meu caso, nunca senti isso.” (Entrevistado D)  

  

“Não, nunca me surgiu essa oportunidade.” (Entrevistado E)  

  

“Sim. Por acaso já senti. Simplesmente foi numa altura em que não era ideal para mim. 

“(Entrevistado C)  

  

Se atentarmos às respostas do segundo grupo de entrevistados, constatamos que três deles 

afirmam já terem tido oportunidade para passarem a trabalhadores permanentes e dois 

afirmam nunca terem tido essa oportunidade:  

  

“Sim, por acaso já senti. Surgiu numa altura em que não foi propícia para mim.” 

(Entrevistado I)  

  

“Sim. Já senti. Já surgiu um convite por parte da empresa-cliente, neste caso específico 

eu é que recusei. “(Entrevistado G)  

  

“Sim, já. Já surgiram algumas oportunidades para um emprego permanente. Nunca 

aceitei porque estou realizada na minha área e tenho um emprego que me satisfaz neste 

momento. “(Entrevistado J)  
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“Não, a mim nunca me surgiu essa oportunidade. “(Entrevistado H)  

  

“Não, nunca me aconteceu. “(Entrevistado F)  

  

Em termos de carreira, os entrevistados encaram o futuro de uma forma positiva, isto é, 

encaram o seu percurso profissional de forma positiva na sua área de formação, deixando 

o trabalho temporário de parte, isto é, nenhum dos entrevistados planeia ficar ou continuar 

a trabalhar em empresas de trabalho temporário, mas sim prosseguir com os estudos e 

trabalhar na sua área de formação. Ora vejamos o que responderam os seguintes 

entrevistados:  

  

“Acredito num futuro bom, visto que me estou a preparar e a apostar em formação para 

isso. Mas tenho a certeza que não passará pelo trabalho temporário.” (Entrevistado B)  

  

“A minha carreira não estará ligada à área dos eventos. Encaro e espero, sem dúvida, 

um futuro promissor, acho que a minha área está em expansão e pode proporcionar-me 

uma carreira fantástica.” (Entrevistado C)  

  

“Penso que no futuro não trabalharei mais com empresas de trabalho temporário. Penso 

dedicar-me por completo à minha área de formação e ter sucesso nela.” (Entrevistado 

D)  

  

No que toca à carreira em termos futuros destes entrevistados, H e J planeiam continuar 

a trabalhar para obter dinheiro extra. Por outro lado, I e G, revelam que querem uma 

carreira na sua área de formação, realçando que não pretendem depender deste tipo de 

trabalho.  

  

“Neste momento como trabalho na minha área, pretendo continuar a fazê-lo, mas sempre 

que posso vou fazendo alguns trabalhos temporários como um extra. “(Entrevistado H)  

  

“Pretendo continuar a trabalhar na minha área e durante os próximos anos continuar a 

conciliar o trabalho temporário com a minha profissão, funcionando como um 

complemento. “(Entrevistado J)  
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“As minhas expectativas são positivas, na minha área de formação claro. Não quero 

depender deste tipo de trabalho. “(Entrevistado G)  

  

“A minha carreira não estará ligada à área dos eventos. E claro, espero ter um futuro  

promissor na minha área. “(Entrevistado I)  
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Capítulo IV – Discussão dos resultados  

  

Esta investigação teve como finalidade entender de que forma os trabalhadores 

temporários lidam com a grande instabilidade - quer de funções quer de local de trabalho 

- presente em diversos tipos de situações no âmbito laboral e associada ao trabalho 

temporário e perceber de que modo essa instabilidade gera sentimentos de insegurança, e 

de que modo estes trabalhadores - apesar da insegurança que é sentida no seu quotidiano 

– encaram a sua carreira e quais as suas expectativas a um prazo mais alargado marcado 

fortemente pelo contexto de relações de trabalho a curto prazo, isto é: Como é que 

forçados a gerir relações de curto prazo, estes trabalhadores conseguem ver um percurso 

de longo prazo nas suas carreiras?  

De forma a alcançar respostas, foi realizado um estudo numa empresa de trabalho 

temporário – direcionada para a área dos eventos – onde foi possível entrevistar um 

conjunto de indivíduos que encaixam neste perfil: sem contrato de trabalho permanente; 

inscritos na empresa.  

A metodologia qualitativa utilizada neste estudo tem um carácter exploratório, e 

foi desenvolvida através de entrevistas semiestruturadas. Desta forma, não foram criadas 

hipóteses, e sim questões de pesquisa, as quais foram formuladas baseadas na revisão de 

literatura acerca do tema.  

Assim, o presente capítulo tem como objetivo discutir, interpretar e refletir sobre 

os resultados encontrados no decorrer da investigação, e extrair conclusões à luz do 

enquadramento e objetivos teóricos deste estudo. Deste modo, integraremos os resultados 

obtidos com a literatura, procurando salientar os aspetos mais relevantes da nossa 

investigação. Além disso, para um melhor entendimento, posteriormente à análise teórica, 

apresenta-se um quadro síntese com as respostas dos entrevistados.  

  Primeiramente, note-se que o trabalho temporário tem ganho cada vez maior 

importância no contexto de mercado na Europa pois o número total de trabalhadores 

temporários, tal como a sua percentagem do total da população ativa está a crescer na 

maior parte dos países da União Europeia. Este crescimento deve ser visto na perspetiva 

das elevadas taxas de desemprego e das pressões competitivas e financeiras derivadas da 

globalização dos mercados, fatores que exigem às empresas uma maior flexibilidade e 

que pode incluir formas alternativas de emprego.  
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Além disso, os aspetos positivos do trabalho temporário têm vindo a ganhar 

evidência, contribuindo para uma procura cada vez maior de empresas e candidatos a esta 

forma de trabalho e que pretendem explorar as vantagens da mobilidade ao invés de se 

remeterem para um emprego estável e de longa duração numa mesma organização.  

Quando questionados acerca da razão porque optaram por esta modalidade de 

trabalho, os entrevistados dos dois grupos deram respostas que vão no mesmo sentido, 

como podemos verificar no quadro abaixo:  

  

Quadro 3: Razões na origem do trabalho temporário  

Trabalho temporário em exclusividade  
Trabalho temporário complementar de outra 

atividade  

Entrevistado 

A  

“Acho que a principal 

razão que me levou a  

optar pelo trabalho  

temporário é a liberdade 

de horário”  

Entrevistado 

F  

“A principal razão que me levou 

a optar pelo trabalho temporário 

é a  

independência monetária  

que me proporciona e pela 

flexibilidade de horários.”  

Entrevistado 

B  

“Como estamos a falar de 

trabalhos de curta  

duração eu diria cerca de 

seis horas, em média”  

Entrevistado 

G  

“Sobretudo pela facilidade de 

horários e pela  

possibilidade de ter um 

rendimento extra”.  

Entrevistado 

C  

“A liberdade de horário 

que conseguimos ter foi  

um factor que impulsionou 

o meu início nesta área.”  

Entrevistado 

H  

“Sobretudo por não existirem 

horários a cumprir e, 

consequentemente, pela  

independência monetária que iria 

obter.”  

Entrevistado 

D  

“Por ocupar pouco tempo e 

pela liberdade de  

horário, visto que a minha 

ocupação principal são os  

estudos.”  

Entrevistado 

I  

“(…) além disso, a liberdade de 

horário que  

conseguimos ter também foi  

um fator que impulsionou o meu 

início nesta área.”  



63  

  

Entrevistado 

E  

“Optei essencialmente por 

este trabalho dar para  

conciliar com os estudos, 

devido à liberdade de 

horário existente.”  

