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INTRODUCAO 

Ha cerca de seis anos, integravamos urn projecto de investigacao que visa

va a articulacao entre uma analise critica das estrategias de desenvolvimento 

economico e a problematica da tecnologia apropriada. 

Para esse projecto - que nunca chegou a ter expressao oficial - carrea

vamos as nossas preocupacoes de investigacao, na altura muito associadas ao 

estudo dos indicadores sociais e seu papel nas estrategias de desenvolvimento. 

Interessavam-nos entao, muito particularmente- as contribuicoes de Johan 

Galtung e, sobretudo, de Dudley Seers, de cuja proposta de estrategia de de

senvolvimento economico integrado tfnhamos feito 0 quadro de referencia das 

nossas preocupacoes de estudo naquela altura. 

0 confronto sistematico e a revisao critica das estrategias alternativas 

colocavam necessariamente a questao da norma - no sentido teleologico - e da 

medida comparada dos resultados do desenvolvimento. A critica aos indicadores 

economicos tradicionais a que entao dedicamos.alguma atencao inseria-se natu

ralmente neste contexto de confronto entre velhos paradigmas e novas propostas 

e surgia-nos como urn percurso analitico indispensavel a operacionalizacao de 

categorias conceptuais que em si se afiguravam de dificil aproximacao. 

Sem que uma intencao de investigacao com vista ao doutoramento se tivesse 

ainda colocado com nitidez, ou talvez por essa mesma razao, nao dispunhamos na 

altura de urn fio condutor suficientemente estruturado que servisse de guia ao 

nosso estudo. 0 interesse que o tema nos despertava traduzia-se entao numa 

pesquisa bibliografica pouco sistematizada e cujo finico m~rito- see que o 

havia - apenas podia consistir na impossibilidade quase total de estarmos su

jeitos aos juizos aprioristicos que tantas vezes degeneram nos preconceitos 
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do investigador ••. 

No entanto, e dentro em pouco, esse primeiro estado de quase diletantismo 

intelectual comec;:ou a ser progressivamente 11 perturbado 11 pela persistencia de 

referencias a conceitos e metodologias que giravam em torno de urn mesmo pro

cesso- o da mobilidade social ou socio-profissional. 

A primeira tentativa de aproximac;:ao aquele fenomeno, comec;:amos pois por 

faze-la no contexto dos indicadores das estrategias de desenvolvimento. Como o 

percurso previa nos tinha conduzido a uma posic;:ao critica quanta aos indicado

res unilaterais daquelas estrategias, procuravamos entao indagar das potencia

lidades da mobilidade social para desempenhar o papel ambicioso de indicador 

simultaneamente dos meios e dos resultados dos processos de desenvolvimento. 

Mas a ausencia de uma 11 linha de norte .. na fase preliminar da investigac;:ao 

nao tera deixado deter tido resultados positivos, apesar de tudo: a releitura 

do material anteriormente coligido, agora com a preocupac;:ao deliberada de si

tuar a mobilidade social, permitia-nos aperceber da riqueza conceptual daquele 

fenomeno, de que ate entao nao nos tfnhamos dado verdadeiramente conta. 

A breve trecho, viriamos a constatar que a sua importancia nao se cir

cunscrevia ao papel de indicador~ fosse de que tipo fosse, das estrategias de 

desenvolvimento. Que varios ramos do conhecimento pareciam disputar entre si a 

vocac;:ao e a legitimidade para estudar aqueles fenomenos. Mas tambem que em ca

da urn deles - e muito especialmente em Economia e em Sociologia - se vinham 

afirmando metodologias alternativas de estudo dos processos de mobilidade. E 

ainda que o conceito surgia com frequencia imprecisamente definido e destitui

do de uma relac;:ao de associac;:ao biunivoca a metodologia de abordagem seguida. 

Urn segundo tipo de constatac;:ao que para nos se afigurou de particular im-
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portancia foi a de que a Economia dos Recursos Humanos constitu1a cada vez 

mais urn campo fertil para as analises da mobilidade. 

Com efeito, as sucessivas reformulacoes do paradigma neo-classico e as 

novas versoes que dai resultavam faziam cada vez mais apelo as analises quali

tativas do mercado de trabalho, nas quais a qualificacao desempenha o papel de 

concetto-chave. 

Mas a genese da constituicao do conceito de qualificacao tern consistido 

num processo complexo, como complexas e diversificadas tern sido, paralelamente, 

as criticas as abordagens tradicionais do mercado de trabalho. 

Acompanhando a evolucao destas ultimas, a qualificacao comeca por ser en

carada, quanto ao seu dominio de gestacao, como tendo uma origem perfeitamente 

unilateral, ora sendo considerada como a resultante do capital humano indivi

dual ora sendo identificada, por vezes quase mecanicamente, com a qualificacao 

do posto de trabalho. 

Tambem quanto a forma da sua expressao pratica ou materializacao opera

cional, as propostas e contribuicoes criticas surgiram dos rna is variados qua

drantes e assumiram os aspectos mais diversos. A corrente que inicialmente 

maior peso tera detido, defendia ser o salario a melhor forma de expressao da 

qualificacao. 

Mas o processo de critica sucessiva aos pressupostos iniciais do modele 

neo-classico estava naturalmente ligado a constatacao da ineficiencia do papel 

do salario como regulador unico e a emergencia das visoes institucionalistas 

que pugnavam pela necessidade de urn enquadramento, pela via administrativa,dos 

mecanismos de regulacao automaticos. 

A projeccao deste confronto na Economia dos Recursos Humanos tera tido 
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como consequencia principal a critica ao salario como indicador de qualifica

cao e a proposta da sua substituicao naquelas funcoes por indicadores mais 

adequados; fosse por recurso a criterios meramente administrativos - como as 

nomenclaturas de niveis de qualificacao- fosse mesmo atraves de solucoes que 

preconizavam ja a necessidade de retratar a evolucao dinamica do conte~do da 

qualificacao- como as ambiciosas nomenclaturas de categorias socio-ocupacio

nais - era sempre, e em ultima instancia, a questao da expressao material da 

gualificacao que estava subjacente. 

A primeira tentativa de analise sistematica das multiplas facetas da 

qualificacao, tanto do ponto de vista do seu conteudo como do da expressao 

formal, tera consistido em nossa opiniao na obra publicada em 1956 por Pierre 

Naville( 1), a qual fomos particularmente sensiveis. 

Ai se procede, com efeito, a uma analise critica das nomenclaturas exis-

tentes e se lancam as bases para as concepcoes actualmente dominantes, cujo 

denominador comum assenta na rejeicao da origem unilateral da genese da quali

ficacao e das representacoes unidimensionais da mesma. 

A delimitacao do denominador comum das abordagens actuais da qualificacao 

dificilmente podera, no entanto, ultrapassar o nivel de identificacao dos con

senses quanta ao que ha a rejeitar, parecendo ser por enquanto pouco prudente 

a tentativa de identificacao de urn tronco comum que se imponha no sentido po-

sitivo. 

Antes de mais, convira nao esquecer que e na propria dinamica da evolucao 

economica e social que havera que procurar, em ultima instancia, a razao de 

( 1 ) P. Na vi 11 e, ( 19 56) • 

. / 
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ser da evolucao conceptual. No dominio da analise da qualificacao, algum con

sensa digno do nome que eventualmente se tenha tentado impor ao longo da deca

da de 60 dificilmente conseguiria o estatuto de visao unificada, nomeadamente 

face a emergencia das novas modalidades de utilizacao e gestao da qualificacao 

que vieram encontrar na crise dos anos 70 urn poderosissimo catalizador. 

0 crescente interesse que em nos despertava o estudo destas questoes teo

ricas e conceptuais conduziu-nos entao a pesquisa da tradicao de analise e 

investigacao destas questoes em Portugal. Nao sera de estranhar que tenhamos 

conduzido esta fase de estudo ja a luz do pressuposto basico que integra a 

nossa proposta metodologica: ode que constitui a mobilidade profissional e 

sua evolucao dinamica em economia fechada uma forma de manifestacao por exce

lencia da qualificacao, em toda.a sua amplitude conceptual. E que, ao mesmo 

tempo, haveria que procurar no confronto entre a oferta .e a procura de quali

ficacoes e sua expressao no sector de actividade os principais determinantes 

daquela evolucao dinamica. 

P.oi pais com base neste eixo de referencia metodologico que procedemos a 
pesquisa dos antecedentes da investigacao em Portugal neste dominio de analise. 

Constatamos entao a quase inexistencia de producao teorica por parte dos 

investigadores portugueses nesta area e a ausencia total de estudos economicos 

e de aplicacao empirica que fizessem a ponte entre as dinamicas da qualifica

cao e da mobilidade. 

Tera sido, em consequencia, a presuncao de que da investigacao neste do

minio da Economia dos Recursos Humanos poderia resultar alguma utilidade social, 

al iada, aos al iciantes de estudo com que os problemas se nos apresentavam, 

que constituiram a razao de ser da escolha dos processos de mobilidade para 
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grande dominio da investigacao com vista a elaboracao da presente dissertacao. 

Mas quando procuravamos a delimitacao do fio condutor ao longo do qual o 

estudo fosse fluindo, as dificuldades pareciam avolumar-se cada vez mais: pri

meiro, porque se mostrava dificil a demarcacao do conceito de referencia da 

mobilidade em que deveriamos basear-nos, dada a multiplicidade de acepcoes e 

quadros te~ricos relativamente imbricados; depois, porque mal tendo comecado a 

progredir na resolucao daquele problema inicial, se nos impunha a constatacao 

brutal da total inexistencia de informacao estatistica capaz de permitir 

qualquer esforco de.aplicacao empirica ao caso portugues, por mais modesto que 

aquele se pretendesse. 

Foi entao que em Outubro de 1985 nos foi proporcionada pelo Professor 

Doutor America Ramos dos Santos a possibilidade de integrar urn projecto de in

vestigacao que tinha como objectivo fundamental a analise das interaccoes fun

damentais entre o Emprego, a Tecnologia e a Inovacao em Portugal no periodo 

decorrente entre o "arranque industrial" e os nossos dias. 

0 Projecto ETINOVA - tal era a sua designacao - era integrado tambem pe

los colegas Ant~nio Mil-Homens e Mario Gomes Bairrada, dado que entao prepara

vam ja ou tencionavam vir a faze-lo dissertacoes com vista a doutoramento com 

base em informacao empirica que aquele projecto deveria disponibilizar. 

Nao sera, naturalmente, este o local indicado para se proceder a descri

cao de urn tal projecto, a quem instituicoes como a Fundacao Calouste Gulben

kian e o Instituto para o Emprego e Formacao Profissional entenderam desde o 

inicio dar o maximo apoio e o melhor acolhimento. Mas nao podemos deixar de 

referir que se nao tivessemos sido convidados a integra-lo pelo seu Director, 

o qual passou pouco depois a exercer tambem as funcoes de nosso orientador, 

/ i 
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o presente trabalho nunca teria sido poss1vel. 

Com efeito, ao assentar numa metodologia da encaixe sistemitico entre os 

planos de abordagem macro-meso-microeconomico, aquele projecto disponibilizou 

informacao ate entao inedita em Portugal: 

para alem de uma metodologia nova de tratamento da informacao contida nos 

Quadros de Pessoal do Ministerio do Emprego e Seguranca Social, permitiu o 

acesso a dados inexistentes anteriormente sobre dom1nios-chave da gestao 

dos recursos humanos, da tecnologia e da inovacao em empresas previamente 

seleccionadas e foi ainda o responsivel pelo primeiro inquerito feito em Por

tugal sobre as historias de actividade e trajectorias profissionais de urn nu

mero significative de trabalhadores. 

Como facilmente se deduz, e precisamente esta ~ltima componente que, ape

sar das limitacoes necessariamente associadas ao facto de constituir uma expe

riencia ~nica, forneceu a base emp1rica indispensavel ao trabalho de que neste 

momenta damos conta. 

-Por essa mesma razao, e como se vera, viemos a dedicar uma parcela subs-

tancial da dissertacao a exposicao das principais linhas de forca da concepcao 

do inquerito que lhe correspondeu e igualmente a forma de resolucao das princi

pais dificuldades postas pelo tratamento da informacao recolhida. 

Os processos de investigacao corrente e de redaccao das sucessivas fases 

percorridas foram, em boa medida, simultaneos, uma vez que dada a multiplici-

J. 
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dade dos factores em presenca se considerou ser essa uma via relativamente se

gura para uma melhor sistematizacao e para obstar a negligencia eventual deas

pectos importantes. 

Nao sera portanto surpreendente que a Primeira Parte deste trabalho seja 

dedicada ao processo de delimitacao conceptual e teorica do objecto de estudo, 

como qual se iniciou a investigacao propriamente dita, e que a essa delimita

cao se siga a exposicao da nossa proposta metodologica, assente na ideia-chave 

da interaccao dinamica dos processos de constituicao da qualificacao e dos pa

droes de mobilidade. 

Mas o aspecto que .pensamos constituir o contributo mais significative do 

nosso trabalho consiste, sem duvida, na traducao daquela proposta metodologica 

na forma de recolha e tratamento da informacao. 

Nao podemos,no entanto, deixar de repetir que se trata de uma primeira 

experiencia .e de alertar para as consequentes limitacoes das solucoes por que 

optamos para dar resposta as questoes levantadas e que apresentamos ao longo 

da Segunda Parte. 

Quanto a analise emp1rica, que integra a Terceira e ultima partes, ela 

visa sobretudo dois objectives: 

mostrar as virtualidades da utilizacao conjunta de duas tecnicas de analise 

de dados- a analise da contingencia e a analise discriminante- quando se 

pretendem estudar processes tao multifacetados como os que nos preocuparam 

neste trabal ho e preparar o encaminhamento dos mesmos para posteriores en

saios de modelizacao; 

\, 
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obter uma primeira amostra tratada gue possa servir como termo de referen

cia estatistico para posteriores ensaios de formalizacao da mobilidade. 

Nas Conclusoes Gerais, pretendemos principalmente evidenciar os tracos 

mais marcantes dos processes de mobilidade profissional ao longo do ciclo de 

vida activa que tenhamos constatado caracterizarem a amostra de trabalhadores 

que serviu de base ao inquerito mas tambem concluir da validade da metodologia 

proposta para a abordagem da mobilidade profissional face a todos os factores 

intervenientes considerados. 



PRIMEIRA PARTE 

METODOLOGIA. ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL E TEORICO 

A principal inten~ao desta Primeira Parte e permitir a apresenta~ao e 

justifica~ao da nossa proposta metodol6gica de abordagem dos processos de 

mobilidade. 

A grande diversidade daqueles processos e a multiplicidade de concei

tos que nesta area se entrecruzam exigem, no entanto, que comecemos ~aruma 

delimita~ao tao rigorosa quanta poss1vel da acep~ao de mobilidade em que 

propomos basear este trabalho. 

Constituindo processos complexos, a procura sistematica dos factores 

explicativos devera sopesar as principais contribui~6es te6ricas que vi

saram o seu enquadramento e as propostas de abordagem metodol6gica que da

quelas decorreram, ~s quais se contrapora, ffn~lmente, a nossa pr6pria me

todologia. 



CAPITULO 1: As diferentes concepcoes de mobilidade 

Quando na Introducao invocamos algumas das principais dificuldades 

subjacentes a delimitacao do objecto de investigacao, tivemos oportunidade 

de referir a multiplicidade de acepcoes de mobilidade com que deparamos. 

Por essa razao, qualquer tentativa de sistematizacao das concepcoes 

mais importantes a luz das nossas intencoes de trabalho sera necessaria

mente dif1cil e nao podera, por.conseguinte, ter pretensoes de exaustivi

dade. 

0 eixo de referencia segundo o qual nos parece poderem alinhar-se os 

conceitos cuja consideracao se afigura pertinente e integrado pelos seguin

tes parametres definidores: 

natureza do enquadramento cient1fico da matriz teorica de referencia, a 

qual podera ser de pendor mais eminentemente sociologico ou economico; 

posicionamento dos conceitos face a dimensao tempo, sendo que poderao 

distinguir-se deste ponto de vista as concepc6es de mobilidade que tern 

como referencial a historia de actividade dos indiv1duos, a comparacao 

entre gerac6es ou ainda a caracterizacao de u~a dada geracao em corte 

temporal; 



natureza unilaterial ou bilateral da genese do conceito, associada a 
forma como se considera a interven~ao das opticas da procura e da ofer

ta de recursos humanos ou a interac~ao entre ambas. 

As diferentes concep~oes de mobilidade que apresentamos neste cap1tu

lo estarao, assim, subjacentes estes parametros de referencia; a sua com

bina~ao assumiri, no entanto, propor~6es variiveis de conceito para con

ceito, como evidenciaremos nos proximos pontos. 

Apos uma digressao pelos principais conceitos de mobilidade, fixare

mos a nossa atenr;:ao naquele que constituira a trave-mestra do nosso traba

lho- ode mobilidade socio-ocupacional - e em rela~ao a ele desenvolvere

mos a nossa proposta de sistematiza~ao e abordagem conceptual. 

1.1. A mobilidade considerada como processo de fluidez social 

3. 

Neste contexto de abordagem situam-se as contribuir;:6es cuja raiz e de 

natureza predominantemente sociologica, a dimensao tempo excede claramente 

o intervalo de uma so gera~ao e em que se verifica uma ausencia de referen

cias quase total aos factores associados a optica da procura de recursos 

humanos. 

Embora se depare neste dom1nio com uma grande variedade de metodolo~"

gias de abordagem, poderemos dizer que o seu denominador comum releva da 



negacao do determinismo tecnologico e economico, porquanto consideram OS 

processos de mobilidade basicamente determinados pelos valores sociais do-

minantes e, em especial, pelos val ores culturais. 

Mas se se faz abstraccao quase total dos determinantes desencadeados 

pe 1 a procura de recursos humanos economi camente determi nada, tambem a ofer

ta dos mesmos e mais considerada do ponto de vista das possibilidades de 

promocao social em abstracto, do que do valor economico que eles possam 

traduzir. 