Entrevistado 

J  

“(…) o principal motivo pelo 

qual optei por esta  

modalidade de trabalho foi o 

facto dos horários serem flexíveis, 

o que me permite  

  

  

 Os dados da APESPE (2016) referidos na revisão da literatura relativamente aos 

benefícios do trabalho temporário na visão dos trabalhadores encontram-se também 

espelhados no nosso estudo. Deste modo, os entrevistados referem todos a flexibilidade 

de horário como a maior vantagem para esta modalidade de trabalho. Por outro lado, 

relativamente às desvantagens deste regime, as respostas dos entrevistados vão de 

encontro ao que referem Santana e Centeno (2000) que as empresas de trabalho 

temporário, em relação às empresas-clientes, queixam-se principalmente de atrasos nos 

pagamentos. Já os trabalhadores, na opinião dos mesmos autores, em relação à empresa 

de trabalho temporário queixam-se de atrasos nos pagamentos, como resumido no quadro 

que se segue:  

    

  

Quadro 4: Vantagens e desvantagens do trabalho temporário  

Trabalho temporário em exclusividade  Trabalho temporário complementar de outra actividade  

Entrevistado 

A  

“Como referi acima, a 

liberdade de horário é a maior 

vantagem deste tipo de 

trabalho.”  

  

“A principal desvantagem foca-

se na incerteza dos regimes de  

pagamentos pois cada empresa  

tem o seu método e, salvo raras  

exepções, os prazos não são  

cumpridos.”  

  

Entrevistado 

F  

“A principal vantagem é que posso 

trabalhar em horários que basicamente  

sou eu que escolho. Além disso, posso 

trabalhar consoante a minha  

disponibilidade, o que é ótimo.”  

“Como desvantagem eu apontaria o facto 

de ser um trabalho imprevisível em  

termos monetários, isto é, não consigo 

prever o montante que vou receber  

porque depende do volume de trabalho e 

se há ou não atrasos nos pagamentos.”  
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Entrevistado 

B  

“A razão principal prende-se 

com o facto de os horários 

serem 

conciliadores com o horário do 

mestrado. A principal 

desvantagem sem dúvida que é 

o 

facto de o pagamento por vezes 

ser tardio, é uma situação 

muito recorrente no trabalho 

temporário.” 

Entrevistado 

G  

“A principal vantagem para mim é sem 

dúvida a não existência de horários fixos.  

As principais desvantagens prendem-se em 

questões relacionadas com a  

incerteza da existência ou não de trabalho 

e questões com os pagamentos.  

“  

Entrevistado 

C  

“Como vantagens o facto de 

alguns trabalhos serem muito 

bem 

remunerados. “ 

“A principal desvantagem é ter 

que esperar bastante para 

receber o trabalho realizado. “ 

Entrevistado 

H  

“As principais vantagens, a meu ver, são a 

flexibilidade de horário e a remuneração.”  

“A principal desvantagem é que o 

montante recebido é muito variável, isto é, 

varia consoante os trabalhos que se fez  

nesse ano.”  

Entrevistado 

D  

“As principais vantagens são, 

como disse, a curta duração.” 

“As principais desvantagens 

são a falta de direitos que o 

trabalhador 

tem e, por vezes, as demoras e 

atrasos nos pagamentos” 

Entrevistado 

I 

“Como principais vantagens posso dizer o 

facto de alguns trabalhos serem muito 

bem remunerados, o espirito de equipa e a 

liberdade de horário.” 

“As principais desvantagens é a demora e 

atrasos nos pagamentos bem como o curto 

prazo inerente a este regime.” 

Entrevistado 

E  

“A principal vantagem é a 

liberdade de horário e a não 

existência de vínculo.”  

“Como desvantagem, a 

insegurança deste tipo de 

trabalho e os atrasos nos 

pagamentos.”  

Entrevistado 

J 

“Relativamente às vantagens, 

rapidamente realço a flexibilidade de 

horários (…) A principal desvantagem, na 

minha opinião, é sem dúvida os  

recibos verdes, devido aos atrasos e toda  

a carga fiscal inerente. “  
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Deste modo, para os entrevistados, o trabalho temporário é acima de tudo um meio 

de procura de emprego e inserção no mercado de trabalho. Quando realizam a sua 

inscrição numa agência de trabalho temporário, passam a ter à sua disposição a ajuda de 

profissionais qualificados e habilitados na área do recrutamento e seleção. Têm também 

acesso a um leque variado de ofertas que lhes permite uma maior escolha das mesmas e 

adequação ao seu perfil.  

De referir também, que para muitos recém-licenciados é a primeira oportunidade 

de emprego, de adquirir experiência profissional e de enriquecimento do seu curriculum. 

Um outro aspeto muito positivo, que não podia deixar de referir, é que em muitas 

situações as missões de trabalho temporário acabam por criar a oportunidade de integrar 

o trabalhador temporário na empresa cliente, possibilitando um emprego de carácter mais 

permanente.  

Por outro lado, tal como referem Castanheira, Chambel e Cesário (2011), os 

diversos estudos têm demonstrado que as relações de emprego destes trabalhadores 

temporários não têm que ser necessariamente transacionais e de curta duração, este facto 

encontra-se refletido neste estudo, mais precisamente nas respostas dos indivíduos 

pertencentes ao primeiro grupo. Contrariamente, o segundo grupo aponta as suas 

respostas para relações de trabalho mais curtas, como um dia completo ou algumas horas, 

tal como podemos comprovar com o seguinte quadro:   

    

  

  

Quadro 5: Duração das relações de emprego 

Trabalho temporário em exclusividade Trabalho temporário complementar de outra atividade 

Entrevistado A 
“No caso da empresa-cliente 

que trabalho a mais tempo, a 

ligação dura há cinco anos” 

Entrevistado F 

“Depende do cliente. Há 

clientes em que existe 

trabalho o ano todo com 

diferentes durações “ 

Entrevistado B 

“Hm.. Como estamos a falar de 

trabalhos de curta duração, 

eu diria cerca de seis horas, 

em média.” 

Entrevistado G 

“Em horas, que é o mais 

habitual, serão 

aproximadamente 5 horas”. 
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Entrevistado C 

“Em relação a uma 

empresacliente para a qual 

exerço funções é há cinco 

anos.” 

Entrevistado H 

“Depende do cliente. De 6 a 8 

horas por dia de trabalho. 

Quanto à duração do serviço, 

pode estender-se a vários 

meses ou anos.” 

Entrevistado D 

“De seis a oito horas, por dia 

de trabalho. Quanto à duração 

da prestação de serviço, pode 

estender-se a vários meses ou 

anos.” 

Entrevistado I 

“Normalmente, são cerca de 

oito horas por dia. Algumas 

empresas já trabalhei durante 

anos.” 

Entrevistado E 

“Em horas, que é mais 

habitual, serão 

aproximadamente cinco 

horas.” 

Entrevistado J 

“Já estou ligada à principal 

empresa-cliente para a qual 

trabalho à cerca de seis anos, 

praticamente desde que 

comecei no trabalho 

temporário.” 

  

Galais (2009) afirma que pode surgir, por vezes, um conflito interno para o 

trabalhador, que formalmente trabalha para a empresa de trabalho temporário, mas no seu 

dia-a-dia sente-se mais integrado na empresa cliente, considerando muitas vezes que 

trabalha para esta.  

De facto, quando olhamos para os resultados das entrevistas de ambos os grupos, 

conseguimos observar que a maioria dos entrevistados dos dois grupos sentese, na 

verdade, bastante integrado na empresa-cliente bem como junto dos trabalhadores 

permanentes, indo de encontro ao que é defendido pelo autor, tal como indicado:  

  

Quadro 6: Integração na empresa-cliente  

Trabalho temporário em exclusividade  Trabalho temporário complementar de outra atividade  

Entrevistado A  

“Na maior parte das vezes mesmo 

que não me sinta muito integrada,  

tento integrar-me ao máximo. Mas 

no geral sou bem recebida.”  

Entrevistado F  “Sim, a maioria das vezes sim. Já 

trabalhei com empresas-cliente  

que foram excecionais comigo e  

me integraram junto deles como 

se fizesse parte da mesma.”  
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Entrevistado B 

“Sim a maioria das vezes sim. Isso 

acontece porque por vezes o  

próprio cliente já nos conhece e  

quando surge um evento é ele 

mesmo que solicita se os  

trabalhadores temporários podem 

ser o trabalhador X ou o  

trabalhador Y, o que faz com que  

normalmente já exista uma boa  

integração.”  

Entrevistado G 

“Não, tendo em conta a muito 

curta duração da prestação do  

serviço, normalmente não me 

sinto muito integrada 

sinceramente.”  

Entrevistado C 

“Sim, no caso da empresa para a 

qual presto serviço há mais tempo,  

sinto-me bastante integrada e gosto 

imenso daquilo que faço nessa  

empresa.”  

Entrevistado H 

“Sim. Algumas empresas 

rapidamente nos integram junto 

dos outros trabalhadores, 

sentindo-nos, por vezes, um deles.  

“  

Entrevistado D 
“Por vezes sim, por vezes não. Já 

me aconteceu de tudo.”  
Entrevistado I 

“Sim, sinto-me bastante 

integrado. Alem disso, também  

faço um esforço para me integrar  

ao máximo.”  

Entrevistado E 

“Sim, sinto-me sempre muito bem 

integrada na empresa, toda a gente 

se esforça nesse sentido.” 
Entrevistado J 

“Por norma sim. Algumas 

empresas rapidamente nos  

integram junto dos outros  

trabalhadores, sentindo-nos, por  

vezes, um deles.”  

  
Como referido no parágrafo anterior, e em boa verdade, a questão da integração 

dos trabalhadores na empresa-cliente e a relação estabelecida entre estes trabalhadores em 

regime temporário e os trabalhadores permanentes da empresa-cliente, são duas questões 

que se encontram intimamente ligadas, sendo esta última já abordada aquando da resposta 

à pergunta anterior.  

De facto, é defendido por (Hakansson, 2015) que estes trabalhadores, apesar de 

serem contratados pela empresa de trabalho temporário, são integrados na empresa-

cliente, relacionando-se com os restantes trabalhadores, não existindo uma segmentação 

clara entre os trabalhadores permanentes e os trabalhadores temporários.  
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No nosso estudo e tal como referido pelo autor, comprova-se que a relação com 

os trabalhadores permanentes é, na generalidade, estritamente profissional, mas 

considerada uma boa relação pelos entrevistados, tendo até sido feitas algumas relações 

de amizade, como podemos observar no quadro 7:  

  

Quadro 7. Relação com os trabalhadores permanentes  

Trabalho temporário em exclusividade  Trabalho temporário complementar de outra atividade  

Entrevistado A  

“A relação é sempre estritamente 

profissional sendo que há quem me  

deixe mais confortável, como em  

tudo na vida. Mas no geral, a minha 

relação com os trabalhadores 

permanentes é muito  

boa (…)”  

Entrevistado F  

“A minha relação com os 

trabalhadores permanentes é  

muito boa. Claro que é sempre 

uma relação profissional, mas 

com alguma informalidade.”  

Entrevistado B  

“Eu diria que é boa (risos. Pelo 

menos a maior parte das vezes eu 

diria que o é. Alguns dão-nos  

bastante abertura e ajudam à nossa  

integração (..).”  

Entrevistado G  

“É uma relação profissional 

bastante positiva em que os  

trabalhadores permanentes são 

muito colaborantes.”  

Entrevistado C  

“Desde que entrei nesta 

empresacliente, fiz um grupo de 

amigas. Em relação aos restantes  

trabalhadores, mantenho uma 

relação normal, visto que há  

trabalhadores que permanecem  

pouco tempo.”  

Entrevistado H  

“É uma relação profissional 

mas bastante próxima. Comigo 

todos são muito acolhedores e  

ajudam-me imenso nas tarefas  

diárias em que posso ter mais  

dificuldade.”  

Entrevistado D  

“Hmm. Boa. Posso afirmar ate que 

com alguns trabalhadores  

permanentes a minha relação com  

alguns trabalhadores é próxima, 

mas sempre profissional.”  

Entrevistado I  

“A relação é sempre 

estritamente profissional sendo 

que há quem me deixe mais  

confortável, como tudo na vida.  

Mas no geral a minha relação 

com os trabalhadores 

permanentes é muito boa.”  
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Entrevistado E  

“É uma relação muito boa. Com 

alguns até mantenho uma relação  

de amizade.”  
Entrevistado J  

“Com os trabalhadores 

permanentes, a relação na 

maioria das vezes é profissional, 

mas não formal  

(…)”  

  

De acordo com Feldman, Doerpinghaus e Turnley (1994) este tipo de 

trabalhadores tendem a não receber formação e, ao mesmo tempo, têm poucas perspetivas 

de desenvolvimento de uma carreira.  

No entanto, no nosso caso de estudo, os entrevistados referem já ter recebido 

formação ou até chegam a referir que recebem com regularidade.  

Note-se que, e é interessante analisar este ponto, apenas uma pequena minoria 

partilha que receberam formação pelas duas partes. Isto pode significar haver alguma 

falta de cooperação e acompanhamento entre a empresa de trabalho temporário ou a 

empresa-cliente e surge muitas vezes a questão de quem é a responsabilidade de fornecer 

esta formação.  

Os entrevistados referem ainda a importância da formação que deveria ser dada 

num âmbito mais geral, por parte da agência de trabalho temporário, a todos os 

trabalhadores. Podemos observar no quadro apresentado de seguida:  

    

  

Quadro 8. Formação recebida pelos trabalhadores temporários  

Trabalho temporário em exclusividade  Trabalho temporário complementar de outra atividade  

Entrevistado A 

“(…) Sim, normalmente recebo 

formações especificas para as  

funções a desempenhar mas sempre 

pela empresa-cliente. Essa é a  

questão crucial. É sempre a  

empresa-cliente, pelo menos no meu  

caso, que me dá a formação e nunca 

a agência de trabalho temporário.”  

Entrevistado F 

“Sim, já recebi pequena formação de 

protocolo pela agência de trabalho  

temporário. Pela empresa-cliente só  

pequena do que pretendem no trabalho  

em específico.”  
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Entrevistado B 

“Na realidade não. O que já recebi 

de ambas as partes foram briefings 

muito específicos acerca, por  

exemplo, do evento em que estamos a 

trabalhar ou sobre algum tipo de 

protocolo que tenhamos que seguir.”  

Entrevistado G 

“Não, nunca recebi formação de 

nenhuma das empresas envolvidas. A meu 

ver, a formação por parte da agência de  

trabalho temporário é muito importante,  

mas num sentido diferente. Poderia existir 

algum tipo de formação generalizada que  

se adaptasse a qualquer trabalhador e a 

qualquer função que viesse a 

desempenhar”  

Entrevistado C 

“Sim, a primeira empresa de 

trabalho temporário com que  

trabalhei deu-me bastante  

formação.”  

Entrevistado H 

“Hm.. Apenas pequenas formações de 

protocolo. Pela empresa-cliente, só  

pequena formação que se baseava no que 

pretendiam que fosse feito num 

determinado evento.”  

Entrevistado D 

“Sim, formação breve e específica 

sobre funções ou postos que tinha 

que ocupar. Pela empresa-cliente  

também, nomeadamente sobre o uso 

de tecnologias específicas utilizadas  

por eles. “  

Entrevistado I 

“Não, esta agência de trabalho 

temporário nunca me deu qualquer tipo  

de formação. Pela empresa-cliente é mais 

sobre o uso de tecnologias específicas 

utilizadas num determinado evento.”  

Entrevistado E 

“Normalmente, de ambas as partes o 

que recebemos com mais frequência  

são breefings.”  

Entrevistado J 

“Não. Curiosamente nunca recebi 

formação de nenhuma das empresas  

envolvidas.”  

  

No que diz respeito à questão de como gerir as dissonâncias entre a agência de 

trabalho temporário e a empresa-cliente, a maioria dos entrevistados do primeiro e 

segundo grupo partilham a mesma opinião, referindo que tentam conciliar ao máximo as 

orientações dadas pelas duas partes.  