Nao se estranhara par isso que neste contexto surjam posicoes como as 

que defendem que qualquer avaliacao da contribuicao produtiva do factor 

trabalho devera ser sempre considerada independentemente das formas espe

c1ficas assumidas pelos processos de producao e pela divisao tecnica e so

cial do trabalho no seio da empresa, cuja consideracao so viria 11 Contri

buir para gerar 0 maximo de confusoeS 11 (1). 

Numerosas sao as abordagens que se baseiam na consideracao dos efeitos 

de emulacao social desencadeados pelos valores eticos e religiosos ou ainda 

pelas pro~rias caracterfsticas da personalidade individual, parametros que 

parecem agradar particularmente a escola de pensamento anglo-saxonica, nos 

anos 60. 

A t1tulo de exemplo, referiremos a contribuicao de R. Bendix( 2), que 

na analise que faz das razoes do florescimento do capitalismo na Europa se 

socorre dum confronto sistematico entre a etica protestante e a religiao 

(1) Citamos A. Iribarne, (1974), p. 368. 
(2) R. Bendix, (1966). 

4. 



cat~lica, seguindo uma linha de distinc~o claramente weberiana; do mesmo 

modo que ao analisar as razoes do sucesso da economia japonesa, considera 

como principal factor a presenca dos valores pr~prios a etica samurai, re

cuperados pela restaurac~o Meiji dos anos 60 do sec. XIX. 

Quando das caracter1sticas da personalidade individual se faz o prin-

cipal motor da ascens~o social, aquelas surgem normalmente enquadradas num 

processo de produc~o de valores que considera duas origens fundamentais -o 

patrim~nio familiar, responsavel pela gerac~o e transmissao de valores in

dividuais, e a sociedade, que intervira tambem pela criacao de novos valo

res, tais como os de sucesso individual, auto-realizac~o ... , e, sobretudo, 

pelos mecanismos de sancao dos n~o-aderentes. 

Segundo alguns autores( 1), seriam estes valores que, gerados e dis-

seminados na transicao das sociedades agrarias tradicionais para as socie

dades modernas, teriam constitu1do os elementos fundamentais de estratifi-

-cacao social e, par arrastamento, do maior ou menor sucesso dos processes 

de mobilidade. 

Com esta questao da estratificacao social se prende outra questao que 

parece ter merecido desde sempre a atencao dos investigadores dos processes 

de mobilidade: e a relativa aos criterios de medida daqueles processes e a 
forma de materializacao dos mesmos. 

A cr1tica que mais frequentemente sobressai tern a ver com a falta de 

neutralidade das escalas e nomenclaturas de classificacao da mao-de-obra; 

par detras destas nomenclaturas, e nas palavras de M.G. Smith, "escondem-

(1) Ve~ par exemplo, H. Crockett, (1966). 

5. 



-se processos de aliena~ao, desordem e estratifica~ao sociais que aquelas 

[nomenclaturas] nao permitem evidenciar; em vez da institucionaliza~ao da 

desigualdade social, haveria que fazer retratar as suas bases e formas, 

cuja razao de ser ha que encontrar na organiza~ao familiar e nos valores 

geradores da estratifica~ao social 11
(
1). 

Mas a analise dos grandes fluxos de mobilidade horizontal ocorridos 

nas primeiras fases da industrializa~ao e urbaniza~ao, parece com efeito 

ter grandemente atra1do a aten~ao de muitos investigadores sociais. Talvez 

por essa mesma razao, muitas das primeiras abordagens da mobilidade a que 

aqueles se dedicaram inseriam-se no grande pano de fundo proporcionado por 

processos que, como o do exodo rural, marcaram a transi~ao para as modernas 

sociedades industriais e determinaram os padroes dos fluxos posteriores de 

mobilidade social. 

As questoes postas pela transi~ao entre modos de vida - e, inevitavel

mente, a da desigualdade social - levavam entao a necessidade crescente de 

se entrar em linha de conta com a influencia exercida pelos proprios modos 

de produ~ao e pela evolu~ao dinamica destes. Em alguns autores, encontra

-se mesmo ja urn esfor~o de sistematiza~ao dos factores nao soc1a1s que es

tao na retaguarda dos principais fluxos de mobilidade( 2): come~am normal-

mente, por se situar como pre-requisitos a estrutura~ao do mercado de tra

balho em consequencia do exodo rural, as reformas fiscal e agraria e a di

namiza~ao dos mercados de bens e servi~os; nalguns casos( 3 ), avan~a-se 

(1) M.G. Smith, (1966), p. 148. 

(2) Ver, por exemplo, W.E.Moore, (1966). 

(3) Como, por exemplo, N. Rogoff Ramsoy, (1966). 

6. 



mesmo urn pouco mais em direccao as concepcoes mais recentes ao evidenciar 

a influencia das opcoes tecnologicas sobre o comportamento e evolucao dos 

processos de mobilidade. 

Mas esta incursao no dom1nio dos determinantes economicos nao consti

tui, nesta fase, mais do que urn t1mido prenuncio dos desenvolvimentos pos

teriores - os factores assim sistematizados sao sempre considerados como 

tendo uma influencia secundaria face aos determinantes sociais basicos. 

1.2. A mobilidade intergeracional e seus determinantes 

A questao central colocada pelos autores que procuram estudar a mobi

lidade entre duas geracoes e a seguinte: qual a influencia exercida sobre 

a evolucao dos padroes socio-ocupacionais dos indiv1duos de uma determina

da geracao (filhos) pela natureza das trajectorias socio-profissionais dos 

indiv1duos da gera.cao anterior (pais) ? 

As abordagens que se agrupam sob a designacao comum de analises da 

mobilidade intergeracional, se bern que mantenham como matriz teorica de 

referencia fundamental a vertente sociologica, apontam cada vez mais para 

a consideracao da influencia dos factores de natureza economica, que con

sideram decisivos. 

Com efeito, o tronco comum das metodologias de abordagem centradas 

neste dom1nio conceptual assenta no confronto sistematico dos momentos 

7. 



homologos das duas geracoes de indiv1duos, os quais se pretende comparar 

do ponto de vista das possibilidades de promocao socio-ocupacional. 

8. 

Ora esta nova acepcao- mobilidade socio-ocupacional - e aqui apresen

tada como urn conceito envolvente dos de mobilidade social, pre-existente, 

e de mobilidade socio-profissional. Se o primeiro e, como vimos, eminente

mente determinado pelos valores sociais dominantes em cada geracao, a mo

bilidade socio-profissional representa a componente que traduz a influen

cia exercida pelo padrao e dinamica do desenvolvimento economico, que ago

ra se admite ser suscept1vel de afectar o posicionamento relativo das di-

ferentes categorias ocupacionais. 

Os principais desenvolvimentos nesta linha de analise tern vindo a ser 

assegurados, desde a decada de 70, pelo Institutet for Social Forskning, 

de Estocolmo. 

A relevancia das suas contribuicoes deve-se nao so ao estudo sistema-

tico dos processos de mobilidade intergeracional e suas comparacoes inter

nacionais, mas tambem e principalmente aos ensaios de aplicacao emp1rica 

elaborados com o objectivo de concretizar a demarcacao entre aqueles dois 

conceitos de mobilidade( 1). 

Mas a natureza do confronto que se pretende estabelecer entre as ge

racoes, acarreta outra consequencia que para nos se afigura de particular 

importancia - o eixo de referencia anal1tico sofre uma translacao que o 

(1) Vejam-se, entre outras, as contribuicoes de R. Erikson, J. Goldthorpe e 
L. Portocarero, (1982), no que respeita as comparacoes interna-

cionais e a de R. Erikson, (1982), 



faz sair do dominio da analise social -au societal -para se inserir no 

gerado pelas historias de actividades dos individuos das diferentes gera

c~es em presenca. Esta transicio, que vai tornar possivel a constituicio 

do eixo metodologico em que assenta parte significativa das analises da 

mobilidade nos nossos dias, reveste-se de duas caracteristicas fundamen

tais: 

9. 

estabelece uma ponte natural entre os precedentes dominies de abordagem, 

predominantemente marcados pelos factores sociais, e as novos enquadra

mentos das analises da mobilidade, caracterizados pelo reforco da matriz 

economica; 

ao demarcar como unidade de analise o ciclo de vida activa, impoe a es

te tipo de abordagens duas importantes condic~es metodologicas - a da 

consideracao dinamica dos processes de mobilidade e ada inevitabilida

de da apreciacio das interaccoes existentes entre as aspectos economi

cos e sociais das trajectorias de actividade. 

Mas a interaccio entre o economico e o social, se bern que cada vez 

mais admitida como de consideracio inevitavel, nio deixa de colocar proble

mas aos investigadores destas materias. 

Por urn lade, afigurava-se dificil proceder a sistematizacio de facto

res de etiologia tio diversa, numa fase em que a definicio dos eixos de 
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referencia anal1tica ainda se nao encontrava suficientemente amadurecida. 

Por outro,surgiam problemas quanto a identificacao de quais OS tipos 

de factores que, em cada urn dos diferentes momentos do ciclo de vida, de-

sempenhariam o papel de principais determinantes. 

Estes dois tipos de preocupacoes, que apareciam entao particularmente 

associadas as contribuicoes de alguns autores americanos( 1), vieram a ser 

objecto de tentativas de resposta cujas linhas comuns se podem resumir da 

seguinte forma: 

a interaccao das caracter1sticas individuais e familiares nos padroes 

de mobilidade faz-se sentir ao longo de toda a vida activa; mas o en-

quadramento familiar - normalmente representado pelo estatuto socio

-economico do Pai - revelar-se-a particularmente influente no in1cio da 

vida activa das novas geracoes, em especial no que respeita ao acesso 

ao primeiro emprego; 

ao longo das historias de actividade, intervirao no entanto como facto-

res de mobilidade outros elementos com influencia cada vez mais impor

tante, de entre OS quais sera de destacar 0 valor economico das SUCeS-

sivas ocupacoes potenciais e o balanco que a todo o momenta se fara en

tre o capital humano acumulado e o exigido pelo posto de trabalho e 

ainda entre as possibilidades de promocao internas e 0 tempo media de 

passagem entre empregos. 

(1) Como por exemplo, R. Hall e R. Kasten, (1976). 
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No entanto, e ainda a relativa desarticulacao entre os momentos de in-

tervencao dos factores economicos e sociais que, como se ve, caracteriza 

as metodologias baseadas no conceito de mobilidade intergeracional. 

Apesar destas limitacoes, algumas contribuicoes parcelares afiguraram

-se particularmente significativas. Tal e o caso das que propoem resposta 

para situacoes ja conhecidas mas que nao so nao dispunham ainda de qualquer 

explicacao, como tambem surgiam mesmo como que em contra-exemplo dos pres-

supostos da fluidez social, por evidenciarem casas de inversao dos sentidos 

de mobilidade social entre geracoes. Urn exemplo de propostas de solucoes 

analiticas para estes problemas e apresentado por C. Thelot quando, num es-

tudo aplicado a economia francesa do pas-guerra, se depara com urn numero 

imprevistamente grande de operarios filhos de quadros( 1). 

Tambem no dominio das.projeccoes metodologicas destes conceitos se de

ram alguns passos importantes. A necessidade de comparar geracoes diferen-

tes colocava mais uma vez o problema da medida dos processos de mobilidade, 

agora num contexto em que as comparacoes surgiam dificultadas devido aos 

efeitos induzidos pela dinamica da evolucao economica. Comecava entao aapon-

tar-se a necessidade de distinguir entre mobilidade absoluta, correspon-

dente aos fluxos brutos de efectivos entre geracoes, e mobilidade relativa, 

associada apenas aos fluxos entre categorias homologas ou comparaveis. 

Aqui se encontra urn primeiro indicia de referencia ao problema da per-

dade validade temporal das nomenclaturas de classificacao, problema esse 

para o qual as sucessivas contribuicoes tern vindo a ensaiar, com mais ou 

(1) c. Thelot, (1982), pp. 60 et seqq. 
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menos exito mas de forma persistente, alternativas de resposta. 

1.3. As concepcoes.que fazem da qualificacao o parametro-chave 

Iniciamos agora a abordagem de urn conjunto de perspectivas cujo refe

rencial teorico e predominantemente de natureza economica, se bern que OS 

factores sociologicos nao deixem de ter papel importante. 

Com efeito, a nocao de qualificacao- embora nao sendo de consideracao 

pacTfica e isenta de polemica - sup~e necessariamente a intervencao simul

tanea de determinantes economicos e sociais, embora os primeiros constituam 

geralmente o dominic central da explicacao. 

Mas do ponto de vista dos tres vectores analTticos que consideramos no 

inicio deste capitulo, poderemos referir talvez sem exagerar que o Gnico que 

se encontra relativamente definido para o conjunto das concepc~es que agora 

consideramos e o respeitante ~ dimensao tempo: a grande maioria delas Consi

dera a mobilidade ao.longo da vida activa do trabalhador. 

Quando aos restantes parametres de caracterizacao e nqmeadamente no 

que respeita a prioridade a dar aos determinantes da procura ou da oferta 

de recursos humanos, a unanimidade e muito menor; em boa medida, certamente 

porque tambem nao abundam os consensos quanta ~ forma de consideracao da na

tureza da qualificacao, como mais adiante se vera. 



1.3.1. A mobilidade na perspectiva da oferta de recursos humanos 

qualificados 
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Em nosso entender, este tipo de concepcoes teve como consequencia mais 

importante a de fazer intervir pela primeira vez de forma sistematica a ana

lise da qualificac~o no estudo dos processes de mobilidade. 

Mas importara que se diga que o conceito de qualificac~o surge aqui 

quase sempre identificado com a qualificac~o dos recursos humanos, ou dos 

trabalhadores, fazendo-se uma abstracc~o quase total da qualificac~o do pos-

to de trabalho. 

Ora esta qualificac~o dos recursos humanos e inicialmente apercebida 

apenas como resultante da educacao formal, facto para o qual nao deixar~o 

de ter tido influencia contribuic6es como a de T. Schultz( 1). Para este au-

tor a educacao surge nitidamente como reguladora do mercado de emprego e 

como indicador do proprio processo de desenvolvimento economico 0 qual' a 

longo prazo viria a depender mais do investimento em educacao do que dos 

ritmos e padroes de acumulac~o do capital. 

A noc~o de qualificac~o, mesmo restringida a optica da oferta, veio no 

entanto a ser objecto de sucessivas ampliacoes do dom1nio conceptual ao lon

go do tempo. Uma das que se nos afigura da maior import~ncia e a que consis

tiu no alargamento a formac~o e experiencia profissionais ao longo do ciclo 

de vida do trabalhador( 2). 

(1) T. Schultz, (1963), pp. 54-81. 
(2) De que urn born exemplo de aplicac~o aos Estados Unidos se pode encontrar 

em B.R. Schiller, (1977). 
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A i ntervencao destes processes de cons t i tu i cao da qua 1 ifi cacao a 1 on go 

prazo seria mesmo muito mais decisiva e influente nos padroes de mobilidade 

do que a educacao formal; e a posicao geralmente defendida pelos autores que 

consideram aquela ultima parcialmente responsavel pelo encobrimento nao so 

das aptidoes naturais individuais como tambem dos efeitos associados a trans

missao do estatuto socio-ocupacional das geracoes anteriores. 

Mas fosse qual fosse a forma considerada de constituicao da qualifica

cao - ou do capital humano - os autores que mais abertamente se encontram as

sociados a estas concepcoes aceitam geralmente bern as hipoteses da nao dis

criminacao por parte da economia dos portadores dos diferentes niveis de for

macao, de igualdade de remuneracoes da sobre-educacao e da livre transferibi

lidade efectiva da qualificacao, o que equivale a fazer desta o determinante 

em ultima instancia dos processes de mobilidade. 

Urn outro tipo de consideracoes que esta perspectiva conceptual nos suge

re por confronto com as anteriores tern a ver com o aumento do peso dos facto

res economiCOS de entre OS determinantes da mobilidade. 

De facto, assiste-se como que a uma materializacao dos valores sociais 

e individuais, particularmente enfatizados nas concepcoes do primeiro tipo, 

em categorias economicas, de entre as quais a mais importante sera sem duvi

da o acrescimo de rendimento esperado em consequencia do aumento de escola

ridade ou de formacao profissional. 

Se, como vimos, a concepcao de mobilidade intergeracional tinha implfci

ta uma deslocacaodo e.ixo de suporte da unidade de analise, a mobilidade en

quanta oferta de qualificacoes vai implicar a consequencia nao menos impor

tante da deslocacao do eixo dos parametres normativos do exclusivamente so-
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cial para o predominantemente economico, processo que como se vera marcha a 

par com a evolucao das teorias interpretativas. 

Sera precisamente esta transicao conceptual que ira justificar que a 

educacao (e a sobreeducacao) passe a ser tratada como urn bern economico,emfun

cao do qual se desenvolvera todo urn trabalho de calculo economico individual 

e SOCial: OS determinantes do investimento em capital humane SaO, antes de 

mais, os custos de oportunidade associados ao balance entre os salaries nao 

recebidos e os rendimentos a recuperar no futuro, os quais em termos macro

economicos se preve tenham urn crescimento paralelo ao do Produto Nacional. 

A validade das diferentes premissas em que assenta a delimitacao con

ceptual deste tipo de acepcoes nao e o que mais nos importa neste memento, 

porquanto pensamos ser no ambito do estudo dos varios corpos teoricos que 

tal analise devera ser feita. Salientamos, no entanto, OS dais seguintes 

pontes. 

Em primeiro lugar, importara referir que e precisamente esta area con

ceptual que comeca por lancar os fundamentos para as modernas teorias quali

tativas dos mercados de trabalho, que consideramos de intervencao indispen

savel em qualquer analise da mobilidade e as quais dedicaremos parte da 

nossa atencao neste estudo. 

Em segundo lugar, havera no entanto que introduzir alguns elementos de 

cr1tica e relativizacao, os quais terao nomeadamente a ver com a natureza 

unilateral do processo genetico do conceito de qualificacao e, por conse

guinte, com a abstraccao de urn conjunto de intervenientes que a realidade 

vern a mostrar deterem cada vez mais peso. 
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1.3.2. A perspectiva da procura de qualificacoes: motor ou entrave da 

mobilidade? 