É muito importante realçar que este equilíbrio de ganhos na relação triangular que 

caracteriza o trabalho temporário de agência é mais facilmente assegurado quando as 

agências de trabalho temporário desenvolvem relações de parceria com os departamentos 

de gestão de recursos humanos das empresas clientes e ambos dividem a responsabilidade 

de gerir de forma responsável os trabalhadores temporários de agência.  
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É também uma prática comum em algumas agências de trabalho temporário em 

Portugal destacar técnicos de RH seus para trabalharem diretamente nas instalações da 

empresa cliente e, assim, gerirem e ajudarem diretamente os trabalhadores temporários 

de agência (Chambel, 2011). Deste modo, a agência conhece bem as características do 

cliente e consegue adequar as suas práticas de recrutamento e seleção, de avaliação do 

desempenho e atribuição de recompensas à realidade e necessidades específicas daquele 

cliente.  

Por outro lado, estes níveis de compromisso por parte dos clientes para com os 

trabalhadores temporários de agência são mais elevados quando estas empresas recorrem 

a estes trabalhadores temporários para exercer funções que não só são estratégicas para a 

empresa como até são semelhantes às desenvolvidas por trabalhadores contratados 

diretamente pela própria empresa cliente.  

Nestes casos, os clientes tendem a proporcionar as mesmas oportunidades de 

formação e as mesmas condições de trabalho aos diferentes trabalhadores temporários, o 

que favorece a perceção de igualdade de tratamento e justiça, fundamentais para as 

atitudes de qualquer trabalhador. Podemos comprovar isto mesmo ao atentarmos no 

quadro a seguir:  

    

  

Quadro 9. Dissonâncias entre a empresa-cliente e a empresa de trabalho temporário  

Trabalho temporário em exclusividade  
Trabalho temporário complementar de outra 

atividade  

Entrevistado A  

“(…) se surgirem, tento ao 

máximo dissipa-las e tento 

guiarme pelas orientações da  

empresa-cliente uma vez que é 

essa mesma indicação que a  

empresa de trabalho temporário  

nos dá.”  

Entrevistado F  

  

“Tento falar com ambas e 

chegar a um consenso. Por  

norma esta técnica resulta e o 

evento é bem-sucedido”  

Entrevistado B  

“Por vezes tento que ambos 

cheguem a um consenso, isto é, 

que quer a agencia de trabalho 

temporário quer a empresa- 

cliente consigam delinear uma  

serie de parâmetros a seguir  

(…)”  

Entrevistado G  

  

“Na maioria das vezes é a 

empresa-cliente.”  
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Entrevistado C  

  

  

“Se surgirem, tento ao máximo 

dissipa-las e tento guiar-me pelas 

orientações da empresa-cliente.”  

Entrevistado H  

“Tento falar com ambas e 

chegar a um consenso.  

Considero os dois lados da 

questão e tento por a empresa e 

a agência em contacto, para  

tratarem da dissonância entre  

eles. Mas se tiver que optar,  

escolho as orientações da 

empresa-cliente (…)”  

Entrevistado D  

“Normalmente considero os dois 

lados da questão e tento por a 

empresa e a agência em  

contacto, para tratarem da  

dissonância entre eles. Mas se 

tiver que escolher, escolho as  

orientações da empresa-cliente, 

pois são eles que me contratam  

apesar de ser através da agência  

de trabalho.”  

Entrevistado I  

  

“Tento guiar-me pelas 

orientações de ambas, mas se 

uma das partes não estiver  

presente tento guiar-me pelas 

orientações da empresa 

cliente, que é quem está 

presente normalmente.”  

Entrevistado E  

Tento conciliar as ideias e ordens 
de ambas e obedecer a todos,  

tentando cooperar e ser o mais 

profissional possível.”  

Entrevistado J  

“Normalmente tento sempre 

seguir as regras das duas 

empresas e tento não  

comprometer nem uma nem 

outra, isto é, por vezes tento  

englobar as regras das duas 

empresas e transformá-las  

numa só regra, pela qual me  

tento reger.”  

  

Relativamente ao terceiro grupo de questões, note-se que os trabalhadores 

temporários de agência são um grupo muito específico de trabalhadores temporários, cuja 

natureza da relação de emprego os coloca numa posição particularmente frágil. Não 

estando protegidos por uma legislação laboral específica e «pertencendo a um lado, mas 

vivendo noutro», estes trabalhadores muitas vezes vão além do carácter temporário da sua 

relação e exibem níveis de esforço e compromisso semelhantes aos dos outros 

trabalhadores. Na esperança de ver este esforço ser reconhecido e recompensado pela 

empresa cliente, os trabalhadores temporários de agência esforçam-se por se destacar e 

cumprir os objetivos.  
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No entanto, sentem, na maioria das vezes, o desejo de que esta situação seja na 

realidade transitória e que possam conquistar a oportunidade de desenvolver uma relação 

com um vínculo mais duradouro.  

A literatura tem demonstrado que existem diversas ferramentas ao alcance das 

agências de trabalho temporário e das empresas clientes, no sentido de proporcionarem 

aos trabalhadores temporários de agência uma experiência que, ainda que temporária ou 

sentida como transitória, possa ser vantajosa e contribuir para o alcance dos seus 

objetivos.   

Sverke, Hellgren e Naswall (2002) defendem, tal como é referido na revisão da 

literatura deste estudo, que a insegurança no emprego é um dos maiores problemas da 

nossa sociedade atualmente, sendo um tema cada vez mais estudado.  

Além disso, De Cuyper e De Witte (2007); Kirves et al., (2011) e Klandermans et 

al, (2010) com os seus estudos comprovaram que os trabalhadores temporários quando 

comparados com trabalhadores permanentes, sentem maior insegurança no seu emprego.  

De facto, quando questionados acerca desta questão as respostas dos entrevistados 

em questão vão de encontro ao que é defendido pelos autores. Referem na sua maioria 

que sentem insegurança no seu emprego e apontam o trabalho temporário como maior 

motivo para essa insegurança que é sentida, especialmente para aqueles que dependem 

financeiramente do mesmo. Podemos comprovar o que foi dito com o seguinte quadro:  

  

Quadro 10. Insegurança sentida pelos trabalhadores temporários  

Trabalho temporário em exclusividade  Trabalho temporário complementar de outra atividade  

Entrevistado A  

“Acredito que quem sentir insegurança é 

porque depende financeiramente  

apenas destas ações, que não permitem  

estabilidade nem compromisso a longo  

prazo.”  

Entrevistado F 

“Sim, sem dúvida. A insegurança está 

presente desde que comecei a 

trabalhar neste regime.”  

“Sim, acho que essa é a principal 

razão. Por ser trabalho temporário,  

com esta questão vem outras como a  

instabilidade financeira por exemplo, 

que acaba por realçar esta 

insegurança.”  
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Entrevistado B  

“Por vezes sim. É difícil criar 

expectativas neste tipo de trabalho e por  

isso torna-se difíceis não nos sentirmos  

inseguros (…)”  

Entrevistado G 

“Sim, sinto alguma. O clima de 

insegurança acaba direta ou 

indiretamente por estar presente no  

quotidiano.”  

Entrevistado C  

“Não. Neste momento não sinto 

insegurança no meu emprego, ate pelo 

contrário, estou numa boa fase.”  

“Quem sente insegurança acredito que 

seja quem depende financeiramente  

disto.”  

Entrevistado H 

“Sim. No que diz respeito a trabalho 

temporário, esse sentimento é  

constante. “  

“Não só, mas também. Por ser 

trabalho temporário, com esta 

questão surgem outras como a  

instabilidade financeira por exemplo, 

que acaba por realçar esta 

insegurança.”  

Entrevistado D  

“Alguma. Por saber que sou descartável 

deste tipo de trabalho.”  

“Sim acredito que sim. O principal 

motivo dessa insegurança é mesmo a 

vertente temporária deste tipo de  

trabalho.”  Entrevistado I 

“Não. Isso não me preocupa nem  

penso muito nisso”.  

“Acredito que quem sentir 

insegurança é porque depende  

financeiramente apenas destas ações.  

Penso que essa é a principal razão  

para a insegurança que por vezes é 

sentida por quem opta por esta 

modalidade de trabalho.”  

Entrevistado E  

“Sim. É inevitável não sentir 

insegurança neste tipo de trabalho 

principalmente devido ao seu carácter  

temporário.”  

“Talvez... Pode não ser o principal 

motivo, mas sem dúvida que contribui  

em grande parte, para a insegurança  

sentida.”  

Entrevistado J 

“Sim. Essa para mim é uma resposta 

quase imediata. No que diz respeito 

ao trabalho temporário, esse 

sentimento é constante. “  

“Sim, creio que sim. Ainda por cima 

no nosso caso, enquanto  

trabalhadores temporários de  

agência, a maioria não possui  

qualquer regime contratual, o que  

por si só constitui uma fonte de  

insegurança. “  
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Por outro lado, a instabilidade é um fator que se encontra presente no quotidiano 

dos trabalhadores temporários de agência. Esta instabilidade pode adquirir diversas 

formas, podendo ser instabilidade no sentido de não saber com o que poder contar, isto é, 

não ter a certeza da quantidade de trabalhos que terão por semana ou até mesmo por mês 

ou ainda adquirir a forma de instabilidade financeira, que está relacionada com o facto 

anterior e com o atraso nos pagamentos por parte das agências de trabalho temporário.  

Note-se que a Gestão de recursos humanos e o estabelecimento de relações de 

emprego de elevada qualidade, através de uma gestão adequada dos contratos 

psicológicos, podem minorar o impacto negativo que estas características de emprego 

podem ter nas relações entre as pessoas e as organizações nas quais trabalham, 

independentemente da natureza do seu contrato formal.  

No entanto, os inquiridos afirmaram na sua generalidade que lidam bem com esta 

instabilidade, pois tal como defendem De Cuyper e De Witte (2007) alguns trabalhadores 

até preferem este tipo de empregos devido à sua flexibilidade, liberdade e variedade.  

Consequentemente, a variedade de funções que podem ter que desempenhar num 

determinado cliente, como estes se preparam para este tipo de situações ou até como lidam 

com a constante mudança de local de trabalho, foi também questionado. 

 Na generalidade, os trabalhadores lidam bem com esta incontrolabilidade – de 

funções e de local de trabalho - funcionando para alguns como um fator de motivação, tal 

como comprovado no quadro 11:  
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Quadro 11. Variedade de funções e de local de trabalho 

Trabalho temporário em exclusividade Trabalho temporário complementar de outra atividade 

Entrevistado A 

“Na verdade, estou ciente da 

instabilidade a que estou sujeita. Com o 

passar do tempo fui, de certa forma, 

interiorizando essa ideia (…) em 

relação à instabilidade financeira, essa 

sim é muito sentida.” 

“Ironicamente, na minha opinião, esta 

constante mudança de local de trabalho 

é um ponto positivo desta modalidade de 

trabalho.” 

Entrevistado F 

“Creio que lido bem com isso. Já 

me habituei e é uma coisa que 

aprendi a lidar. Quando comecei 

no trabalho temporário também já 

tinha essa noção, de toda a 

instabilidade, por isso já estava a 

contar que iria sentir isso.” 

“Estas constantes mudanças 

agradam-me porque fazem com 

que o meu trabalho nunca seja 

rotineiro, o que é ótimo para 

mim.” 

Entrevistado B 

“Bom, tento lidar com isso normalmente. 

“ 

“Eu gosto de mudar de ambiente de 

trabalho, pois assim nunca me canso. 

Esta variedade de funções como me 

falou e de local de trabalho para mim 

funcionam como uma motivação, sintome 

muito mais motivada na realidade.” 

Entrevistado G 

“Tento sempre cumprir com o que 

me é pedido de forma a satisfazer 

as necessidades do cliente, acho 

que é a melhor forma de lidar 

com isto. “ 

“Sendo trabalho temporário é de 

esperar estas mudanças. Sim, 

acaba sempre por interferir um 

pouco com as minhas funções 

porque como o local de trabalho 

raramente é o mesmo, as funções 

acabam também por não serem as 

mesmas.” 

Entrevistado C 

“Bom, tento lidar com isso normalmente. 

Em relação à instabilidade financeira, 

essa sim é mais difícil de lidar uma vez 

que os 

Entrevistado H 

“Bem. Tento não me habituar 

muito às empresas-cliente, por 

exemplo, pois sei que é 

temporário e que pode acabar.” 
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pagamentos não são muito certos na 

maioria das vezes.” 
  

Entrevistado D 

“Lido com muita normalidade, pois sei 

que é normal neste tipo de trabalho. É 

uma questão que já não me “assusta”, já 

estou habituada e de certa forma, 

inconscientemente, consigo abstrair-me 

disso.” 

“Esse facto não influencia a minha 

motivação, lido muito bem com isso, faz 

parte da minha rotina de trabalho.” , 

inconscientemente, consigo abstrairme 

disso.” 

“Esse facto não influencia a minha 

motivação, lido muito bem com isso, faz 

parte da minha rotina de trabalho.” 

Entrevistado I 

“Bom, tento lidar com isso 

normalmente. Como tenho outra 

ocupação, penso que consigo 

lidar melhor com a insegurança 

presente pois não dependo única 

e exclusivamente desse trabalho.” 

“Muito naturalmente, é algo que 

já não me faz confusão.” 

Entrevistado E 

“Não penso muito nisso, por isso penso 

que lido bem com a instabilidade, já faz 

parte do meu quotidiano.” 

“Aceito bem e lido com normalidade 

com estas mudanças, funciona como um 

incentivo para mim." 

 

Entrevistado J 

“Lido normalmente, é um trabalho 

e eu estou lá para 

desempenhar as funções que me 

pedem. Aprendi, de certa forma, a 

encarar as coisas assim. “ 

“De momento não influencia 

porque tenho outro trabalho. No 

entanto, quando comecei neste 

tipo de trabalho e esta era a 

minha única ocupação, também 

me sentia motivada. 
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Lopes e Chambel (2013), por sua vez, afirmam que à semelhança do que se 

verifica noutros países também em Portugal, os trabalhadores temporários consideram 

que este tipo de trabalho pode ser uma forma de conseguir um trabalho permanente, o que 

acaba por funcionar como uma fonte de motivação. A fim de se perceber se o nosso 

presente estudo vai de encontro ao ponto de vista dos autores, questionam-se os 

indivíduos acerca da influência ou não da imprevisibilidade e incerteza que caracterizam 

este trabalho sob a motivação.  

Para simplificar, podemos afirmar que metade dos entrevistados afirma que este 

facto tem influência na motivação enquanto que outra metade afirma que não. Ao 

observarmos o quadro 12, conseguimos entender o que referido acima:  

  

Quadro 12. Influência da imprevisibilidade do trabalho temporário na motivação 

Trabalho temporário em exclusividade 
Trabalho temporário complementar de outra 

atividade 

Entrevistado A 

“No meu caso específico, este facto 

não tem influência na minha  

motivação porque só depende de  

mim fazer ou não fazer a ação:”  

  

Entrevistado F 

“Por vezes pode 

influenciar. Mas na  

maioria dos casos até lido 

bem com isso e, de certa 

forma, me entusiasma.”  

Entrevistado B 

“Este facto não tem influência na 

minha motivação pois só depende de 

mim fazer ou não fazer cada ação. “  

Entrevistado G 

“Sim, precisamente pela 

incerteza da duração e 

manutenção do trabalho “  

Entrevistado C 

“Não, às vezes sinto que estou mais 

motivada outras vezes não, mas isso é 

influenciado pela quantidade de 

trabalho que tenho nessa altura.”  