A optica da soberania da oferta de qualificacoes parecia ter dificul

dade em impor-se a medida que se constatavam as sucessivas falhas dos progra

mas de formacao e educacao para assegurar a igualdade na distribuicao dos 

rendimentos e impedir as cada vez mais frequentes praticas de discriminacao 

par parte dos empregadores. 

Contrariando os pressupostos neo-classicos, alguns sociologos do traba

lho contrapunham agora a concepcao da perfeita transferibilidade do trabalho, 

a da vigencia de urn mercado segmentado, com desiguais oportunidades de acesso 

e de nao equivalencia entre salario e qualificacao( 1). o modelo neo-classico, 

ja objecto de sucessivas reformulacoes, via-se agora confrontado com a cr1ti-

ca cerrada aos pressupostos da transparencia do mercado e da eficiencia 

dos reguladores economicos puros, num ambiente que parecia caracterizar-se 

cada vez mais pela predominancia dos comportamentos e praticas institucionais. 

A parte central da cr1tica aos conceitos anteriores dirige-se sobretudo 

a identificacao entre qualificacao e mobilidade e situa-se num plano cujo eixo 

teorico de referencia e fornecido pelos comportamentos economicos empresa-

riais. A livre circulacao dos recursos qualificados encontrar-se-ia de facto 

condicionada na pratica pela natureza dos objectives de crescimento dos dife-

rentes sectores de actividade e pela forma como as empresas se ajustariam ao 

(1) A contribuicao paradigmatica neste dom1nio e integrada pela obra, suces

sivamente retomada, de B. Doeringer eM. Piore, (1971). 
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seu preenchimento~ nomeadamente atraves das escolhas tecnologicas. 

Mas a par destes comportamentos eminentemente economicos~ responsaveis 

em boa medida pel a renovacao do tecido empresarial ~ interviriam relacoes e 

factores de natureza institucional ~ como consequencia directa do facto de o 

numero de empregos ser tecnologicamente determinado. 

Assim~ e do ponto de vista dos empregadores~ multiplicavam-se os meca

nismos de seleccao e filtragem aquando do recrutamento; o seu objectivo fun

damental era o de minimizar os custos associados a uma decisao de investimen

to em qualificacoes que no futuro- e na medida das possibilidades permitidas 

pelo grau de opacidade do mercado de trabalho- seviesse a afigurar ter sido 

errada. 

Quanto aos portadores de qualificacoes~ tenderiam a optar cada vez mais 

pelos comportamentos de reserva e de negociacao~ em detrimento da decisao es

pontanea de abandono do emprego. Tal decorreria~em grande medida~ da tomada de 

consciencia da perda de peso relativo dos seus recursos em educacao num con

texte em que, escasseando relativamente o numero de postos de trabalho~ pare

ciam vingar melhor as relacoes informais com os empregadores e comecavam de 

novo a ganhar peso os confrontos de forcas entre organizacoes de classe. 

A realidade parecia pais conduzir cada vez mais ao afastamento das pre

cedentes concepcoes de mobilidade~ assentes na livre circulacao das qualifi

cacoes oferecidas. 

Por razoes associadas ~s incertezas pr6prias do crescimento econ6mico e 

ao enfraquecimento do peso relativo dos recursos em qualificacao~ as estrate

gias economicas e tecnologicas acabariam por conferir ~ procura 0 papel de 

decisor maximo no processo de afectacao dos recursos qualificados e~ portanto~ 
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de mobilidade. 

Tal n~o significa, no entanto, que o tenham transformado em decisor ~ni

co; ou, por outras palavras, sea mobilidade e cada vez mais forcada do que 

voluntaria, tambem nao deixa de ser certo que esta ~ltima se torna cada vez 

menos espontanea, antes se apoiando sempre que poss1vel nas decisoes racio

nais permitidas pela relativamente pequena margem de manobra. 

Mas o conceito de qualificacao nao tinha, no entanto, atingido ainda o 

seu plena desenvolvimento, o qual acabou ror em grapde medida evoluir a par 

com os processos de reformulacao dos paradigmas tradicionais da Economia do 

Trabalho, como veremos nos capitulos seguintes. 

Com efeito, a apresentacao do conceito de mobilidade enquanto determi

nada pela procura de recursos qualificados sugere alguns comentarios. 

0 primeiro deles, e 0 de que parece haver urn desajustamento quanta a 
etiologia entre os determinantes da procura e da oferta de recursos humanos. 

No que respeita a esta, tudo indica que ela decorra de urn comp6sito de 

influencias que, tendo o seu centro na qualificac~o dispon1vel, a rodeiam 

de urn conjunto de praticas institucionais e valores de referencia considera

dos necessaries a sua preservacao e valorizacao. Ja quanta a procura, e para 

alem da envolvente constituida pelas politicas de recrutamento e outros ~om

portamentos institucionais, os papeis de determinantes centrais foram ate 

agora encarnados pelos objectivos econ6micos e pelas politicas tecnologicas 

das empresas, nao aparecendo qualquer referencia ao conceito de qualifica

cao. 

Mas sera que se encontrem ja reunidos todos os elementos necessaries a 

definic~o de qualificacao e se possa portanto concluir pela sua natureza 
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unilateral e apenas originada na vertente da oferta de qualificacoes ? 

Nao e essa a posicao que defendemos, mas antes a de que o conceito de 

qualificacao e bastante mais abrangente. Como se vera seguidamente, esta e 

tambem a concepcao em que assentam algumas das definicoes de mobilidade que, 

constituindo quanto a nos as contribuicoes mais bern estruturadas, nao deixa

rao de se afigurar por vezes relativamente ambiciosas. Portal razao, lhes 

reserva remos a nos sa a tencao ao 1 on go dos prox imos pa rag ra fos. 

1.3.3. A mobilidade socio-ocupacional - contributo para uma definicao 

Em nossa opiniao, os elementos que faltam ainda considerar no conceito 

de qualificacao tern a ver com a terceira dimensao desta ultima que, nao ten

do origem na educacao formal nem na formacao profissional, antes resulta do 

"aprender-fazendo", ou seja, do acumular de conhecimentos adquiridosnospos

tos de trabalho sucessivamente percorridos e a que habitualmente se da a 

designacao de experiencia profissional. 

Mas se se pode admitir que aqueles postos contribuam para a constitui

cao da qualificacao global, nao sera entao de supor que eles proprios sejam 

igualmente caracterizaveis em termos de qual ificacao? E, se assim e, nao se

ra .igualmente de esperar que OS posslveis ajustamentos e desajustamentos en

tre a qualificacao dos postos e a dos trabalhadores se afigurem de influen

cia consideravel sobre os processos e padroes de mobilidade? to que trata-
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remos de evidenciar seguidamente. 

1.3.3.1. A qualificacao na sua acepcao mais ampla 

Desde muito cedo, e a partir do trabalho precursor de P. Naville( 1), a 

questao da qualificacao na sua acepcao mais ampla tern vindo a ser objecto de 

estudo por parte de economistas e sociologos. 

Comecando por tentar negar tanto o voluntarismo da oferta como o deter

minismo tecnologico que pareciam basear as concepc~es prevalecentes, nao s6 

se poe cada vez mais em causa a homogeneidade qualitativa do trabalho mas 

tambem se evidencia o caracter socialmente relative da qualificacao, ao es

tabelecer que esta resultara do confronto entre a natureza das tarefas tee-

nicas e a estimacao do seu valor social. 

Mas a sistematizacao do confronto entre as duas faces da qualificacao

- a do trabalhador e a do posto de trabalho - so viria a constituir intencao 

expressa de trabalhos mais recentes, nomeadamente quando a antiguidade e so

bretudo a experi~ncia profissional comecam a surgir sistematicamente como 

elementos integrantes da qualificacao e poss1veis factores de mobilidade( 2). 

Mas a coerencia da definicao do conceito, levada as suas ultimas conse-

(1) P. Naville, (1956). 

(2) Veja-se, por exemplo, R. Salais, (1976). 
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quencias, viria a implicar a considera~ao do caracter dinamico da qualifi-

ca~ao. 

Com efeito, se esta se adquire parcialmente atraves da experiencia pro

fissional, estara entao necessariamente associada ao contacto com os proces

ses de trabalho especlficos e ~ evolu~ao temporal dos mesmos, em grande me

dida determinada pelas altera~oes tecnologicas mas tambe~ pelos comportamen-

tos institucionais e organizativos das empresas. 

Mas sendo assim, a passagem por sucessivos postos de trabalho - ~. even-

tualmente, processes de trabalho- ao longo do ciclo de vida activa consti

tuira igualmente, e pelas mesmas razoes, urn factor de qualifica~ao pelo vies 

da experiencia profissional: mobilidade e qualifica~ao surgem, entao, como 

conceitos indissociaveis e cuja ordem de precedencia so a metodologia de 

abordagem espec1fica permitira, caso a caso, identificar. 

Podemos entao aproximar o conceito de mobilidade socio-ocupacional: se-

gundo a nossa proposta de definicao, ela consiste no encadeamento dos per

curses feitos sucessivamente no mercado de trabalho( 1), ao longo do ciclo de 

vida acti~a, como fim de maximizar os processes de producao e valorizacao 

da qualificacao dos recursos humanos. 

Oesta definicao conceptual e das consideracoes anteriores, decorrem pa

ra a nossa analise algumas consequencias de maier importancia e que passamos 

a s i s tema t i za r: 

(1) E que em determinado numero de casos poderao ocorrer no interior de uma 

mesma empresa. 
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o processo de constituicao da qualificacao, sendo dada a educacao formal, 

e necessariamente determinado pela optica da procura; tal equivalera a di

zer, por outras palavras, que tanto a formacao como a experiencia profis

sionaisse encontrarao grandemente condicionadas pelas componentes tecno

logica, economica e institucional dos postos de trabalho; 

o acesso aos diferentes postos de trabalho, ou seja a mobilidade, sera con

dicionado par sua vez nao so pela formacao escolar inicial( 1) como tambem 

pela experiencia e aptidoes profissionais sucessivamente adquiridas; mas 

nao deixarao de intervir igualmente como condicionantes daquele acesso os 

mecanismos individuais e institucionais que visam tanto a preservacao e va

lorizacao das qualificacoes, por urn lado, como a sua filtragem e seleccao, 

por outro; 

a abordagem pratica do conceito so sera, consequentemente, leg1tima par 

recurso a metodologias que atendam ao seu caracter dinamico bilateralmen

te determinado e decorrente da interaccao de urn composito de factores nos 

quais intervirao prioritariamente OS de natureza economica e SOCial. 

(1) Que, segundo N. Vaneecloo, contribuira para a maleabilidade da qualifica
cao, indispensavel a transferibilidade da mesma entre pastas de trabalho, 
VerN. Vaneecloo, (1982), pp. 15-65. 



23. 

1.3.3.2. A mobilidade e as formas de utilizacao e gestao da qualificacao 

Ao procederem a sistematizacao dos varlOS parametros da qualificacao, 

tomada na sua acepcao mais ampla, D. Gambier eM. Vernieres( 1) consideram a 

existencia de tres momentos fundamentais- o da producao, o da utilizacao e 

o do reconhecimento da qualificacao. 

Quando no paragrafo anterior fizemos intervir o terceiro elemento inte

grante da qualificacao- 0 relativo a experiencia profissional - acabamos 

por mostrar, aT do ponto de vista da producao, como os processos de consti

tuicao da qualificacao e da mobilidade eram indissociaveis. 

Veremos agora que tamb~m dos pontos de vista da utilizacao e da gestao( 2) 

das qualificacoes se assiste a uma~ interpenetracao muito grande entre aqueles 

dois processos. 

Em primeiro lugar, e do ponto de vista da utilizacao da qual·ificacao por 

parte da empresa, havera a referir que nem toda a qualificacao real, possu1da 

e oferecida pelo trabalhador, ~ util a empresa, seja em virtude da natureza 

tecnologica dos processos de producao, seja porque nao ha intencao de remune

ra~ qualificacoes temporariamente (ou duradouramente ... ) sup~rfluas, ou ainda 

porque existem planos para alteracao das opcoes estrat~gicas a n1vel economi

co ou tecnologico. 

(1) D. Gambier eM. Vernieres, (1982), pp. 90-120. 
(2) Porque mais do que reconhecimento, trata-se com efeito, e em nosso enten

der, de por em pratica medidas de gestao da qualificacao. 
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Segundo alguns autores( 1), este problema da sub-utilizacao das qualifi

cacoes oferecidas tendera a ser particularmente sentido em periodos de grande 

mutacao tecnico-economica e pesara particularmente sabre as novas profissoes. 

Embora os organismos representatives dos trabalhadores, como os sindica

tos e as associacoes profissionais, se venham batendo de longa data contra 

aquele processo de sub-utilizacao, 0 que e certo e que ele nao deixa de man

ter a sua importancia e 8ctualidade. Mas mais importante ainda, como conse-

quencia pratica daquele processo e a ele directamente ligado, existe urn outro 

que e pratica corrente da gestao dos recursos humanos - o de so se consagrar 

na escalade classificacao e remuneracao do pessoal a parte ~til da qualifi

cacao, ou seja, apenas aquela que e utilizada efectivamente ( 11 internalizada") 

pela empresa. 

Os sociologos e economistas d6 trabalho v~m de ha muito discutindo esta 

questao, que normalmente interligam com as razoes explicativas dos processos 

de qualificacao/desqualificacao dos postos de trabalho e, posteriormente, de 

estruturacao/destruturacao dos empregos. Trata-se de uma polemica rica e que 

pensamos longe de terminada, entre outras razoes porque a polivalencia e 0 

caracter multifacetado da qualificacao dificultam as s1nteses e os consen

sos(2). 

Nao e tanto essa polemica que aqui nos interessa trazer mas sim OS feno-

menos referidos de sub-utilizacao e nao reconhecimento que lhe estao na base 

e que permitem varias consideracoes: 

(1) Tais como M. Freyssenet, (1978). 
(2) Vejam-se, entre outros exemplos, as contribuicoes de R. Salais, (1978) 

e de P. Rolle, (1979). 
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a de que sendo a qualificacao urn conceito tao complexo, a sua operaciona

lizacao pratica ~ necessariamente dif1cil - implica urn processo de ampu

tacao conceptual, aqui determinado pelas politicas empresariais de qestao 

e remuneracao do pessoal; 

a de que, sendo propicia a conjuntura, os desfasamentos assim introduzi

dos entre a qualificacao real oferecida e a qualificacao util internali

zada estarao na origem de muitos processos de mobilidade, normalmente 

designados voluntarios, e que afectam particularmente os mais qualifica

dos e, em especial, os quadros; 

a de que, em virtude do primeiro dos aspectos referidos, os meios de qua

lificacao existentes, nomeadamente os varios tipos de nomenclaturas e es

calas de classificacao do pessoal, para alem de outros problemas que tern 

subjacentes, surgem logo·limitadas ~ partida nas suas potencialidades para 

exprimir e classificar a qualificacao efectiva- dos trabalhadores e do 

pasta de trabalho. 

Par varias razoes ,tern, com efeito, vindo as nomenclaturas de classifica

cao a ser sistematicamente objecto de critica. 

A primeira del as, constitui urn dos poucos pontos de consenso entre os es

pecialistas nas analises qualitativas do mercado de trabalho, e dirige-se ~ 
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forma restritiva como tradicionalmente as nomenclaturas procedem ~ classifi

cacao da mao-de-obra. A constituicao destas escalas de qualificacao nao pode

ria deixar de reflectir as contribuicoes teoricas nas quais se inspiram, e 

portanto nao e surpreendente que lhes seja apontada como principal limitacao 

o menosprezo pelo caracter complexo e dinamico da qualificacao. 

A natureza unidimensional daquelas escalas, faz com que tenham normal-

mente como base indicadores simples de uma eventual estrutura de hierarqui-

zacao, ora os salarios medios ora os n1veis de qualificacao das diferentes 

categorias de mao-de-obra. 

Com apoio nestes indicadores, estabelecem-se entao relacoes de ordem que 

possibilitarao verificar, ao longo do tempo, situacoes de mobilidade ascen-

dente, descendente ou imobilidade ... a luz do parametro considerado. 

Uma segunda linha de cr1tica apontada pelos defensores do conceito de 

qualificacao no sentido mais abrangente tern aver como processo de obsoles

cencia temporal das nomenclaturas classicas; este deve-se em parte as limita

coes dos metodos de actualizacao e revisao a que aquelas estao sujeitas, mas 

tambem e principalmente a forma como as nomenclaturas sao concebidas e que 

conduz como que a cristalizacao das qualificacoes que se propoem classificar. 

Tentando integrar OS varios tipos de cr1ticas referidas, surgiram diver-

sas contribuicoes cujo denominador comum assenta na consideracao da necessi-

dade de uma revisao profunda das nomenclaturas tradicionais( 1). 

(1) Tais sao as posicoes defendidas, por exemplo, por Y. Dupuy, (1973), M.Da
doy,(1973)e ainda por G. Benguigui e D. Monjardet, (1979). 

Estes dais ultimos exemplos visam particularmente o significado social e 

a falta de coerencia interna das nomenclaturas. 
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Tal passaria, nomeadamente, pela constituicao de categorias socio-ocupa-

cionais, unicos elementos conceptuais susceptiveis de permitir a descricao 

dos conteudos reais das funcoes-trabalho, no que estas representam nao s5 em 

termos de processos de trabalho (elemento nuclear da definicao) mas tamb~m 

enquanto projec~ao dos mecanismos institucionais e individuais de seleccao e 

preserva~ao da qualificacao. 

Estas categorias, cuja constitui~ao comecaria por exigir a analise da 

evolu~ao dinamica dos processos de trabalho, obter-se-iam assim a partir de 

urn composito de indicadores e da sua lei de evolu~ao temporal, e teriam como 

voca~ao substituir as escalas anteriores, apoiadas como se referiu em descri-

~oes reduzidas tanto da qualifica~ao oferecida como das tarefas a executar. 