Entrevistado H 

“Sim, mas tento sempre 

arranjar outros trabalhos  

em jeito de alternativa, 

noutras agências, por  

exemplo. No entanto, sei  

que isso não é o meu futuro 

e que eventualmente vou  

deixar de o fazer, por isso  

influencia pouco a minha 

motivação.”  
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Entrevistado D 

“Por vezes sim. No entanto, sei que 

isto não é o meu futuro e que  

eventualmente vou deixar de o fazer, 

por isso influencia pouco.”  

Entrevistado I 

“Não, às vezes sinto que 

estou mais motivado outras 

vezes não, mas isso por 

vezes é influenciado pela 

quantidade de trabalho que 

tenho nessa altura (…)” 

Entrevistado E 

“Pode ter alguma influência, mas 

sinceramente a maioria das vezes 

estou muito motivada.” 

 

Entrevistado J 

“De momento não me sinto 

assim, pois tenho outro 

trabalho (…)” 

  

A noção de carreira já não é mais restrita à progressão de carreira, onde o papel 

das organizações na carreira dos trabalhadores tem sofrido alterações nas ultimas décadas, 

pois estas adotaram uma postura que responsabiliza totalmente os seus trabalhadores pelo 

seu futuro. Deste modo, torna-se pertinente perceber como é que estes trabalhadores 

encaram a sua carreira e como gerem as expectativas a longo prazo.  

Deste modo, alguns autores referidos na revisão da literatura afirmam que os 

trabalhos temporários criam uma ponte útil para um emprego permanente. Na mesma 

linha de pensamento, outros autores já mencionados referem também que os empregos 

temporários podem proporcionar uma ponte para melhores empregos através da 

construção de experiencia de trabalho e através de ligações que podem fornecer 

informações sobre futuras oportunidades de emprego e garantir as competências dos 

trabalhadores. Todas estas conclusões que se encontram espelhadas na revisão da 

literatura, são comprovadas pelas respostas dos entrevistados transcritas no quadro que se 

segue:  
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Quadro 13. Progressão de carreira no trabalho temporário 

Trabalho temporário em exclusividade 
Trabalho temporário complementar de outra 

atividade 

Entrevistado A 

 

“Acredito que sim. A verdade é que 

fazemos muitos contactos e ficamos a 

conhecer muitas empresas que se 

podem aperceber do nosso 

profissionalismo e dedicação e isso 

pode abrir portas para empregos 

ligados ou não à nossa área de 

estudo.” 

Entrevistado F 

“Sim, claro que sim. Ao longo 

deste tempo todos os 

conhecimentos e 

competências que adquiri 

tenho a certeza que serão 

uteis no futuro da minha vida 

profissional.” 

Entrevistado B 

“Sinceramente, acredito que sim, que 

isso aconteça com alguma frequência 

até.” 

Entrevistado G 

“Sim, acho que todos os 

trabalhos temporários podem 

ser uma forma de ganhar 

experiencia e conhecimentos 

para poder progredir para 

um emprego permanente.” 

Entrevistado C 

“Sim, acho que todos os trabalhos 

temporários podem ser uma forma de 

ganhar experiencia e assim um dia 

mais tarde puder trabalhar na minha 

área já com outras competências.” 

Entrevistado H 

“Sim acredito. Este tipo de 

trabalho permite-nos adquirir 

não só competências e 

capacidades como também 

travar muitos 

conhecimentos.” 

Entrevistado D 
“Sim, acho possível isso acontecer 

em certas situações.” 
Entrevistado I 

“Sim, acho que todos os 

trabalhos temporários podem 

ser uma forma de ganhar 

experiencia.” 
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Entrevistado E 

“Sim, acho que todos os trabalhos 

temporários podem ser uma forma de 

ganhar experiencia e assim um dia 

mais tarde poder trabalhar na minha 

área já com outras competências. “ 

 

Entrevistado J 

“Sim acredito. Este tipo de 

trabalho permite-nos adquirir 

não só competências e 

capacidades como 

conhecemos muita gente das 

mais variadas áreas. Muitas 

vezes estes tipos de 

conhecimentos abrem-nos 

portas para oportunidades 

profissionais.” 

  

Neste contexto fortemente marcado pelo curto prazo, torna-se difícil gerir as 

expectativas no longo prazo. No caso dos entrevistados deste estudo, estes mostram-se 

conscienciosos da situação em que se encontram e evitam criar expectativas a longo 

prazo, preferindo focar-se no dia-a-dia.  

Gallie, D. et al., (1998) defendem que em relação às oportunidades de carreira, os 

trabalhadores temporários sentem ter oportunidades de progressão de carreira ou 

oportunidades de promoção. No que diz respeito aos entrevistados, as opiniões diferem, 

defendo o primeiro grupo de entrevistados que não existe progressão de carreira e o 

segundo grupo afirmando que sim. Por outro lado, Booth e al., (2002), GuellRotllan e 

Petrongolo (2000), Korpi e Levin (2001) e McGinnity et al., (2005) afirmam que os 

empregos temporários podem ser usados como um dispositivo de triagem, isto é, os 

empregadores avaliam a competência dos trabalhadores numa posição temporária antes 

de decidir se lhes oferece um emprego permanente.      

  Assim, quando questionado se os entrevistados acreditam ser possível a empresa-

cliente utilizar os trabalhadores temporários para os formar e depois mais tarde 

transforma-los em trabalhadores permanentes, as respostas dividem-se, no entanto, a 

maioria vão de encontro ao referido pelos autores em questão. Estas duas questões 

encontram-se espelhadas nos quadros abaixo:  
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Quadro 14. Expectativas a longo prazo nos trabalhadores temporários 

Trabalho temporário em exclusividade 
Trabalho temporário complementar de outra 

atividade 

Entrevistado A 

“Não tenho expectativas a longo prazo 

em relação a este trabalho sinceramente. 

No meu caso, servem apenas para juntar 

dinheiro.” 

Entrevistado F 

“Não tenho expectativas a longo 

prazo, simplesmente vou fazendo 

uns trabalhos. “ 

Entrevistado B 

“Tento controlar as minhas expectativas 

dentro daquilo que consigo e lembrar-me 

que sou um trabalhador temporário. Por 

vezes não é fácil.” 

Entrevistado G 

“Tento gerir as minhas 

expectativas da melhor forma, 

isto é, tento não me focar muito 

nisso e ir vivendo o dia-a-dia, 

fazendo o meu trabalho da 

melhor forma e esperando ser 

recompensado por isso.” 

Entrevistado C 

“No trabalho temporário não podemos 

criar grandes expectativas. A melhor 

solução é pensar no presente e tentar 

gerir esta situação da melhor forma.” 

Entrevistado H 

“Não penso nisso, não tenho 

grandes expectativas a longo 

prazo, vou fazendo os trabalhos 

que surgem sem me preocupar 

muito com essa questão. “ 

Entrevistado D 

“Tento ter baixas expectativas a longo 

prazo. Foco-me essencialmente no curto 

prazo e em fazer o meu melhor. Tento não 

me esquecer que é um trabalho 

temporário e que posso ficar sem esse 

trabalho em qualquer altura.” 

 

Entrevistado I 

“O trabalho temporário é ótimo 

para se puder satisfazer as 

necessidades enquanto 

estudantes, a longo prazo não 

será o plano ideal. Daí no meu 

caso funcionar apenas como um 

complemento. “ 
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Entrevistado E 

“Vou vivendo um trabalho de cada vez e 

tentando não pensar nisso. Vejo um 

trabalho temporário como uma ajuda 

extra uma vez que o meu curso é de 

longa duração.” 

 

Entrevistado J 

“O trabalho a curto prazo dá-nos 

a possibilidade de ter experiencia 

antes de termos um trabalho a 

longo prazo e permite-nos 

desenvolver enquanto 

profissionais, acho que é essa a 

base do pensamento. Daí por 

vezes a dificuldade em gerir 

expectativas.” 

  

  

Quadro 15. Progressão de carreira nos trabalhadores temporários 

Trabalho temporário em exclusividade 
Trabalho temporário complementar de outra 

atividade 

Entrevistado A 

“Não. Pelo menos pela minha experiencia 

tenho ideia que não há. 