Integrar-se-iam entao em nomenclaturas de categorias socio-ocupacionais, 

cujas posi~oes classificariam as participa~oes da mao-de-obra tornadas homo

geneas pelo cumprimento de uma mesma fun~ao-trabalho. Estariam, enfim, sujei

tas a urn processo de revisao e actualiza~ao automatico sempre que se verifi

cassem alteracoes em qualquer urn dos parametros integrantes dascategorias so-

cio-ocupacionais acima definidos. 

Sao numerosas as contribui~oes surgidas no dominio dos novos sistemas de 

classifica~ao de empregos e assentes na analise dinamica dos conteudos da-

queles, em fun~ao dos seus multiplos determinantes tecno-economicos, indivi

duais e institucionais( 1). 

(1) Ver, entre outros, J. B~gu~, (1973) eA. Iribarne, (1978). 
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Mas nao deixam igualmente de comecar a ganhar importancia as analises 

cr1ticas das mesmas que visam sobretudo a extrema ambicao dos objectives 

apontados e a sua dif1cil operacionalizacao, nomeadamente em materia de apli

cacao empirica. 

Nao deixamos de concordar que a intencao e excessivamente ambiciosa e 

teremos mesmo ocasiao de o justificar mais tarde. Mas o nosso objective nao 

~onsiste neste momenta em proceder a critica as nomenclaturas em si, quais-

quer que elas sejam, mas antes em retomar o problema da utilizacao e gestae 

da qualificacao oferecida. 

Para alem da questao do desfasamento entre qualificacao real e qualifi

cacao Gtil, j~ referida, outras ha que ~or se encontrarem tambem tendencial-

mente associadas aos processes de mobilidade nos interessa referir aqui. 

Trata-se das pr~ticas de flexibilitacao da gestae de recursos humanos no seio 

das empresas, cujas origens os economistas da regulacao fazem remontar aos 

primeiros ind1cios evidentes da crise do modo de regulacao nas economias 

ocidentais, ainda nos anos 60( 1). 

As formas assumidas por tais praticas de gestae dos recursos humanos sao 

tao diversas que seria impossivel, neste espaco, tentar qualquer sistematiza

cao(2). No entanto, existem duas vertentes da flexibilizacao cujas consequen

cias para a mobilidade se afiguram relevantes ft que por essa razao abordamos 

seguidamente: 

(1) De entre as numerosas contribuicoes nesta linha, veja-se, por exemplo, G. 

Dancet, (1986), G. Leithauser, (1986) e ainda R. Boyer, (1986). 
(2) Vera este respeito A. Ramos dos Santos, (1988). 
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a flexibilizacao dos processes produtivos, no sentido de os tornar mais 

compat1veis com a divulgacao das novas tecnologias e que acarreta neces

sariamente urn reforco das aptidoes dos trabalhadores para mudar de posto 

de trabalho. Estes processes de mobilidade, predominantes no interior das 

unidades produtivas, dependerao entao do grau de maleabilidade e polivalen

cia da qualificacao dispon1vel, a qual se mostrara aqui particularmente 

condicionada pela natureza da formacao e experiencia profissional ante

riores. Mas nao deixarao de depender igualmente dos factores individuais 

-como o sexo, a idade ... -que condicionam a mobilidade; 

o enfraquecimento do v1nculo jur1dico da relacao contratual, o qual se 

projecta predominantemente na proliferacao de multiplas formas de trabalho 

precario - desde o trabalho negro, ao atraso no pagamento de salaries - e 

que se torna, consequentemente, responsavel por novos tipos de fluxes de 

mobilidade, induzidos menos pelas alteracoes tecno-economicas das funcoes

-trabalho do que pelas modalidades de gestae descontlnua das qualificacoes 

dispon1veis. 

0 que nos interessa salientar neste memento.~ que, para al~m das limita

coes das nomenclaturas de classificacao dos recursos humanos e sua accao es

truturadora das qualificacoes, existem pol1ticas de gestae e utilizacao da 

qualificacao que induzem fluxos de mobilidade socio-ocupacional, seja por 

ignorarem parte da qualificacao dispon1vel' seja por nao permitirem a utili

zacao temporalmente estavel das qualificacoes oferecidas. 



30. 

Tambem no plano da utilizacao e reconhecimento da qualificacao sao,por

tanto, fortes e multiplos OS elos de ligacao a mobilidade profissional. 

1.3.3.3. 0 estatuto socio-ocupacional como resultante do processo de 
constituicao dinamica da qualificacao 

A evolucao dinamica do todo composito que e a qualificacao se desacon-

selha, como se viu, a adopcao de escalas unidimensionais de medida da mobi-

lidade, deveria igualmente recomendar que a caracterizacao de cada urn dos 

estagios das trajectorias se fizesse a custa do maior numero possivel de in-

dicadores pertinentes. 

Esta questao tern a ver com a caracterizacao do estatuto ocupacional, o 

qual constitui a cada momenta como que o eco-sistema envolvente dos processos 

de trabalho, no interior das-categorias socio-ocupacionais, e em relacao a 

cuja caracterizacao as abordagens qualitativas ja vern desaconselhando o re

curso a indicadores isolados - como os de niveis de remuneracao -, tal como 

era pratica corrente. 

Tambem nos que, como se referiu, partilhamos da concepcao de qualifica

cao na sua acepcao mais ampla, pensamos que a abordagem do estatuto ocupa

cional nao devera ignorar a riqueza dos processos dinamicos que o tornaram 

possivel - os de constituicao da qualificacao. 
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Por essa razao, a tr1 a de propos ta por D. Gambier e M. Vern i'eres ( 1 ) , 

acrescentar1amos nos urn quarto momento da constituicao da qualificacao- o 

das condicoes de reproducao -, momento esse que reputamos da maxima impor

tancia sempre que haja a intencao de estabelecer uma ponte entre as analises 

de inspiracao marxista e as abordagens qualitativas do mercado de trabalho, 

como parecem propor-se os autores em questao. 

E isto porque, em nosso entender, aquele quarto momento constituiria a 

ligacao logica entre as condicoes de reproducao da forca de tnabalho, por urn 

lado, e a consideracao dos aspectos qualitativos da qualificacao em toda a 

sua versatilidade, por outro. 

Assim, e para alem dos aspectos que tradicionalmente se fazem intervir, 

consideramos que o conceito de estatuto ocupacional, na acepcao que nos im

porta, devera incluir igualmente eJementos que tenham a ver com: 

o grau de ajustamento( 2) entre as duas faces da qualificacao- a do tra

balhador e a do posto de trabalho - eventualmente responsavel tanto por 

novos processos de constituicao da qualificacao como por fluxos de mobili

dade externa a empresa; 

OS elementos de retribuicao nao material da utilizacao da qualificacao e 

de que havera a destacar nao.so a motivacao profissional, mas tambem as 

perspectivas de carreira e, de uma forma mais directa, os complementos 

(1) D. Gambier eM. Vernieres, (1982). 
(2) Do ingles 11 job matching ... 
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salariais propriamente ditos e as condi~oes fisicas de trabalho em senti

do estrito. Todos eles podem funcionar quer como estimulantes quer como 

travoes dos processes de mobil idade e garantir ambientes rna is ou menos pro

picios a constitui~ao da qualifica~ao; 

finalmente, a forma de utiliza~ao dos rendimentos do trabalho, nao sopor 

permitir ajuizar a posteriori da adequa~ao existente entre qualifica~ao 

efectiva e remuneracao recebida, como tambem por permitir ainda avaliar 

as condicoes de reproducao da qualificacao nas vertentes extra-profissio-

nais. 

Trata-se portanto de urn processo de caracterizacao que sendo o unico 

compativel com a forma de definicao do conceito-chave que lhe deu origem - o 

de qualifica~ao- nao deixara no entanto de tornar mais dificil qualquer tra

balho de aplicacao empirica ~ue dele se pretenda fazer. 

1.3.4. A mobilidade profissional: 11 nlicleo duro 11 do conceito de 
mobilidade socio-ocupacional 

Ao longo do paragrafo 1.3.3. tentamos a sintese do conceito de mobilida

de socio-ocupacional, recorrendo a combina~ao sucessiva dos parametres que o 

integram, que normalmente surgem disperses e cuja considera~ao conjunta mostra-
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mos ser indispensavel. 

Neste momenta, iniciamos urn exercicio que de certo modo faz urn percurso 

inverso: vamos tentar extrair do conceito, mais lato, de mobilidade socio

-ocupacional e de mobilidade profissional, que com aquele frequentemente se 

confunde. 

Tal como o conceito ante~ior, ode mobilidade profissional assenta na no

cao de qualificacao na sua acepcao mais ampla e toma o mesmo dominio de anali

se temporal, o do ciclo de vida activa. 

Mas tambem aqui, as abordagens conceptuais existentes sao normalmente com

partimentadas e negligenciam factores importantes dos processes de mobilidade. 

Nao existe, portanto, uma definicao de mobilidade profissional univer

salmente aceite, ora surgindo o conceito associado a processes de transicao 

entre mementos distintos da carreira, ora se considerando esta em toda a sua 

extensao mas negligenciando a abordagem dos aspectos nao estritamente econo

micos, tais como os relatives~ caracterizacao do topo da carreira e cuja 

analise reputamos de fundamental. 

Avancamos, assim, a nossa proposta conceptual: quando falamos em mobili

dade profissional pretendemos traduzir OS percurSOS dos individUOS moveis com 

historias de trabalho bern sucedidas desde o memento em que iniciaram a pro

fissao ate iquele em que atingiram o topo da carreira correspondente. 

A analise deste conceito permite-nos desde logo as seguintes considera-

coes: 

a aproximacao a mobilidade profissional assim definida tera entao de se so-
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correr igualmente de uma analise dinamica que, ao longo do ciclo de vida, 

permita detectar e caracterizar nao so os momentos de inicio e fim da car

reira, como tambem as sucessivas inflexoes inte~venientes ao longo desta; 

implTcito na definicao, existe o onus da caracterizacao do terminus da car

reira profissional, o qual em virtude das consideracoes anteriores, podera 

revestir a forma de caracterizacao do estatuto ocupacional do fim da car

rei ra. 

A principal questao que aqui se deve colocar e a relativa a forma de 

transicao entre as categorias centrais dos dois conceitos: categorias socio

-ocupacionais, no primeiro, categorias profissionais, no caso da mobilidade 

profissional. 

Por categorias profissionais entendemos os diferentes niveis profissio

nais objectivamente definidos nos instrumentos de regulamentacao colectiva do 

trabalho e validos para a mesma profissao. 

Tal como acontece nas categorias socio-ocupacionais, o elemento central 

da definicao e aqui tambem integrado pela natureza dos processes de trabalho, 

apreensivel em termos praticos atraves da analise dos processes de producao 

nos postos de trabalho sucessivamente ocupados nos diversos segmentos produ

tivos das diferentes empresas e sectores de actividade. 

Nas categorias profissionais surgem, no entanto, naturalmente diluidos 

os efeitos de curto .prazo desencadeados pelos mecanismbs institucionais e in-

-, 
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dividuais de seleccao e preservacao da qualificacao. 

No entanto, como o conceito de mobilidade profissional supoe a analise 

de todo o ciclo de vida, aqueles efeitos nao deixarao, em nossa opiniao, de 

se projectar tanto no que respeita as vicissitudes das carreiras, como aos 

tempos medias de realizacao das mesmas, como ainda as caracteristicas dos pas

tas de trabalho de acesso sucessivo. Em nosso entender, a analise de longo 

prazo da profissao permitira estudar nao so a componente tecnica propriamente 

dita- a relativa ao processo de trabalho- mas tambem os efeitos, mesmo que 

indirectos, dos mecanismos institucionais e individuais acima referidos. 

Mas dificil se afigura no quadro deste conceito a apreensao dinamica dos 

estatutos ocupacionais sucessivamente usufruidos, uma vez que estes so muito 

indirectamente poderao ser associados a profissao e a sua reducao mecanica ao 

perfil desta comportaria incorreccoes que ainda mais se agravariam em analise 

temporal. 

Por esta ultima razao, somos mesmo de opiniao que as caracterizacoes do 

estatuto ocupacional so ser~o minimamente legitimas em corte temporal, tal a 

dificuldade de proceder a actualizacoes de variaveis e parametres de indole 

tao diversa, como os que atras consideramos como elementos integrantes deste 

estatuto. 

Em resume, poder-se-a dizer que o conceito de mobilidade profissional 

que acabamos de proper cbnstitui como que a espinha dorsal em que assenta o 

de mobilidade socio-ocupacional' indissociavel como e da nocao de qualifica

cao na sua acepcao mais ampla. 

Trata-se, no entanto, de urn conceito necessariamente mais pobre quanta 

aos parametres intervenientes e nomeadamente OS necessaries a caracterizacao 
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dinamica do estatuto ocupacional. Mas sendo menos ambicioso do que aquele, 

poder-se-a eventualmente vir a revelar de comoda operacionalizacao e aplica

cao emp1rica. Tal e o que nos propomos verificar nas segunda e terceira Partes 

deste trabalho. 

Importa agora que enquadremos os conceitos de mobilidade considerados 

pertinentes nas diferentes teorias ou contribuicoes teoricas que lhes servem 

de suporte, objectivo que nos propomos atingir com o proximo cap1tulo. 



CAPITULO 2: Interpreta~oes teoricas fundamentais 

A possibilidade de se dispor de urn corpo teorico unificado e coeso para 

proceder i explica~~o da realidade ter~ constituldo desde sempre uma tenta

~ao para os investigadores, dada a comodidade que dal resultaria para os en

saios de justifica~~o das suas hipoteses. 

Tal tera acontecido, em grande parte, com as aplica~oes do modele neo

-classico ao funcionamento do mercado de trabalho. Em nosso entender, dever~ 

no entanto salientar-se que aresistencia do modele se ficou a dever substan-

cialmente ao exagero de algumas das cr1ticas que lhe foram sendo dirigidas -

- nomeadamente por parte dos teoricos radicais e institucionais - as quais 

tiveram, nao obstante, dois tipos de contributes fundamentais: 

permitir chamar a aten~ao para a importancia do trabalho sistematico de 

analise emp1rica, indispensavel i valida~ao de qualquer modele teorico 

que se pr.etenda leg1timo; 

induzir a produ~~o de versoes sucessivamente mais fortes e realistas do 

modele as quais,·de uma maneira geral, continuaram a ser compat1veis com 

os pressupostos basicos do mesmo. 

; ' , 
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t nestas versoes mais recentes- decorrentes do trabalho de 11 purifica

cao11 resultante do confronto com os diferentes tipos de criticas - que podera 

encontrar-se grande parte da resposta para as quest6es que hoje em dia se co

locam na area da Economia dos Recursos Humanos(l). 

Apesar dos sucessivos aperfeicoamentos nao conseguiu no entanto o modele 

endogeneizar algumas das criticas pertinentes que lhe tern side dirigidas; nao 

constituindo estas em geral elementos integrantes de uma teoria alternativa 

mas antes explicac6es de proveniencia diversa, tal justifica·a necessidade de 

se recorrer a corpos teoricos diferentes para suprir as limitacoes do modele 

tradicional. 

As tentativas de unificacao do enquadramento teorico da Economia do Tra

balho defrontam-se ainda como peso crescente que vern conhecendo alguns de-

senvolvimentos das teorias do desequi1ibrio, as quais·nao constituindo ainda 

urn corpo suficientemente coeso, nao deixam duvidas quanto a pertinencia de al

gumas das suas contribuicoes. 

Senda esta a caracterizacao do actual 11 ambiente 11 teorica em que se en-

quadra a Ecanamia das Recursos Humanbs, parece pertinente que caloquemas as 

duas seguintes questoes: 

(1) De uma maneira mais exacta, paderfamas dizer que, como se sabe, com a 

transicaa para os anas 80 se retomou em grande parte a tradicao nea-clas

sica, apos a interregna decorrente da influencia exercida pelas contri

buicoes institucionalistas, da segmentacao e estruturalistas. 

Para urn desenvolvimenta desta.questaa veja-se, par exemplo, M. Guillaume, 

( 1986) • 

! 
I' 



existir~ uma teoria do mercado de trabalho ~ue,·ciceitando o 11 direito i 

diferenca 11 que o caracteriza, permita igualmente explicar os processes 

mais significativos da mobilidade socio-ocupacional, apresentando as 

principais razoes de ser daquela diferenciacao ? 

em segundo lugar, se uma tal teoria existir ela sera unica ? 

39. 

Pode,com efeito, constatar-se que no que respeita ao enquadramento teo

rico dos fenomenos de mobilidade cuja an~lise nos preocupa, aquele processo 

de reformulacao sucessiva das teorias explicativas ganha particular realce. 

A razao de ser deste facto reside na dinamica das interaccoes que se es

tabelecem entre os tres polos seguintes: 

o da observacao emp1rica, que permite constatar as sucessivas alteracoes 

do binomio natureza do processo produtivo - formas de gestao da qualifi

cacao, nos moldes que a seguir desenvolveremos; 

o da producao e reformulacao dos conceitos de mobilidade e de qualificacao, 

numa tentativa de adaptacao as formas sucessivamente assumidas par aquele 

binomio, e a cuja an~lise dedic~mos 0 cap1tulo anterior; 
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o da projeccao teorica destes dois processes de alteracao e reformulacao, 

a qual podera assumir multiplas formas, desde a assimilacao progressiva 

dos novos conceitos ao corte radical com os pressupostos anteriores. 

Mas aquele processo de transmissao din~mica das interacc6es entre os tr~s 

polos nao se realiza, como e obvio, de forma automatica. Se OS resultados da 

observacao emplrica podem ser apercebidos no curto .prazo, ou mesmo em corte 

temporal, o processo de reformulacao conceptual e teorico e, como se sabe, 

longo e moroso. 

A abordagem que agora se faz das diferentes teorias explicativas, visan

do evidenciar as suas potencialidades e limitac6es para o estudo dos proces

ses de mobilidade socio-ocupacional e profissional, assentara assim num eixo 

de referencia com duas vertentes de dissociacao quase impossivel, a saber: 

a primeira, mais abrangente, permitira 0 confronto das varias teorias con

sideradas pertinentes com os crinceitos de mobilidade sucessivamente apre

endidos e ja apresentados; 

a segunda, que se integra metodologicamente na primeira, visara evidenciar 

a capacidade das diferentes teorias para explicar as·situac6es~tipo associa

das ao comportamento do binomio din~mica produtiva - gestao da qualificacao. 
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0 processo de identificacio de tais situac6es-tipo, a que procederemos 

no ponte seguinte, merece-nos, no entanto, duas chamadas de atencao. 

A primeira,tem aver como facto de se ter escolhido a empresa como cam

po de observacio para a construcio da tipologia. Com efeito, e no seio da em

presa e nos comportamentos individuais que residem os determinantes em Gltima 

instancia das modalidades assumidas pelo binomio acima referido, e por tal 

razao dela fizemos neste momenta a nossa unidade de referencia. 

Questao diferente se nos colocara mais adiante, quando quisermos rela

cionar OS comportamentos economicos, institucionais e individuais dos diferen

tes intervenientes· nos processes de mobilidade com a dinamica do crescimento 

economico sectorial, em per1odos bern marcados da evolucao da economia portu

guesa. Esta questio,qu~ constitui como se sabe o cerne do nosso trabalho, so 

pode ser apreendida a·um n1vel medio de agregacao, como veremos quando apre

sentarmos as raz6es que nos levaram a fazer do sector de actividade a nossa 

unidade de analise. 

A segunda questao tern a ver com o risco· que necessariamente se corre de 

negligenciar aspectos importantes quando se tenta apreender a realidade com 

base num numero limitado de situac6es-tipo. Conscientes da eventualidade de 

tais lacunas, propomo-nos mesmo assim apoiar as nossas consideracoes numa ti

pologia de casas que, nao pretendendo ser exaustiva, e suficientemente geral 

e suscept1vel de ampliacao. 



2.1. Modalidades de apresentac~o do bin6mfo natu~eza do processo 

produtivo/gest~o da qualificacao - proposta de sistematizacao 

42. 

Consideraremos entao que as modalidades ;de artic~lac~o mais significa

tivas entre a natureza do processo produtivo e o mopelo de gest~o da quali

ficacao se consubstanciam nos cinco tipos seguintes: 

TIPO I -. Empresas com pollticas aut6nomas e bern definidas de gestae do 

pessoal, com urn processo produtivo relativamente· estabilizado e utilizando 

qualificac~es m~dias elevadas e com elevado grau de especificidade. 

Estao neste caso as empresas que garantem normalmenteao seu pessoal me-

lhores possibilidades de progressao nas carreiras existentes e bern definidas, 

boas condic~es sociais de trabalho e de acesso regular a formacao profissio-

nal, proporcionada pela empresa ou por ela normalmente controlada. 

A importancia da qualificacao requerida reside normalmente na sua especi

ficidade e no investimento regularmente realizado com vista a sua actualiza-

cao. 

A possibilidade de progressao efectiva nas carreiras internas esta nor

malmente condicionada, entre outros factores, pela acumulacao em capital hu-

mana, correspondendo-lhe uma adequacao geralmente elevada do reconhecimento 

nas nomenclaturas e, frequentemente, a concess~o de retribuic~es adicionais 
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ao salario media na categoria, factores pelos quais se previne a eventuali

dade de abandonos voluntaries e inerentes custos. 

0 grau relativamente fraco de abertura ao mercado externo de trabalho( 1) 

dependera normalmente da necessidade de recrutar mao-de-obra ja formada, em 

situacoes de forte pressao conjuntural ou ainda quando ocorram inovacoes 

significativas no processo de producao, caso que nos remetera para a ultima 

situacao-tipo. 

A relativa rigidez que caracteriza a gestao interna do trabalho consta-

ta-se tambem na abertura ao exterior: a procura incidira normalmente sabre 

pessoal com elevadas qualificacoes e frequentemente objecto de fortes protec

coes ocupacionais e sindicais, .fazendo valer as suas aptidoes e qualificacoes 

e com grande poder reivindicativo; a estrategia de recrutamento da empresa, 

previsivelmente forte, socorrer-se-a muitas vezes de praticas como as de fil

tragem e seleccao adversa, t~nto mais institucionalizadas quanto menor f6r o 

controle da informacao e o grau de transparencia do mercado externo( 2). 

(1) A utilizacao da terminologia que opoe as designacoes de mercado interno e 

mercado externo e objecto de cr1ticas conhecidas e que partilhamos em boa 

medida. Assim, o recurso a estas expressoes nao significa que adoptemos 

acriticamente aquelas designacoes mas antes a busca de comodidade deexpo
sicao. 

(2) Estas praticas assentam na consideracao de que os trabalhadores que osten
tam na sua historia de trabalho maiores taxas de rotatividade serao poten

cialmente menos produtivos, porquanto menos estaveis e portadores de uma 

qualificacao que em media sera pouco. especializada. 

0 desenvolvimento destas praticas - que mais tarde veremos constituirem 

barreiras a mobilidade - e bem analisado, por exemplo, por B. Greenwald, 
(1986). 
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0 fraco grau de assimi1acio das qualificacoes internalizadas, a par da 

relativa generosidade na gestio dos efectivos pre-existentes, poderio fomen

tar a constituicio de carreiras paralelas ou mesmo de uma certa segmentacio 

no interior da empresa,tanto mais acentuada quanta menor foro grau de inter

dependencia entre postos, no quadro da organizacio do processo produtivo~Tra

tar-se-a no entanto e em media da situacao mais propicia a fortes movimentos 

de mobilidade ascendente interna. · 

TIPO II - Empresas com quadro de pessoal restrito e processo produtivo 

sujeito a grandes alteracoes din~micas,· com relativa interdependencia entre 

os postos de trabalho. 

As politicas internas de gestao e organizacao do trabalho tenderio aqui 

a ser bastante fluidas, com niveis relativamente baixos de estabilidade e 

condicoes de trabalho e carreiras praticamente inexistentes. As qualificacoes 

medias requeridas serao baixas, maleaveis e facilmente transferiveis, com pe

so diminuto de accoes de formacao profissional. 

Neste caso, as ligacoes ao mercado externo, regulares ou mesmo sistema

ticas, efectuar-se-ao normalmente sem o recurso a processes de filtragem, o 

que se justifica fundamentalmente por duas razoes: 

mesmo que o grau de i nformacao de q·ue a empresa di sponha sobre o funci onamen

to do mercado de trabalho seja escasso, o baixo nivel medio das qualifica-
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coes exigidas e a sua grande transferibilidade nao envolver~o grandes cus

tos no caso de estrategias erradas de recrutamento; 

rocondicoes de remuneracao, acesso a qualificqcao e seu reconhecimento 

nas nomenclaturas, estabilidade e garantias gerais oferecidas,tenderao a 

ser suficientemente baixas para que nao se corra o risco de nao recupera

cao do (fraco) investimento em capital humano que entretanto a empresa 

decida efectuar. 

Ao contrario do que sucede na 12. situacao, caracterizando-se a presen-

te por urn elevado grau de flexibilidade nas relacoes como mercado de traba

lho, os fluxos de mobilidade que com maior probabilidade se desencadearao se-

-rao do tipo externo, ou seja, entre diferentes empresas ou entre cada uma de-

las e a populacao inactiva e desempregada. 

A mobilidade da mao-de-obra candidata a este tipo de postos nao se vera 

normalmente limitada senao por restricoes de caracter macroeconomico, de que 

constituirao exemplos as disposicoes em materia de legislacao laboral, e en

contrar-se-a substancialmente favorecida pelo elevado grau de experiencia ge-

ral do mercado de trabalho, o que aqui funciona como urn recurso da mao-de-obra. 

TIPO III - Empresas novas,assentes na concepcao ou exploracao de uma 

"ideia feliz" ou de urn segmento de mercado dispon1vel, ou ainda na aplica,cao 

de uma inovacao tecnologica. 

Encontramo-nos agora perante uma situacao em que a especificidade. do 

processo produtivo e, frequentemente, a sua novidade, farao normalmente ape-
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loa mao-de-obra portadora de niveis elevados de qualificacao, obtida nor

malmente em accoes de formacao deliberadas e com grande experiencia de fun

cionamento em postos de trabalho bern definidos; nao serao no entanto de des

prezar os recrutamentos de jovens recem-diplomados, sem experiencia profis

sional anterior e que a empresa desejara formar a sua maneira. 

Tratar-se-a em media de pessoal com baixos indices de rotatividade, ou 

seja, fraca mobilidade entre diferentes empresas,e onde poderao descortinar

-se situacoes de institucionalizacao da defesa do estatuto declasse ou ocu

pacao, com peso elevado da influencia sindical ou socio-profissional. 

Do ponto de vista da empresa, a fase de instalacao em que se encontra 

nao lhe tera ainda permitido, ao contrario do que sucede no 1Q. caso, a cons

tituicao de urn mercado interno de trabalho nem a definicao rigida de politi

cas de gestao de pessoal que se traduzam, por exemplo, em carreiras perfeita

mente estruturadas. 

Se esta situacao de relativa indefinicao se mantiver no futuro, ela po

dera constituir urn factor de abandono da empresa, tanto mais forte quanta 

mais limitada for a cobertura e grau de participacao na globalidade do pro

cesso de producao que aquela couber. Assim, a tendencia podera consistir em 

tentar contrabalancar numa fase inicial esta desvantagem pela concessao ex

pressa ou implicita de condicoes de remuneracao superiores a media da catego

ria e ou outros factores de atraccao directa ou indirectamente associados ao 

salario. 

Paralelamente, a abertura ao mercado externo - absolutamente indispensa-
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vel - sera normalmente objecto de praticas de filtragem que aqui se justifi

cam ainda mais dado o menor grau de controle da informacao disponivel. 

TIPO IV - Empresas com processo produtivo estavel mas sujeitas a varia

coes sazonais ou a aleatoriedade da procura final. 

A especificidade desta situacao nao decorrera, necessariamente, da na

tureza e complexidade das qualificacoes exigidas nem das politicas regula

res de gestao e organizacao do trabalho no interior da empresa, as quais po

derao ser mais ou menos flexiveis. 

0 aspecto que aqui pretendemos realcar tern a ver antes com a eventual 

necessidade de recurso peri6dico mas nao sistematico ao merc~do de trabalho, 

em condicoes que a empresa podera normalmente controlar com .relativo sucesso. 

A mao-de-obra potencialmente recrutavel nao serao normalmente dadas ga

rantias apreciaveis de estabilidade de emprego nem excepcionais condicoes de 

trabalho, nao se exigira a disponibilidade em qualificacoes cuja aquisicao 

nao se pretende remunerar nem integrar na gestao de recursos humanos da em

presa; sera assim de esperar que o nivel de qualificacao meDia dos candidatos 

nao seja elevado nem grande o seu poder reivindicativo, quer em materia de 

remuneracoes quer quanto a direitos estatutarios, factores que conferirao a 
estrategia da empresa uma vantagem de mercado normalmente apreciavel. Em ci

sos em que os processos de recrutamento externo sejam regulares e previsi

veis, e de esperar que a empresa proteja a mao-de-obra com vinculo permanen

te atraves de praticas internas de gestao mais favoraveis, o que dificultara 
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obviamente a internalizacao das qualificacoes externas, em maior ou menor 

grau. 

Estao neste caso as situacoes que se podem designar de modelos mistos 

de flexibilidade de emprego( 1)' cuja dominante e ada existencia de politi-

cas diferenciadas de gestao dos recursos humanos no interior da empresa. 

TIPO V - Empresas com processo produtivo est~vel mas onde ocorre uma 

inovacao parcial. 

Muito proxima do caso anterior, esta situacao caracterizar-se-~, no en-

tanto, pela exigencia e procura eventual no mercado externo (embora sem ca-

r~cter sistem~tico) de qualificacoes relativamente elevadas, frequentemente 

resultantes de accoes de formacao especificas, e que poderao ser protegidas 

em maior ou menor grau porprivilegios profissionais ou sindicais. 

0 factor distintivo por excelencia consistir~ na superioridade das quali

ficacoes requeridas face as disponibilidades internas, 0 que colocar~ a em-

-presa a necessidade de resolver a arbitragem entre recrutamento interno apos 

formacao espec1fica ou recurso ao mercado externo, suportando os riscos as-

sociados a falta de transparencia deste ultimo. 

Distingue-se esta situacao do primeiro dos casos apontados pelo facto 

de uma eventual rigidificacao nas pol1ticas de organizacao e gestao do pes-

soal ser aqui induzida pela internalizacao de mao-de-obra tecnica e institu-

(1) Veja-se a este respeito, A. Ramos dos Santos, (1988), p. 49. 
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cionalmente muito mais bem identificada que a pre-existente, sendo no entanto 

pouco provavel a hipotese de constituicao de segmentos internos bem definidos 

e favoraveis as qualificacoes recrutaveis no exterior. 

0 Quadro 2. 1. resume os principais elementos de caracterizacao das si

tuacoes-tipo que acabamos de descrever e a partir dele se pode proceder a 

sistematizacao dos parametros estruturadores que irao enquadrar o questiona

mento da adequacao das propostas teoricas a explicacao da mobilidade socio

-ocupacional. Sao eles: 

o grau de dinamismo, inovacao e complexidade dos processos de producao das 

diferentes unidades economicas e o n1vel de integracao interna a montante 

e a jusante dos segmentos produtivos que os caracterizam; 

a forma de consideracao do trabalho qualificado como factor de producao e 

suas projeccoes sobre 0 papel atribu1do a formacao, as pol1ticas de remu

neracao e condicoes sociais de trabalho; 

a possibilidade de existencia eo peso relativo das pol1ticas autonomas 

de organizacao e gestao do pessoal, normal mente dependentes da capacida

de de lideranca da empresa dentro do sector quanta a dimensao, acesso aos 

mercados e complexidade tecnologica. 
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modalidades de articula~ao como mercado de trabalho e capacidade nego

cial junto do mesmo, aspectos que dependerao em boa medida do grau de 

acesso a informa~ao e de transparencia do funcionamento daquele mercado; 

processes de produ~ao e renova~ao, em quantidade e qualidade, das quali

fica~oes dispon1veis a n1vel macroeconomico, formas de expressao tecnica 

e institucional das mesmas e capacidade de promover·a sua mobiliza~ao. 

Por sua vez, o dom1nio de gravitacao destes parametres estruturadores 

parece poder caracterizar-se pela extrema interdependencia dos processes de 

procura e oferta de qualificacoes e pela relativa heterogeneidade de compor

tamentos que eles assumem, factores que se combinarao para delimitar as areas 

de possibilidades dos fluxes de mobilidade socio-ocupacional e profissional e 

caracterizar as suas poss1veis modalidades. 

2.2. A capacidade explicativa. dos diferentes corpos teoricos 

Quer em virtude do percurso conceptual realizado no primeiro cap1tulo, 

quer atendendo as condicoes anteriores sabre a natureza do eixo de referen

cia em que assentara a presente apresentacao das teorias de enquadramento, 

parece-nos natural que a mesma siga a seguinte linha de exposicao: 
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comece par analisar criticamente as limitacoes do modele neo-classico pu

ro, responsavel pelas primeiras tentativas de explicacao dos processos de 

mobilidade; 

prossiga, a partir daquelas limitacoes, para uma revisao critica das ver

soes reformuladas daquel~ modelo que, permitindo enquadrar teoricamente 0 

conceito de qualificacao em que nos apoiamos, constituam o elemento nuclear 

da componente teorica deste trabalho; 

passe seguidamente em revista algumas das principais contribuicoes para a 

explicacao dos fenomenos de mobilidade au de alguns dos seus aspectos par

celares, avancaoas quer por versoes mais heterodoxas do paradigma conven

cional, quer par correntes que se afirmam provenientes de paradigmas al

ternativos; 

termine, finalmente, com uma breve incursao as contribuicoes veiculadas 

pela Sociologia do Trabalho, que vise nao a exaustao impossivel mas antes 

o sublinhar da extrema relevancia que aquelas assumem num dominio que, 

como se sabe, ~ predominantemente caracterizada pela interaccao entre o 

economico e 0 social' 

-, 



2.2.1. As limitacoes do modelo neo-classico enquanto quadro teorico 

dos processes de mobilidade. 

53. 

No contexte dos principais aspectos que consideramos relevantes para o 

estudo da mobilidade socio-ocupacional, a analise crftica ao modelo neo-clas

sico devera fazer-se essencialmente em duas vertentes( 1): 

a da concepcao geral sobre o funcionamento do mercado de trabalho, dom1nio 

de expressao dos nossos parametres estruturadores; 

a das consequentes implicacoes microeconomicas, consubstanciadas na nature-

za das estrategias individuais e suas projeccoes a n1vel da empresa. 

Em relacao ao primeiro daqueles aspectos, serao particularmente critica-

veis face a nossa proposta conceptual os pressupostos da homogeneidade e uni

cidade do mercado de trabalho e da livre circulacao de factores- e,portanto, 

da nao existencia de barreiras a mobilidade do trabalho- com abstraccao dos 

aspectos qualitativos das qualificacoes, da interdependencia entre a oferta e 

a procura das mesmas e do papel estruturador desempenhado por esta ultima. 

(1) Exemplos de boas sistematizacoes destas cr1ticas podem ser encontradas em 
G. Cain, (1976) e em R. Solow, (1980). 



54. 