Também não conheço nenhum caso em 

que isso tenha acontecido.” 

“ Hm. Talvez. Podemos ficar preparados 

e obter competências suficientes para 

passar a trabalhador permanente.” 

Entrevistado F 

“Sim, acredito que sim. “ 

“Acredito que as empresas 

podem e devem utilizar estes 

trabalhadores e avaliar o seu 

potencial no sentido de 

perceber se este tem 

capacidade para passarem a 

trabalhadores permanentes. 

Acho que é uma excelente 

estratégia.” 

Entrevistado B 

“Raramente. Normalmente as 

empresascliente contratam-nos para 

funções que nós não dominamos, o que 

pode dificultar 

o processo.” 

“Sim, acredito que sim. É uma ótima 

estratégia a ser utilizada pelas 

empresas.” 

Entrevistado G 

“Não, até porque na maioria 

dos casos este tipo de 

trabalho é só um 

complemento a quem estuda e 

quer ingressar na sua 

área.” 
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Entrevistado C 

“Na maioria dos casos não, ate 

porque é só um complemento a 

quem estuda e quer ingressar na 

sua área de formação (…) “ 

“Poucos os casos, até porque como 

já o disse acho que a maioria é 

estudante e quer ter emprego na 

sua área de 

formação.” 

Entrevistado H 

“Na minha opinião não. 

Acredito que o trabalho temporário 

sirva na maior parte das vezes para 

complementar uma profissão 

já existente, como é o meu 

caso.” 

“Acho que pode acontecer, sem 

dúvida, embora não 

conheça nenhuma situação em que 

isso tenha acontecido.” 

 

Entrevistado D 

“Não. Ou muito pouco. Posso estar 

errada, mas esta é a perceção que 

eu tenho das situações que me são 

próximas.” 

“Sim. Pois acabam por observar as 

suas capacidades ao longo do 

tempo. Podem 

considera-los uma mais-valia para 

si e, 

por isso, investir nestes.” 

Entrevistado I 

“Creio que sim. Abre imensas 

portas em diversas áreas e é sem 

dúvida uma 

rampa de lançamento para o 

mercado de trabalho. “ 

“Acho que pode ser uma mais-valia 

para a empresacliente. Essa 

estratégia até pode ser positiva 

para a 

empresa-cliente pois estes 

trabalhadores já estão lá há algum 

tempo e podem ir reconhecendo o 

seu trabalho.” 

 

Entrevistado E 

“Não, porque nos veem apenas 

como trabalhadores de curto prazo, 

que estão a 

acabar os cursos ou à procura de 

algo melhor e com carácter 

permanente.” 

Entrevistado J 

“Sim, embora poucos são os casos. 

“ 

“Em alguns casos sim, pois neste 

tipo de trabalhos temporários os 

trabalhadores têm as mais 

diversas profissões e isso, a meu 

ver, é uma mais-valia 
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   para a empresa-cliente.  

Cabe apenas a ela aproveitar esse 

fator e gerir  

a seu favor.”  

  

Na mesma linha de pensamento, questionam-se os entrevistados se já 

experienciaram uma oportunidade de progressão de carreira no decorrer da sua atividade 

profissional, em que a maioria respondeu que não.  

Quando questionados acerca do que esperam do seu futuro profissional, todos 

anseiam um futuro promissor nas suas áreas de formação, com muito poucos entrevistados 

a desejarem que o seu futuro passe pelo trabalho temporário. Vejamos o quadro 16 que 

comprova isso mesmo:  

  

Quadro 16. Oportunidades de carreira nos trabalhadores temporários 

Trabalho temporário em exclusividade Trabalho temporário complementar de outra atividade 

Entrevistado A 

“Não, infelizmente nunca 

surgiu essa oportunidade. “ 

“A minha carreira será 

baseada nas áreas científica 

que estudei e não estará 

ligada à área dos eventos. 

Espero claro na minha área 

ter um futuro promissor.” 

 

Entrevistado F 

“Não, nunca me aconteceu.” 

“Encaro de forma muito positiva. Quem 

sabe o meu futuro não passará pela área 

do trabalho temporário, seria um aspeto 

muito bom para mim.” 

Entrevistado B 

“Não. No meu caso nunca 

senti. Talvez seja porque não 

vejo essa ocupação dessa 

forma, ou seja, não crio 

grandes expetativas em 

relação a este tipo de 

trabalho.” 

“Acredito num futuro bom, 

visto que me estou a preparar 

e a apostar em formação para 

isso. Mas tenho a certeza que 

Entrevistado G 

“Sim. já senti. Já surgiu um convite por 

parte da empresa-cliente, neste caso 

específico eu é que recusei.” 

“As minhas expectativas são positivas, na 

minha área de formação claro. Não quero 

depender deste tipo de trabalho. “ 
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 não passará pelo trabalho 

temporário.” 
  

Entrevistado C 

“Sim. Por acaso já senti. 

Simplesmente foi numa altura 

em que não era ideal para 

mim. 

“A minha carreira não estará 

ligada à área dos eventos. 

Encaro e espero, sem dúvida, 

um futuro promissor, acho 

que a minha área está em 

expansão e pode 

proporcionar-me uma carreira 

fantástica.” 

Entrevistado H 

“Não, a mim nunca me surgiu essa 

oportunidade. “ 

“Neste momento como trabalho na minha 

área, pretendo continuar a fazê-lo, mas 

sempre que posso vou fazendo alguns 

trabalhos temporários como um extra. “ 

Entrevistado D 

“Não, no meu caso, nunca 

senti isso.” 

“Penso que no futuro não 

trabalharei mais com 

empresas de trabalho 

temporário. Penso dedicar-me 

por completo à minha área de 

formação e ter sucesso nela.” 

Entrevistado I 

“Sim, por acaso já senti. Surgiu numa 

altura em que não foi propícia para mim.” 

“A minha carreira não estará ligada à área 

dos eventos. E claro, espero ter um futuro 

promissor na minha área. “ 

Entrevistado E 
“Não, nunca me surgiu essa 

oportunidade.” 
Entrevistado J 

“Sim, já. Já surgiram algumas 

oportunidades para um emprego 

permanente. Nunca aceitei porque estou 

realizada na minha área e tenho um 

emprego que me satisfaz neste momento.” 

“Neste momento como trabalho na minha 

área, pretendo continuar a fazê-lo, mas 

sempre que posso vou fazendo alguns 

trabalhos temporários como extra.” 
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Capítulo V - Conclusões finais  

  
O comércio mundial e as deslocalizações das áreas operacionais das empresas têm 

acentuado a competição empresarial, assim como de trabalhadores, à escala global. Ao 

mesmo tempo, a evolução tecnológica tem conduzido à mutabilidade das formas de 

trabalho e, nalguns casos, à extinção de algumas profissões. Neste quadro económico e 

social, o trabalho temporário tem vantagens para empresas e pessoas.   

Numa primeira fase, o recurso ao trabalho temporário estava associado à redução 

de custos e ganhos de eficiência decorrentes da flexibilidade desta forma de contratação, 

na medida em que permite ajustar, de uma forma rápida e expedita, a quantidade de 

pessoas às reais necessidades das empresas. Esta fórmula traduzia-se ainda, na redução 

de custos internos com o recrutamento, contratação, processamento salarial e muitas vezes 

de formação, pois a experiencia profissional é um requisito no momento da seleção.   

Hoje, o recurso ao trabalho temporário nem sempre representa uma estratégia de 

poupança de custos, podendo traduzir-se num acréscimo de qualidade do recrutamento e 

num aportar de competências, assumindo-se como uma verdadeira ferramenta de gestão. 

Muitas vezes é, inclusive, uma forma de excelência de recrutamento interno, servindo o 

trabalho temporário como período experimental antes da decisão de contratar.   

Na perspetiva dos indivíduos, todavia, em que este estudo foi realizado, as 

vantagens do trabalho temporário são de outra natureza e sobretudo associadas à 

compatibilização do trabalho com outras atividades, como os estudos, por exemplo. Em 

contrapartida, as desvantagens estão essencialmente ligadas à instabilidade na relação de 

trabalho e ao sentimento de insegurança que ela produz que inevitavelmente gera 

instabilidade e insegurança na vida pessoal e familiar.  