A revelacao por parte dos defensores da segmentacao e das correntes ins

titucionais da persist~ncia de determinadas pr~ticas organizadas que atraves

sam o mercado de traba 1 ho e res tri ngem a sua transparenci a e 1 i vre func i ona

mento afigura-se de particular importancia porquanto permite explicar, nomea-

damente: 

a compartimentacao do mercado de trabalho em ireas que constatamos carac-

terizarem-se por grandes diferencas quanto aos factores dinamizadores e 

as barreiras a mobilidade socio-ocupacional e que nem sempre coincidem com 

as zonas de intervencao dos diferentes sectores de actividade, como desen-

volveremos; 

as medidas tendentes a proteger e fortalecer os mercados internos de tra-

balho, nomeadamente quando em presenca de qualificacoes elevadas, como 

sucede nas primeira e ultima situacoes-tipo anteriormente identificadas (1); 

e a acautelar as priticas de recrutamento no mercado externo, atraves dos 

processos ji referidos de filtragem e seleccao adversa, tanto mais desen

volvidos quanto menor foro acesso a informacao sobre as potencialidades 

das qualificacoes recrutaveis; 

os procedimentos postos em pratica pela estrutura da oferta de qualifica-

(1) E que se referem, respectivamente,as empresas caracterizadas por processos 

produtivos estaveis, com po11ticas relativamente autonomas de gestao do 
pessoal, e aquelas onde, apesar da estabilidade da producao, ocorre uma 
inovacao parcial. 
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~oes visando a salvaguarda de determinados privilegios sindicais e ocupa

cionais e de que sao exemplo as restri~oes ao ingresso na ocupa~ao, nor

malmente associadas a situa~oes de elevada especificidade da qualifica~ao. 

Mas as limita~oes .do modelo a nlvel macro-global t~m paralelo na crlti

ca aos seus fundamentos micro-economicos, de que passaremos em revista alguns 

aspectos importantes para a nossa analise. 

Consideremos, respectivamente, as estrategias individuais, as suas pro

jec~oes na natureza da fun~ao de produ~ao e as consequentes repercussoes a 

nlvel macro-economico. 

Em rela~ao ao primeiro daqueles aspectos, sao fortemente criticados os 

pressupostos tradicionais do calculo individual' pelos quais quer 0 emprega

dor quer o trabalhador nao levariam em conta nas suas decisoes senao o nlvel 

de salario medio individual e abstrairiam, respectivamente, de outros custos 

fixos e encargos sociais com a mao-de-obra empregue, por parte da empresa, e 

de outros ganhos nao exclusivamente salariais, por parte do trabalhador. 

Esta ~ltima questao e particul~rmente importante do nosso ponto de vista 

porquanto abre o caminho para a possibilidade de considera~ao de aspectos co

mo a melhoria das condi~oes sociais de trabalho no conjunto dos factores di

namizadores da mobilidade socio-ocupacional e caracterizadores do estatuto 

ocupacional. 

A perda do peso relativo do calculo individual e do papel do salario na 

determina~ao da rela~ao de trabalho viu-se refor~ada como aparecimento a nl

vel da empresa de procedimentos que punham em causa o pressuposto da igualda-
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de do salario e da produtividade, pedra angular da teoria neo-classica. 

Referimo-nos a celebra~ao de contratos impl1citos, atraves dos quais a 

reconhecida insuficiencia do salario em relacao as perspectivas de produtivi

dade seve compensada pela atribuicao de vantagens nao materiais, como as 

de estabilidade de emprego ou de perspectivas de ganhos futuros. E ainda as 

praticas de sobre-remunera~ao inicial, aplicadas muitas vezes com a inten~ao 

de captar qualificacoes elevadas e espec1ficas ou impedir a fuga das mesmas 

antes de ter sido recuperado o investimento na sua forma~ao, processo que 

muitas vezes conduz a situacoes de segmentacao interna a empresa( 1). 

Para alem de se poder constatar desde ja a invalida~ao dos pressupostos 

da livre circulacao e da unicidade do mercado do trabalho torna-se evidente, 

com a quebra da regra da produtividade, a existencia de uma desarticulacao 

entre OS proceSSOS de determina~aO dos salarios e de afecta~aO da mao-de

-obra(2), apoiada no desenvolvimento de pol1ticas relativamente autonomas e 

diferenciadas de gestao da for~a de trabalho por parte. das diferentes empre-

sas. 

Urn outro aspecto que interessa realcar tern a ver com o reconhecimento 

da nao homogeneidade do factor trabalho e suas repercussoes sobre a funcao 

de producao neo-classica. A diferenciacao da gestao da mao-de-obra em fun-

cao da natureza e especificidade das qualificacoes conduz frequentemente, 

(1) Vejam-se, por exemplo, M. Aglietta, (1978) e B. Coriat, (1979). 

(2) Para uma analise mais desenvolvida, ver D. Gambier eM. Vernieres, 
(1982), pp. 47-73. 
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e como ja tivemos ocasiao de ver, a constituicao de diferentes 11 filosofias 

laborais'' no interior da empresa. Tal ~ nomeadamente o caso da situacao-ti

po nQ. 1 e tamb~m, eventualmente, das nQ. 4 e nQ. 5, identificadas no para

grafo anterior( 1). 

Por outro lado, a necessidade de fixacao dos portadores de qualifica

coes elevadas, quer atrav~s das praticas de sobreremuneracao ja referidas 

quer por meio da constituicao de carreiras mais atraentes ou da concessao de 

melhores condicoes sociais de trabalho, implicara em maier ou menor grau ~ 

afastamento do pressuposto da perfeita substituibilidade de factores, tor

nando-se o trabalho urn factor quase fixo( 2). 

Em consequencia, e a propria natureza da funcao de producao neo-classi- · 

ca que se encontra atingida por este tipo de procedimentos, como muito cla

ramente tern vindo a evidenciar as contribuicoes cr1ticas das teorias quali-

tativas do mercado de trabalho e aqui residindo, em nosso entender, uma das 

principais razoes de enfraquecimento do modele. 

Perda do papel do regulador Gnico de que disfrutava o salario, diferen-

ciacao, por vezes com antagonismos, das praticas de gestae dos recursos hu

manos a n1vel macroeconomico, restricoes institucionais a regra da produtivi-

dade, ... , constituem elementos de urn processo que se prefigura cada vez mais 

incompatTvel como equillbrio geral ~ automatico. Face a estas constatacoes, 

(1) E que dizem respeito, respectivamente, as empresas que praticam pol1ticas 

autonomas de gestae da mao-de-obra, as que estao sujeitas a variacoes sa

zonais da procura e ainda aquelas cuja estabilidade e perturbada por uma 

inovacao parcial. 
(2) Ver, entre outros, W.Y.Oi, (1962). 
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alinham-se duas posi~oes teoricas de sinal contrario: enquanto a resposta 

neo-classica defende o equil1brio como objectivo tendencial e insiste no ca

racter temporario das limita~oes e imperfei~oes do modelo, surgem as teorias 

do desequil1brio e da regula~io em posi~oes que se pretendem alternativas 

aquele paradigma e reabilitando algumas das teses institucionalistas. 

Ora e precisamente em algumas daquelas versoes reformuladas do modelo 

neo-classico, surgidas como referimos como reac~ao as cr1ticas que foram sen

do produzidas, que nos parece poder residir grande parte das respostas as 

questoes que se nos colocam. 

Por essa razao, a elas dedicaremos o proximo paragrafo, no qual tentare-

mos fazer sobressair o grau de sofistica~ao progressiva e a natureza comple-

mentar daquelas contribui~oes. 

2.2.2. 0 referencial teorico de enquadramento do conceito de 

qualificacao. 

Passamos agora a abordagem de urn conjunto de teorias que constituem re

ferencia obrigatoria num trabalho desta natureza. 

Embora se alinhem segundo opticas diferentes e intervenham em posicoes 

distintas na explicacao dos processos de mobilidade, elas relevam do denomi

nador comum que e integrado pelo papel central que conferem ao conceito de 

qualificacao. 
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Como temos vindo a referir, resulta aquele conceito de urn composito de 

factores e influencias que relevam nao so do dom1nio de intervencao da Eco

nomia mas tambem dos de outras ciencias sociais, com especial destaque para 

a Sociologia do Trabalho. E precisamente devido a dimensao da contribuicao 

desta ultima ciencia que consideramos prefer1vel nao a integrar neste momen

ta da exposicao, antes lhe reservando urn dom1nio autonomo em fase mais avan

cada da mesma. 

Quanta as teorias a cuja apresentacao procederemos agora, sera de refe

rir que por comodidade de exposicao elas se encontram alinhadas segundo as 

duas perspectivas seguintes: 

a correspondente aos processos de constituicao dinamica da qualificacao; 

a que traduz os restantes momentos integrantes da definicao daquele con

ceito, ou seja, os de utilizacao, gestao e condicoes de reproducao da 

mesma. 

2.2.2.1. As teorias do capital humano e do ciclo de vida 

A constatacao da persistencia de situacoes de grande desigualdade nas 

estruturas de reparticao dos rendimentos, de n1veis elevados de pobreza e 
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de desemprego, contam-se entre as cr1ticas mais contundentes com que o modelo 

neo-classico teve de se confrontar e que mais terao contribu1do para a recon

sideracao de alguns dos seus pressupostos. 

Neste processo de revisao veio a assumir particular importancia a admis

sao de que as imperfeic6es normalmente atribu1das ao funcionamento do mercado 

de trabalho teriam antes razao de ser em factores que afectariam a mao-de-

-obra em momentos anteriores a sua entrada naquele mercado e de entre os quais 

seriam de destacar as aptid6es naturais, o ambiente familiar e os diferentes 

n1veis de educacao. 

Como se sabe,e particularmente importante para a nossa analise o estudo 

das ligac6es existentes entre os processos de constituicao da qualificacao -

- e entre eles os que decorrem da educacao- e os fenomenos de mobilidade 

que com aqueles se interligam. 

E se as vers6es modificadas do modelo neo-classico que introduzem esta 

questao - e que agruparemos sob a designacao geral de teorias do capital hu

mano - assentam em alguns pressupostos que nao aderem a nossa grelha de ana

lise, introduzem nao obstante achegas importantes( 1). 

Os seus principais contributos terao a ver nomeadamente com: 

a cons i deracao da nao homo gene i dade do factor traba 1 ho em funcao, en-

(1) De entre as muitas contribuic6es dignas de referencia, salientemos a t1-

tulo de exemplo F. Welch, (1975), S. Bowles e H. Gintis, (1975) e ainda 

B. R. Schiller, (1977). 
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tre outros aspectos, das ja referidas dotac;:oes em recursos escol a

res e das decisoes- supostas autonomas e soberanas - dos trabalha

dores quanta a aquisic;:ao de conhecimentos adicionais ao longo da vida 

activa; 

o reconhecimento de que a actividade produtiva constitui um processo si

multaneamente social e tecnico par meio do qual se produzem conjuntamen

te bens e aptidoes, o que permite evidenciar a importancia da experien

cia profissional para a evoluc;:ao da qualificac;:ao; 

em terceiro lugar, e em parte em consequencia dos dais aspectos anterio

res, com 0 realce dado a importancia da analise das historias de traba

lho, como salientam J. Mincer e S. Polachek( 1). 

Estes tres primeiros pressupostos constituem em nosso entender importan-

tes contributes para as teorias qualitativas do mercado de trabalho, ao evi-

denciarem 0 caracter dinamico e a natureza multifacetada dos processos de 

constituic;:ao da qualificac;:ao. 

Mas sao particularmente relevantes para a metodologia a luz da qual nos 

propomos analisar os processos de mobilidade, uma vez que abrem a porta a 

contribuic;:oes posteriores que virao a defender ja abertamente a necessidade 

(1) J. Mincer e S. Polachek, (1974). 
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de analisar a constituicao da qualificacao ao longo de toda a vida activa. 

Um outro pressuposto destas teorias e o que as faz assentar nas hipote

ses b~sicas da linearidade e total maleabilidade da qualificacao, o que, como 

se sabe, vai contra as concepcoes que defendemos. Em consequencia daquele 

pressuposto, estas teorias admitem que todo o acrescimo em educacao e apti

does se reflectira positivamente na produtividade e rendimento do trabalho, 

encontrando receptividade garantida por parte da procura de qualificacoes. 

Estes postulados, que evidentemente rejeitamos, ligam-se com outro tipo 

de cr1ticas a que adiante tornaremos ainda. 

Apesar de limitacoes como a que acabamos de referir, estas teorias trou

xeram como urn dos principais contributes a criacao de urn ambiente favoravel 

as decisoes de investimento em capital humano, as quais apenas dependeriam 

da maneira como os principais beneficiados - os trabalhadores, como se su-

poe - resolvessem ao longo da sua vida activa a arbitragem entre a restricao 

de consumo a curto prazo em troca dos ganhos esperados no futuro como retor-

no do investimento em educacao. 

A versao mais forte das teorias do capital humano e constitu1da pelas 

teorias do ciclo de vida, as quais colocam com particular enfase a importan

cia da an~lise das historias da vida activa dos trabalhadores( 1). De entre 

as suas contribuicoes fundamentais, resultam de interesse capital para o 

nosso trabalho os dais aspectos seguintes: 

(1) Pelos contributes quanta a metodologia de consideracao destes aspectos, 

salientamos F. Welch, (1975) e G. J. Borjas, (1981). 
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fazem intervir o tempo de permanencia nos sucessivos empregos - uma das 

variaveis explicativas da mobilidade, como teremos ocasiao de ver-na 

explicacao da forma da curva dos rendimentos ao longo do ciclo de vida; 

estipulam, nomeadamente, que o acrescimo daqueles coincid·ira com a dimi

nuicao do investimento em capital humano, a qual tendera a estar associa

da a valores mais elevados do tempo de permanencia; 

tornando os ganhos endogenos ao comportamento do trabalhador atraves da 

associacao das decisoes de investimento em educacao e formacao ao aumento 

das remuneracoes esperadas, a estrutura dos salaries perde parcialmente 

0 seu caracter exogeno face as decisoes individuais e empresariais e tor

na-se num dos instrumentos de execucao das estrategias dos agentes. 

Dada a sua natureza eminentemente comportamental e intimamente associada 

a livre iniciativa individual' este ultimo aspecto nao podera ver-se consa

grado como pressuposto teorico de consistencia irrefutavel. 

Mas a sua consideracao torna-se particularmente pertinente nas analises 

de, longo prazo - quando se considera todo o ciclo de vida - horizonte em que 

as decisoes de investimento em formacao reunem as melhores condicoes para 

disputar ao salario o papel preponderante que ele tinha no curta prazo mas 

que se vai relativizando a medida que se alargam OS intervalos temporais. 

Tornaremos a esta questao quando nos debrucarmos sabre a metodologia de 

investigacao que nos serviu de suporte. 
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Como referimos, existem no entanto algumas criticas que frequentemente 

tern sido dirigidas as teorias do capital humano e que nos interessa aqui 

considerar. 

Para alem das que salientam a fraqueza relativa da hipotese da existencia 

de causalidade entre o aumento da escolaridade eo aumento da produtividade e 

rendimentos( 1), a que ja tivemos oportunidade de nos referir, elas tern aver 

ainda com o facto de estas teorias so considerarem de forma indirecta a in-

fluencia da procura da mao-de-obra, abstraindo das alteracoes dinamicas da 

tecnologia de producao, das politicas de organizacao e gestao do trabalho e, 

sobretudo, das suas implicacoes sobre a evolucao dinamica das qualificacoes. 

Associada a esta questao coloca-se uma outra de caracter mais filosofi-

co e que radica na consideracao da natureza da qualificacao: suposta linear 

e fluida, admite-se ainda que ela sera essencialmente composta de aptidoes 

muito gerais e articuladas de modo relativamente uniforme, pressuposto que 

legitima a presuncao nem sempre valida de uma associacao positiva entre ele

vadas taxas de mobilidade, experiencia geral do mercado de trabalho e inten-

sidade da qualificacao. 

t neste contexto que se buscam normalmente as explicacoes para os for

tes fluxos de mobilidade interna que se constatam em grande numero de em

presas japonesas: como refere H. Nohara, a politica de rodagem dos efecti

vos pelos diferentes sectores de actividade no interior da empresa contri

bui para aumentar a polivalencia e generalidade da qualificacao, ao mesmo 

tempo que a desvincula da associacao a urn dado posto de trabalho( 2). 

(1) Veja-se a este respeito, e por exemplo, I. Sobel, (1982). 

(2) Veja-se H. Nohara, (1983). 
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Se bern que adequadas a explicacao dos processos de recrutarnento no rner

cado externo caracter1sticos do 2Q. caso-tipo anteriorrnente identificado(l), 

estas hipoteses nao permitern abarcar todas as situacoes, norneadarnente quando 

em presenca de mercados internos bern protegidos e assentes em qualifica~oes 

especificas e bern estruturadas. 

Com efeito, o papel estruturador exercido pela procura de qualificacoes 

e nestas teorias praticamente omisso, razao pela qual teremos de proceder a 
apreciacao de outras contribuicoes. 

2.2.2.2. As teorias de enquadramento da influ~ncia estruturadora da 

procura e da especificidade da qualificacao 

Passamos agora a considerar os corpos teoricos que se referern sobretudo 

as consequ~ncias que decorrem das modalidades de utilizacao, gestao e condi-

~oes de reproducao da qualificacao. 

0 denominador comum em que assentam estas teorias e o de que havera que 

procurar na dinamica dos processos de producao e nas modalidades de organiza

~ao e gestao dos recursos humanos pasta$ em pratica pelas unidades produtivas, 

OS deterrninantes em ultima instancia da procura e da oferta de qualificacoes. 

(1) Correspondente a situacao em que o processo produtivo da empresa se encon

tra sujeito a grandes alteracoes dinamicas e e forte a interdepend~ncia 

entre os postos de trabalho que a integram. 
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Ao contrario do que defendiam as contribuicoes anteriores, centradas na 

soberania da oferta de qualificacoes, estas correntes consideram ser decisi-

va a intervencao dos mecanismos economicos e institucionais, dos quais depen-

dera efectivamente a procura de qualificacoes no mercado de trabalho. 

Mas consideram ainda que, face ao primado daqueles processes economicos 

e institucionais, os recursos em capital humano dos portadores de qualifica

coes se encontrarao relativamente desvalorizados, o que os levara a ter de 

considerar novas estrategias de actuacao. 

Os corpos teoricos que agora abordaremos, produto de uma nova vaga de re-

formulacao do modelo neo-classico, constituem entao como que outros tantos mo-

delos de decisao racional de procura de emprego - ou, se se preferir, de ra-

cionalizacao das estrategias de mobilidade - em contextos caracterizados pelo 

primado da procura de qualificacoes. 

Para as teorias da "procura de emprego'' e da "concorrencia pelos empre

gos"(1) 0 pressuposto basico e 0 de que a estrutura dos postos de trabalho e 

tecnologicamente determinada, dispondo as empresas de uma posicao de suprema-

cia no mercado de trabalho que lhes e conferida pela capacidade de gestae da 

tecnologia de producao( 2). 

A adequacao das qualificacoes dispon1veis as exigencias tecnologicas das 

empresas nao sera,· no entanto, pass1vel de conhecimento imediato dado, entre 

outros aspectos, a relativa opacidade do mercado de trabalho. 

(1) Traduzimos do ingles "job search" e "job competition"~ respectivamente. 

(2) Veja-se a este respeito, entre outros, os trabalhos de L. Thurow e R. Lu

cas, cit.em G. Cain, (1976), pp. 1218 et seqq. 



A estrategia das empresas devera entao basear-se na consideracao dos 

unicos indicadores de produtividade potencial de que a partida se dispoe -

- OS diplomas de habilitacoes literarias, com base nos quaiS Se procede a 

pre-seleccao dos candidates ao recrutamento( 1). 
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A estrategia dos trabalhadores consistiria, por sua vez, na resolucao 

da arbitragem entre a aceitacao a mais curto prazo de urn emprego menos atra

ente (do ponto de vista de remuneracoes, condicoes sociais de trabalho e es

tabilidade) e a dilatacao do per1odo de procura de emprego, que aqui funcio-

naria como uma variante do investimento em capital humano dado que lhe deve-

riam vir a corresponder ganhos potenciais mais elevados no futuro. 

A intensidade da procura de emprego dependera, em grande medida, da in-

formacao de que se disponha sabre o funcionamento do mercado e a consequente 

antecipacao dos ganhos futuros que aquela permita considerar. 

Mas para algumas versoes destas teorias, ela dependera ainda do peso re-

lativo dos recursos e dotacoes individuais em capital humano, do conhecimento, 

por parte dos seus detentores, da importancia negocial dos mesmos e da capa-

cidade de negociacao efectiva de que disponham. 

(1) A constatacao do desenvolvimento destas praticas, a que habitualmente se 

chama de sinalizacao ou credencialismo, por parte das empresas, tera le

vado a producao de urn dos tipos de cr1ticas mais radicais as teorias do 

capital humano - nao sendo suficientemente expressiva a contribuicao do 

crescimento do n1vel geral de educacao para a eliminacao de muitos prob

lemas sociais, a sua vantagem principal e quase exclusiva residiria em 

constituir urn auxiliar de decisao nas estrategias empresariais em mate
ria de recrutamento. 
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N~o se admitindo uma decis~o de emprego vitallci~ as estrat~gias de mo

bilidade dever~o resultar do confronto entre estas disponibilidades em re

cursos individuais - actualizadas pela experiencia profissional e conheci

mento geral do mercado de trabalho - e o grau de aversao ao risco que, se-

gundo alguns autores, tendera a ser tanto mais elevado quanta mais frequen

tes as praticas de seleccao adversa( 1). 

Duas versoes destas teorias revestem-se para nos de particular interes-

se por possibilitarem a explicac~o de alguns processes especlficos de mobi-

lidade, nomeadamente os que decorrem de carreiras baseadas em profissoes de 

forte estatuto - trata-se das sub-teorias do investimento em capital humano 

espec1fico e da melhoria do estatuto ocupaciona1( 2), normalmente enquadradas 

no dom1nio das teorias qualitativas do mercado de trabalho. 

Situando-se a meio caminho entre o optimismo das contribuicoes que de-

fendem a soberania da oferta de qualificacoes eo determinismo decorrente 

das imposicoes feitas pela procura, que se lhes contrapoe, estes corpos 

teoricos tomam consciencia da importancia fundamental que pode assumir a 

qualificac~o espec1fica, tanto do ponto de vista tecnico como negocial. 

A consideracao de que a especificidade da qualificac~o reforcara o seu 

grau de fixidez enquanto recurso produtivo, legitima a presuncao de que lhe 

ser~o devidos n1veis de remunerac~o mais favoraveis e, em termos gerais,es-

tatutos ocupacionais mais atractivos. 

(1) Veja-se, por exemplo, P. Jensen eN. Westergaard-Nielson, (1987). 

(2) Do ingles "status attainment". 
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0 investimento em capital humano especifico e entao considerado 0 deter

minante por excelincia da mobilidade socio-ocupacional, facto que tern como 

principal consequincia pratica a promo~ao a niveis de prestigio ate entao 

nunca atingidos da forma~ao profissional especializada( 1). 

A realidade que estas contribui~oes procuram enquadrar e a das empresas 

caracterizadas por urn elevado grau de complexidade tecnologica e de rigidez 

de gestao da mao-de-obra, susceptivel de ilustra~ao pela situa~ao-tipo 

nQ. 1( 2). 

Ai existe, com efeito, consubstanciada em carreiras profissionais bern de-

finidas, uma estrutura de hierarquiza~ao dos postos de trabalho com base no 

estatuto ou prestigio que os caracteriza e que e fun~ao do nivel de exigen-

cia em qualifica~oes especificas requeridas. Ai se encontrarao tambem os am

bientes mais propicios a acumula~ao em capital humano, servidos pelas estra

tegias empresariais de fomento das ac~oes de forma~ao, de eventual sobre-re-

munera~ao das qualifica~oes e de protec~ao dos direitos inerentes ao estutu-

to ocupacional. 

* 

* * 

As contribui~oes que acabamos de expor constituem o elemento nuclear do 

enquadramento teorico dos processos de mobilidade socio-ocupacional. 

(1) Veja-se neste contexto, e entre outros, A. S¢rensen, (1979) 

e J. Altonji e R.A. Shakotko, (1987). 
(2) Onde, como se viu, e forte a tendencia para a aplica~ao de politicas de 

gestao favoraveis as qualifica~oes mais elevadas e especificas. 
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Fornecem, com efeito, explicacao para questoes tao fundamentais como a 

da constituicao dinamica da qualificacao, a articulacao entre as suas duas 

faces e permitem ainda uma primeira incursao ao dominio da caracterizacao do 

estatuto ocupacional. 

0 quadro real em que decorrem hoje em dia os processos de mobilidade 

caracteriza-se, no entanto, por alguns aspectos de relativa importancia mas 

que estas contribuicoes nao consideram. A esses aspectos e a tentativa de 

resposta aos mesmos nos dedicaremos de seguida. 

2.2.3. A contribuicao das teorias da regulacao e do ajustamento pelas 

quantidades com precos fixos 

Os aspectos espec1ficos dos processos de mobilidade que as contribuicoes 

anteriores nao abrangem visam normalmente movimentos que ocorrem no limiar da 

qualificacao ou que consistem em manifestacoes relativamente recentes do seu 

modo de gestao. 

A tentativa de resposta nestas areas tern vindo a ser ensaiada quer por 

parte das versoes mais heterodoxas do paradigma convencional, como a teoria 

do ajustamento pelas quantidades com precos fixos, quer mesmo no seio de 

contribuicoes que se reputam de paradigmas alternatives, como as teorias da 

regulacao. 
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Nao tendo qualquer pretensao de ser exaustivos na abordagem daquelas 

contribuic6es, a elas dedicaremos seguidamente algumas p~ginas como Gnico 

objective de referenciar os aspectos cujas projecc6es sabre as analises da 

mobilidade as contribuic6es anteriores nao tinham permitido discernir. 

2.2.3.1. Ajustamento pelas quantidades com precos fixos e a gestao 
diferenciada da qualificacao 

As limitac6es do sistema de precos enquanto instrumento do equil1brio 

entre procura e oferta em situac6es de escassez relativa e a falta de trans-

parencia do mercado, responsavel pela dificuldade de transmissao da informa

cao, terao constitu1do as principais linhas de ataque ao modelo neo-cl~ssico 

por parte das correntes mais heterodoxas( 1). 

As teorias do ajustamento pelas quantidades com precos fixos, mesmo que 

em algumas das suas vers6es admitam uma relativa variacao dos precos, consi

deram no entanto que os mecanismos de adaptacao deverao passar fundamental

mente pela manipulacao dos fluxos f1sicos, em regime de rigidez de precos, 

e pelas restric6es quantitativas. 

A projeccao destes pressupostos na visao do funcionamento do mercado de 

trabalho conduz ao reforco da consideracao de que se atenua o papel do sala-

rio como regulador, de que existe um divorcio entre os processes de determi-

(1) Veja-se a este respeito R. Solow, (1980). 
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nacao daquele salario, de gestao da mao-de-obra e da sua afectacao aos dife

rentes pastas de trabalho,da nao verificacao na pratica da regra da produti

vidade(1) e ainda de que nao so entre os restantes factores de producao eo 

trabalho, mas tambem entre as diferentes categorias deste recursoJ vigoram 

relacoes de maior ou memor complementaridade mas nao de substituicao( 2). 

Consideracoes desta natureza parecem decorrer da constatacao, cada vez 

mais frequente, da vigencia dos mecanismos institucionais e da sua sobrepo-

sicao a logica salarial. 

Assim, as atribuicoes do salario a n1vel da empresa encontrar-se-ao na 

pratica bastante limitadas emvirtude das restricoes impostas pela legislacao 

laboral e pela capacidade reivindicativa dos sindicatos e outras associacoes 

de classe. 

Par outro lado, as empresas que praticam pol1ticas autonomas de gestao 

de pessoal relativamente r1gidas, tern de facto capacidade para impor o n1vel 

do salario quando da celebracao de novos contratos de trabalho, capacidade 

que sera tanto mais reforcada quanta mais indiferenciada tecnica e institu-

cionalmente for a oferta de qualificacoes. 

Ja quanta as empresas que denotam maior grau de abertura ao mercado ex

terno de trabalho, com n1veis relativamente baixos de exigencias quanta a 

qualificacoes e grande flexibilidade na gestao de pessoal - como na 29. si

tuacao-tipo apresentada( 3Lelas poderao estar particularmente interessadas 

(1) Ou seja, da lei de determinacao dos salarios segundo a produtividade mar

ginal. 

(2) 0 que se inscreve preferencialmente nos pressupostos da funcao de produ

cao keynesiana e se afasta claramente das hipoteses neo-classicas. 
(3) Onde,como referimos, terao tendencia a verificar-se grandes alteracoes 

dinamicas nos processos produtivos. 
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em que os ajustamentos entre procura e oferta se facam pelas quantidades e 

nao pelo salario, por varias razoes: 

em primeiro lugar, porque os salaries oferecidos poderao nao ser suficien

temente competitivos para captar a mao-de-obra pretendida; 

noutras situacoes porque, pretendendo-se o acesso a mao-de-obra com caracte

r1sticas e qualificacoes muito diferenciadas nao interessara condicionar o 

recrutamento a uma escala variavel de salaries, mas antes a urn sistema de 

salario fixo que, combinado com o ajustamento pelas quantidades, permi-

ta contribuir para a filtragem das qualificacoes nao directamente interes

santes; 

em outros casos, a existencia de uma escala variavel de salaries poderia 

acarretar o inconveniente de fazer atrair mao-de-obra com ambicoes a que 

a empresa nao se propoe corresponder normalmente e de que seriam exemplo 

a garantia de estabilidade e de remuneracao adequada a constituicao di

namica da qualificacao. 

Os resultados decorrentes para a nossa investigacao sao variados e im

portantes e traduzem-se em contribuicoes de natureza teorica e metodologi

ca. 
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Por urn lado, ao imporem a necessidade de consideracao das caracteristi

cas particulares dos diferentes tipos de qualificacao, reforcam o quad:o 

teorico em que se inserem as teorias qualitativas do mercado de trabalho e 

permitem alargar 0 ambito das analises tradicionais. 

Em consequencia deste ultimo aspecto, este conjunto de contribuicoes 

supoe a abrangencia de todos os fluxos que atravessam o mercado de trabalho 

e nao so os que tern origem e destino no salariato. Por tal facto, passa a 

encontrar legitimacao a perspectiva de fazer integrar tambem nas analises da 

mobilidade o estudo de todos os movimentos que se estabelecem entre as va

rias situacoes perante o emprego e perante a profissao. 

Por sua vez, as principais consequencias de ordem metodologica encon

tram-se projectadas nas formas de utilizacao e gestao da qualificacao. 

Com efeito, dado o enfraquecimento relativo do papel do salario, os me

canismos que visam tendencialmente o equilibria entre procura e oferta de 

qualificacoes consistirao antes em intervencoes atraves de manipulacoes dos 

prazos de contratacao, da variacao do numero de horas trabalhadas (atraves, 

por exemplo, dos horarios flexiveis) e ainda do proprio recurso a despedi

mentos e recrutamentos conjunturais. 

Urn outro tipo de consequencia a este nivel tern a ver com a admissao da 

existencia de modos de gestao diferenciados da qualificacao, nao so entre 

unidades produtivas mas mesmo no interior de cada uma delas. 

Estes aspectos traduzem-se em dois tipos de projeccoes que, na nossa 

analise, se afiguram de particular importancia: 



por urn lado, permitem reforcar a justificacao teorica das situacoes de 

segmentacao que eventualmente se detectem, nao so a nivel do mercado de 

7 5. 

trabalho nacional mas, muito especialmente, no interior das proprias 

unidades produtivas - como podera ser, como vimos, o caso das situacoes

-tipo numeros 4 e 5( 1 ~ com importantes condicionalismos para os padroes 

das trajectorias de mobilidade; 

por outro lado, e em consequencia, surgira como justificacao teorica para 

muitas das especificidades que ressaltam da comparacao dos estatutos ocu-

pacionais dos diferentes tipos de moveis e destes com os imoveis, nomeada-

mente no que respeita as garantias de emprego e ao tipo de horario de tra-

balho. 

Este ultimo aspecto da existencia de modos de gestao diferenciados das 

qualificacoes no interior das empresas vern, como se sabe, a tornar-se par-

ticularmente evidente em consequencia das dificuldades associadas a crise em 

que entraram as economias ocidentais no in1cio dos anos 70. 

A justificacao teorica para muitas das formas que aqueles processos vern 

assumindo tern vindo a ser ensaiada pelos chamados economistas da regulacao, 

cujas contribuicoes passaremos brevemente em revista. 

(1) Em que a estabilidade caracter1stica dos processos produtivos se encon

trara, nao obstante, perturbada ou pela ocorrencia de variacoes sazonais 

ou pel a emergencia de uma inovacao parcial. 



2.2.3.2. Os contributes das teorias da regulacao para a explicacao da 

flexibilizacao e da mobilidcide 
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As teorias da regulacao, que como vimos se reclamam geralmente de para

digmas alternatives ao cl~ssico, atribuem normalmente ~ crise do modo de re-

gulacao monopolista que vigorou na Europa ate aos anos 60 a origem dos pro

cessos que hoje designamos vulgarmente por pr~ticas de flexibilidade( 1). 

Na sua opiniao, v~rias razoes teriam conduzido a ruptura dos pressupos-

tos b~sicos do modelo fordista, cada vez mais incapaz de assegurar o n1vel 

de consumo de massa indispens~vel ao seu born funcionamento. 

De entre elas, sao normalmente apontadas OS entraves a introducao das 

novas tecnologias pela rigidez da relacao salarial - fortemente apoiada na 

legislacao laboral e em mecanismos de accao sindical - e as proprias estra-

tegias empresariais que comecavam a ser pastas em pr~tica para contornar 

aqueles entraves. 

Com efeito, as descontinuidades introduzidas pelas novas tecnologias 

nos processes de producao tornavam cada vez mais dif1cil a aplicacao da re

gra do alinhamento dos sal~rios pela produtividade. Esta dificuldade, que 

opunha os direitos obtidos pelos trabalhadores em materia salarial aos ob-

jectivos de aumento da rendibilidade do capital, so parecia no entanto ser 

pass1vel de resolucao atraves de uma certa maleabilidade nas condicoes de 

trabalho. 

(1) Ver, por exemplo, v~rias contribuicoes em R. Boyer, (1986). 
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Comecou entao assistir-se em quase todos os paises da Europa ocidental, 

e ainda nos anos 60, a implementacao de estrategias patronais que assentavam 

em relacoes salariais de tipo novo, caracterizadas pelo afastamento progres

sivo entre a determinacao do salario e a evolucao da produtividade. As con

sequencias sabre a procura interna nao se fariam, entretanto~esperar. 

A resposta a esta situacao veio a traduzir-se nas praticas de flexibili

zacao, em relacao as quais se pode referir que, de uma maneira geral, foi 

crescendo por parte dos parceiros sociais o consenso quanta a sua aceitacao 

ou, pelo menos, inevitabilidade. 

No capitulo anterior tivemos oportunidade de nos referir aos aspectos 

da flexibilidade que se interligam directamente com a dinamica da qualifica

cao, conceito que entao pretend1amos aproximar em toda a sua versatilidade. 

Desse ponto de vista, pudemos entao constatar como o aumento da adapta

bilidade da organizacao produtiva se transmite a natureza das qualificacoes; 

estas, que agora deverao ser particularmente maleaveis e polivalentes, asse

gurarao por sua vez as condicoes para a mudanca necessaria entre postos de 

trabalho ou segmentos diferentes de urn mesmo processo produtivo. Ou, por ou

tras palavras, condicionar~o o padrao dos novos fluxos de mobilidade que se 

venham a desenhar. 

Mas como referem varios autores( 1), existem tantas formas diferentes de 

flexibilizacao quantos os componentes da propria relacao salarial, tal a 

profundidade do processo de revisao a que esta tern vindo a ser sujeita, par

ticularmente com a crise dos anos 70. 

(1) Remetemos, mais uma vez, para R. Boyer, (1986). 
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Nao visando uma identificacao exaustiva( 1), os aspectos da flexibilida-

de que nos interessa agora considerar tem a ver com o enfraquecimento das 

restricoes jur1dicas sobre os contratos de trabalho, em relacao ao qual os 

governos parecem transitar de uma fase de relativa permissividade para urn 

comeco de enquadramento legal de muitos dos aspectos envolvidos. 