As implicações são patentes em termos de perspetivas de carreira, com a maioria 

dos entrevistados a mostrarem-se conscienciosos relativamente à situação em que se 

encontram, o que os leva a evitar criar expetativas a longo prazo, optando por se 

concentrarem no dia-a-dia. Assim, as opiniões dos entrevistados deste estudo diferem, 

defendendo o primeiro grupo de entrevistados que não existe progressão de carreira e, por 

outro lado, o segundo grupo dos mesmos afirma que existe.   

No que diz respeito à insegurança sentida, os entrevistados acreditam que esta seja 

sentida pela maioria dos trabalhadores que trabalham sob este regime, mas que esta se faz 
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sentir com maior intensidade naqueles indivíduos que dependem financeiramente deste 

tipo de trabalho.  

Além disso, quando questionados se estes já experienciaram uma oportunidade de 

progressão de carreira no decorrer da sua atividade profissional, a maioria respondeu 

negativamente. No que diz respeito ao seu futuro profissional, todos anseiam por um 

futuro promissor nas suas áreas de formação.  

Em suma, este estudo contribuiu para uma melhor compreensão do fenómeno de 

trabalho temporário, sobretudo ao nível dos indivíduos, permitindo perceber melhor as 

implicações que esta forma de trabalho pode ter na sua perspetiva subjetiva de carreira, 

isto é, a forma como os indivíduos encaram o seu futuro.  

O estudo apresenta algumas limitações. Para além das já indicadas, o estudo 

centrou-se numa pequena amostra de apenas dez indivíduos, todos colaboradores de uma 

mesma agência de trabalho temporário. Note-se que outros trabalhadores, de outras 

agências poderão ter experiencias diferentes não refletidas no presente estudo.   

Por outro lado, a natureza qualitativa do estudo realizado também apresenta as 

conhecidas limitações, nomeadamente por não permitir a generalização dos resultados, os 

dados tornam-se também, por fatores de subjetividade e pessoalidade, mais difíceis de 

caracterizar, analisar e categorizar.   

O trabalho permite ainda mencionar algumas recomendações para a prática, tanto 

para os trabalhadores temporários, como para os respetivos gestores/ou agências. Neste 

sentido, relativamente às ações que os entrevistados acreditam poder ser implementadas 

pelo departamento de recursos humanos a fim de diminuir a insegurança sentida, estes 

referem que deviam ser criadas medidas no sentido de regularizar e controlar os 

pagamentos por parte da agência de trabalho temporário.  

Como sugestões dadas para os próprios trabalhadores, estes sugerem, a titulo de 

exemplo, aquando da realização de um evento ou a aquisição de uma nova função, estes 

devem pesquisar atempadamente informação sobre a empresa-cliente ou sobre o evento 

em que vão trabalhar e, assim, obter o máximo de informação também acerca da função 

a desempenhar.  

Em termos de pesquisa futura, sugere-se um estudo mais aprofundado acerca desta 

insegurança tão característica do trabalho temporário no sentido de perceber o porque 

destes trabalhadores continuarem a optar por este regime apesar das desvantagens 

inerentes.  
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Também seria interessante uma abordagem em termos de carreira, isto é, 

entrevistar um conjunto de indivíduos que tivessem efetivamente passado de um emprego 

temporário para um emprego permanente e perceber todo o processo para essa 

transformação. Todas estas sugestões de pesquisa incidiriam num grupo maior de 

indivíduos e com níveis de escolaridade mais díspares, para potenciar um estudo mais 

aprofundado acerca desta temática.   
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Anexos  

  

Guião da entrevista semi-estruturada  

  

Protocolo da entrevista:  

  

- Apresentação   

- Apresentação do objeto de estudo  

- Solicitar autorização para gravar a entrevista   

- Garantir o anonimato   

  

Tema: Trabalho Temporário Insegurança no emprego e Carreira   

  

Entrevistados:   

  

Objetivos: Entender de que forma os trabalhadores temporários gerem a insegurança no 

emprego, isto é, como lidam com a grande instabilidade – quer de funções quer de local 

de trabalho – presente em diversos tipos de situações no âmbito laboral e associada ao 

trabalho temporário; Perceber como estes trabalhadores – apesar da insegurança que é 

sentida no seu quotidiano – encaram a sua carreira e quais as suas expectativas a um prazo 

mais alargado marcado fortemente pelo contexto de relações de trabalho a curto prazo, 

isto é: Como é que forcados a gerir relações de curto prazo, estes trabalhadores 

conseguem ver um percurso a longo prazo?   

  

Local:  

  

Dia e hora:   
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Questões:  

  

I – Formação pessoal e profissional   

  

1. Qual a sua idade?   

2. Qual a sua formação académica?  

3. Há quantos anos está envolvido(a) no trabalho temporário?   

4. Qual a sua situação profissional atualmente?   

5. É esta a sua única ocupação profissional?  

  

II – Trabalho Temporário   

  

1. Porque optou por esta modalidade de trabalho?   

  

2. Quais considera serem as principais vantagens deste regime de trabalho?  

  

3. Qual a duração habitual da sua permanência numa empresa cliente?   

  

4. Quando é contratado para desempenhar funções numa empresa-cliente, sente-se 

integrado nela?       

  

5. E como descreveria a sua relação com os trabalhadores permanentes?   

  

6. Já recebeu formação por parte da agência de trabalho temporário? Se sim, que 

tipo de formação? E pela empresa-cliente?   

  

7. Como gere as eventuais dissonâncias (diferenças) entre as práticas/orientações da 

empresa-cliente e da agência de trabalho temporário?   

    

  

  

III – Insegurança no emprego   
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1. Sente insegurança no seu emprego?    

  

2. Acredita que essa insegurança se deve ao facto do regime de trabalho ser 

temporário?   

  

3. Como lida com a instabilidade presente no seu dia-a-dia?   

  

4. E como gere a variedade de funções que pode ter que desempenhar num 

determinado cliente? Utiliza alguma ferramenta para se preparar para este tipo de 

situações?   

  

5. Como lida com a constante mudança de local de trabalho? Sente que esta 

mudança interfere no desempenho das suas funções?   

  

6. Sente que por ser um trabalhador temporário, as responsabilidades que lhe são 

atribuídas são menores ou de menor importância?   

  

7. Concorda que por vezes pode sentir-se desvalorizado na empresa-cliente?   

  

8. Como lida com a incontrolabilidade, isto e, como lida com o facto de não poder 

controlar completamente as suas funções e o seu local de trabalho?   

  

  

9. O facto deste trabalho estar associado a altos níveis de incerteza e 

imprevisibilidade tem influência na sua motivação? Sente-se menos motivado(a)?  

Porquê?   

  

10. Quais acredita serem as principais ações que podem ser implementadas pelo 

departamento de recursos humanos a fim de diminuir a insegurança sentida?   

  

IV – Carreira   
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1. Acredita que o trabalho temporário poderá servir como uma ponte para um 

emprego melhor e permanente?   

  

2. Concorda que o conhecimento e capacidades adquiridas neste regime poderão ser 

úteis num emprego permanente?   

  

3. Num contexto fortemente marcado pelo curto prazo, como é o trabalho 

temporário, como gere as expectativas no longo prazo?   

  

4. Acha que existe progresso de carreira neste tipo de regime?   

  

5. Sente que tanto a empresa-cliente como a agência de trabalho temporário 

investem na sua formação? De que forma?   

  

6. Por parte da empresa-cliente acredita ser possível estes utilizarem os 

trabalhadores temporários para os formar e depois mais tarde transforma-los em 

trabalhadores permanentes? Porquê?   

  

7. Já sentiu essa oportunidade no decorrer da sua atividade profissional?   

  

8. Como encara o seu futuro, em termos de carreira?   

  

  

  