Como j~ referimos, o que comecou por suceder em muitos casos foi que a 

existencia de pol1ticas autonomas de mao-de-obra entrava em flagrante con

tradicao com as disposicoes existentes a n1vel macroeconomico em materia de 

legislacao laboral. 

A reaccao de muitas empresas consistiu entao na criacao - a par de um 

mercado interno bern protegido e assente na quase fixidez do factor traba-

lho- de uma "zona de descompressao", caracterizada pela emergencia de pr~

ticas de flexibilizacao. 

Estas pr~ticas podem, como se sabe, assumir v~rias formas; uma das mais 

importantes no que respeita as condicoes de utilizacao e gestao da qualifica

cao e constitu1da pela conversao em formas de emprego at1picas( 2) de parte 

dos postos de trabalho pre-existentes ou dos que com car~cter mais ou menos 

duradouro se venham a constituir. 

(1) Para uma an~lise aprofundada das v~rias acepcoes em que o termo flexibi

lidade pode intervir e, em particular, para a distincao entre flexibili

dade do emprego, do trabalho e da tecnologia, verA. Ramos dos Santos, 
(1988), pp. 33 et seqq. 

(2) Caracterizadas pela inexistencia de contratos de trabalho ou por restri

coes de facto aos efeitos decorrentesdos mesmos.Ver a este respeito M.J. 

Rodrigues,(1986), pp. 239 et seqq. 
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Vejamos entao quais as principais projeccoes que daqui resultam para o 

presente trabalho. 

Parece-nos que a consequencia mais importante e a de que a par de uma 

certa liberalizacao da mobilidade externa a empresa, estes processos vern 

criar dois tipos adicionais de barreiras a mobilidade. Sendo assunto a que 

nos dedicaremos mais tarde, nao deixaremos de referir desde ja os dois se

guintes aspectos: 

por urn lado, desintegra-se o espaco de possibilidades de mobilidade no 

interior da empresa, pela emergencia de pelo menos duas logicas bern di

ferenciadas de gestao da mao-de-obra; 

por outro lado, criam-se em geral condicoes para a justificacao de prati

cas de seleccao adversa em futuros recrutamentos, em virtude do baix1ssi

mo n1vel a que desce a proteccao das qualificacoes desta mao-de-obra ten

dencialmente rna is volatil. 

Mas quais sao e como intervem na pratica os mecanismos cuja accao se 

destina a proteger as qualificacoes? 

Esta questao constitui urn born exemplo do caracter interdisciplinar que 

deverao revestir as analises da qualificacao. 
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E a razao de ser desse facto ~ que a resposta ~quela quest~o e a muitas 

outras com as quais nos deparamos em analises desta natureza releva necessa

riamente dos contributes da Sociologia do Trabalho. 

Atrevemo-nos assim a evidenciar os aspectos em que as analises da mobi

lidade socio-ocupacional e profissional mais deverao beneficiar de contribu

tes daquele tipo. 

2.2.4. A importancia da interven~ao da Sociologia do Trabalho no estudo 
dos processes de mobilidade 

A interven~ao da Sociologia do Trabalho em abordagens como esta situa-

-se como que de forma transversal em rela~ao as restantes contribui~6es, uma 

vez que o seu domTnio de actua~ao decorre basicamente das rela~6es sociais 

que se estabelecem na articula~ao entre progresso tecno-economico e evolu~ao 

das qualifica~6es. 

A interven~ao da Sociologia no estudo dos padr6es de mobilidade nao se 

circunscrevera, com efeito, as concep~6es associadas aos processes de estra

tifica~ao e fluidez social que abordamos no cap1tulo anterior. 

A analise dos processos de mobilidade que se apoiam na no~ao de qualifi

ca~ao na sua acep~ao mais ampla e de entre estes, e em especial, a dos demo

bilidade socio-ocupacional e profissional, carece particularmente da inter

ven~ao da Sociologia do Trabalho. 
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No que respeita especificamente a analise da mobilidade socio-ocupacio

nal, as contribuicoes daquele ramo da Ciencia deverao incidir particularmen

te nos seguintes aspectos: 

estudo dos efeitos exercidos sabre os processes de mobilidade pelas moda

l i dades de organi zacao e gestao do traba l ho nas empresas as quais, decor

rendo parcialmente das solucoes tecnologicas adoptadas, nao deixarao de 

condicionar a natureza interna ou externa e a intensidade daqueles proces-

sos; 

consideracao das formas de actuacao dos mecanismos institucionais de de

fesa da qualificacao, sejam eles as estrategias sindicais e empresariais 

conducentes aos instrumentos de regulamentacao colectiva, ou ainda as 

praticas habitualmente exercidas pelas associacoes profissionais e de 

classe no sentido da defesa dos interesses dos seus membros; 

analise e interpretacao das pol1ticas empresariais de seleccao, gestao e 

reconhecimento da qualificacao, visando nomeadamente buscar explicacao 

para praticas como as de filtragem de qualificacoes, para as pol1ticas 

de definicao de carreiras ou de classificacao do pessoal ao service; 

deverao incidir, muito especialmente, na analise das principais caracte-
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r1sticas do estatuto ocupacional, visando essencialmente os seguintes as

pectos: 

o grau de ajustamento entre qualificacoes disponiveis e qualificacoes 

exigidas ea forma de utilizac~o das mesmas por parte da empresa; 

= as condicoes f1sicas e materiais de trabalho, onde nao dever~ deixar 

de se atender a aspectos como a natureza mais ou menos rotineira das 

tarefas, ao controle dos tempos, as formas de preparacao e coordena

c~o dos processos de trabalho; 

e ainda a capacidade de reflex~o sabre o conteudo do processo de tra

balho e a auto-apreciacao que o trabalhador faz da qualidade do em

prego. 

J~ em momentos anteriores desta investigacao tivemos oportunidade de nos 

referir a transic~o conceptual que consiste na passagem do conceito de mobi

lidade socio-ocupacional para ode mobilidade profissional. 

Referimos ent~o que, em nossa opiniao, se consubstanciariam na sucessao 

temporal das categorias profissionais os principais marcos historicos rela

tivos quer as modalidades de organizacao e gestao do trabalho~ quer ainda 



83. 

aos mecanismos institucionais de defesa da qualificacao. 

Mas uma analise retrospectiva destes aspectos que se pretendesse condu

zida em profundidade e que tomasse como ponto de referencia nao as categorias 

profissionais mas as socio-ocupacionais, ter-se-ia necessariamente de socor

rer das contribuic6es t~cnicas de peritos em Sociologia do Trabalho, tal a 

heterogeneidade da natureza daquele conceito. 

0 momenta em que mais recorreremos a contribuicao daquela Ciencia, em

bora de forma modesta, sera entao aquele em que nos proporemos caracterizar 

o estatuto ocupacional terminal, proporcionado pelas trajectorias de mobili

dade a cujo estudo procederemos sistematicamente. 

Repetimos que tal nao consistira, no entanto, em mais do que uma limita

da incursao, ja que nem o objectivo do estudo, nem a nossa vocacao, nem as 

disponibilidades em conhecimentos tecnicos, nos permitiriam ir mais al~m. 

2.3. S1ntese das diferentes contribuic6es 

Chegados a est~_ponto, importa que retomemos a questao da existencia e 

unicidade da teoria explicativa da mobilidade socio-ocupacional. 

Apos a exposicao que acabamos de fazer, facilmente se constatam dois as

pectos de importancia fundamental: 



nao existe uma so teoria ou corpo teorico capaz de abarcar a explica~ao 

global de todos os processes que nos interessa analisar, antes tendo de 

se recorrersistematicamente aconjuga~ao dediferentes contribui~oes; 
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seja qual for a unidade de analise seleccionada para suportar a metodolo

gia de estudo da mobilidade, nela convergirao e aT coexistirao sempre di

ferentes solu~oes de enquadramento teorico, dada a interpenetra~ao dos 

processes que a atravessam. 

A luz dos parametres estruturadores que fizemos intervir na analise e 

da aprecia~ao crTtica das diferentes contribui~oes, parece-nos poder con

cluir-se que o enquadramento teorico do estudo da mobilidade devera conside

rar, necessariamente,as seguintes contrib~i~oes: 

a das teorias do capital humano e, em especial, as do ciclo de vida, dada 

a sua capacidade explicativa do papel desempenhado pela educa~ao formal e 

pela forma~ao e experiencia profissionais na constitui~ao da qualifica~ao 

ao longo das historias de trabalho, e ainda a liga~ao que permitem estabe

lecer com os sistemas de educa~ao e forma~ao, envolventes macroeconomicos 

do quadro em que pretendemos situar a nossa abordagem; 

a das teorias da concorrencia pelo emprego e da procura de emprego, pela 
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importancia que atribuem ao papel estruturador da procura nas modalidades 

assumidas pelo binomio dinamica do processo produtivo/utiliza~ao e gestao 

das qualifica~oes; 

a das teorias do investimento em capital humano espec1fico e da melhoria 

do estat~to ocupacional, pelo destaque que dao ao papel da especificidade 

da qualifica~ao como factor de mobilidade socio-ocupacional, quer no inte

rior de unidades produtivas dotadas de mercado interno, quer no de estru

turas ocupacionais bern definidas e institucionalmente protegidas. 

Como se referiu, estes tres grupos de contribui~oes teoricas constitui

rao o nucleo de referencia central da nossa investiga~ao dado que, em con

junto, permitem apreender a nocao de qualificacao nos seus aspectos mais im

portantes. 

Mas pelas razoes anteriormente desenvolvidas, havera ainda que conside

rar as contribui~oes: 

das teorias do ajustamento pelas quantidades, que poderao ser de particu

lar importancia na explicacao dos fluxos de mobilidade com origem na ac

tividade e no desemprego, caracterizados normalmente pela grande hetero

geneidade das qualificacoes dispon1veis e pela fraca generosidade das 

coodi ~oes ofereci das quanto a remuneracao, estabi 1 i dade de emprego e, fre

quentemente, condi~oes sociais de trabalho; 
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das teorias da regulac~o, na medida em que permitem analisar as repercus

soes sabre os processes de mobilidade das consequencias associadas as no

vas formas de relac~o salarial, nomeadamente no que estas induzem quanta 

a maleabilidade das qualificacoes e ao regime juridico do contrato de tra-

balho dos seus portadores; 

e ainda, embora com menos peso, da Sociologia do Trabalho, que ''atraves

sando" as outras contribuicoes, permite fazer luz sabre as relacoes so

ciais decorrentes da articulac~o entre progresso tecnico e economico e 

evolucao das qualificacoes. t em grande medida no seu ambito que, como se 

viu, tera de se situar 0 estudo das praticas de protecc~o institucional a 
qualificacao por parte das associacoes profissionais e das proprias empre

sas e ainda das estrategias sindicais conducentes a melhoria das condicoes 

sociais e de organizacao do processo de trabalho; fornece, em suma, o en

quadramento e justificacao teoricos da socializac~o progressiva da nocao 

de tecnologia( 1). 

Repetindo que a explicacao de urn mesmo fenomeno tera de se socorrer fre

quentemente do concurso de varias contribuicoes e que as modalidades de arti

culacao destas se preve devam evoluir ao longo do tempo, restam por resolver 

as duas seguintes questoes: 

(1) Expressao empregue por M. Maurice, (1980), pp. 22 et passim. 



87. 

a da identificacao do elemento ou elementos estruturadores de que depen-

dera a supremacia relativa, no tempo e no espaco, da concepcao ou con

cepcoes teoricas dominantes; 

a da analise da estrutura de interdepend~ncias que se estabelecem entre 

as diferentes concepcoes teoricas, sendo certo que estas nao ocuparao 

sempre os mesmos lugares naquela estrutura nem tenderao a manter as res-

pectivas posicoes relativas. 

Quanto ao elemento estruturador, cremes ter encontrado resposta para a 

questao, pois nos parece que ele pode ser constituTdo pelas modalidades re

vestidas pelo binomio dinamica dos processes produtivos/gestao das qualifi-

cacoes, uma vez que se mostrou urn born indicador de controle ao longo da ex-

posicao anterior. 

A estrutura das interdependencias entre as diferentes teorias explicati

vas devera, em consequencia, ser suficientemente flexTvel para poder dar res

pasta as alteracoes dinamicas do comportamento do binomio. 

Para uma mesma modalidade de articulacao espacio-temporalmente dada, 

a rede de interdependencias entre os corpos teoricos poderia ser susceptTvel 

de ilustracao a luz da terminologia proposta porI. Lakatos( 1). Assim, se 

a modalidade de articulacao dominante fosse, por exemplo, a associada a des

crita na situacao-tipo nQ. 4 - empresas com processo produtivo estavel mas 

(1) I. Lakatos, (1979), p. 161 et seqq. 
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sujeito a varia<;:oes sazonais ou a aleatoriedade da procura final - o "nucleo 

duro'' poderia ser integrado pelas teorias de ajustamento pelas quantidades 

com pre<;:os fixos no que respeita a justificacao do recrutamento externo, e 

ainda pel as de melhoria do estatuto ocupacional, no enquadramento dos fluxos 

de mobilidade interna. 

A "cintura de protec<;:ao" seria integrada, entre outras, por contribui

<;:oes da Sociologia do Trabalho que permitissem justificar as praticas insti

tucionais conducentes ao reforco do mercado interno. 

No caso em que aquela modalidade fosse, alternativamente, caracteristi

ca de situa<;:oes como a que descrevemos em primeiro lugar - empresas com poli

ticas autonomas e bern definidas de gestao do pessoal, com processo produtivo 

relativamente estabilizado e utilizando qualifica<;:oes medias elevadas e com 

elevado grau de especificidade- seria de prever que a analise interpretativa 

privilegiasse as teorias do capital humano especifico e do estatuto ocupacio

nal; nao seria, no entanto, de negligenciar o contribute eventualmente presta

do pelas sub-teorias do filtro e do credencialismo para a explica<;:ao dos pro

cesses de recrutamento no mercado externo,que aqui funcionariam como "cintura 

de protec<;:ao". 

Muito diferentes seriam por sua vez, e continuando a exemplificar,as re

ferencias teoricas de enquadramento quando a modalidade de articula<;:ao domi

nante do binomio dinamica dos processes produtivos/gestao das qualifica<;:oes 

fosse a associ ada a segunda s itua<;:ao-t i po, cujas caracteri sti cas fundamenta is 

sao como vimos a instabilidade do processo produtivo e a fluidez da gestao 

das qualifica<;:oes. Com efeito, estes aspectos associar-se-iam muito prova

velmente a fragilidade dos mecanismos de defesa da qualifica<;:ao e a grande 
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abertura ao mercado externo, tfpicos destes casas, para delimitar um quadro 

de funcionamento cuja interpretacao consideraria certamente como 11 nucleo du

ro11 as teorias da flexibilizacao e do ajustamento pelasquantidades com 

precos fixos. Dependendo embora das especificidades de cada caso concreto, 

nao seria de deixar de considerar a contribuicao acessoria que, em muitos 

casas, seria vinculada pelas teorias da segmentacao. 

Esta metodologia nao se adequa, no entanto, a analise dinamica da estru

tura de interdependencias, nomeadamente par nao supor explicitamente a exis

tencia de uma relacao funcional entre o 11 nucleo duro 11 e a 11 Cintura de protec

cao11. Quando os propositos forem deste tipo, ter-se-a de recorrer a uma ilus

tracao alga diferente e que possibilite: 

a identificacao, em cada momenta, das teorias explicativas fundamentais 

e sua proximidade face ao objecto de estudo; 

a revelacao da forma como essas teorias poderao trocar de peso relative, 

ou vir mesmo a perder de todo a validade, em funcao do confronto com 

contribuicoes provenientes de corpos teoricos alternatives. 

0 modelo classico de representacao da estrutura do atomo parece poder 
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servir de ilustrac~o as nossas considerac6es. Seja, com efeito, 

I 
I 

Figura 2.2 

QD- 0 nucleo traduz a representacao da 

realidade; 

0. - com 
1 

= 1, ... , n, representara as 

varias teorias de cada paradigma(o 

cortejo de electroes, cuja energia 

vai aumentando a medida que se si

tuam em 6rbitas mais afastadas do 

nucleo); 

On - representara a teoria de recurso 

fundamental (6rbita exterior, de 

rna i o r en e r g i a ) . 

A semelhanca do que acontece entre a equivalencia das cargas do nucleo e 

do conjunto dos electroes do atomo, tamb~m a representac~o da realidade- in-

terpretada pelo nucleo, N, nao se atingira com a contribuic~o isolada de ca

da uma das sub-teorias (ou cada 6rbita do cortejo at6mico), antes supondo o 

concurso de todas as que integram o paradigma considerado. 

e1 ---~ e2 - representara o bombardeamento do 

atomo pelo electr~o e1 ' com uma 

energia suficiente para provocar 

o arranque do electrao e2 e fa

zer deslocar para a corresponden-

te 6rbita (0 2) urn electr~o prove

niente de uma 6rbita de ordem su-

perior (On, no nosso caso). 
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Tal podera traduzir a contundencia de urn pressuposto forte (e 1 ), oriundo 

de urn paradigma alternative, que nao so provocara a eliminacao de uma hipo

tese fraca pre-existente (e2) eo consequente reforco da capacidade explica

tiva do paradigma (analogo ao aumento de energia do atomo),como tambem 0 

rearranjo das diferentes sub-teorias e suas posicoes relativas (aqui sim

bolizado pela mudanca de configuracao do cortejo electronico). 

Se com o atomo representarmos o paradigma neo-classico, e1 podera in

terpetar os pressupostos da teoria do ajustamento pelas quantidades com 

precos fixos, cuja origem e geralmente atribu1da a paradigmas alternatives, 

enquanto que e2 podera simbolizar a lei (agora substitu1da) da igualdade 

entre as remuneracoes e as produtividades marginais dos factores. Oeste pro

cesso resultara, em princ1pio, urn aumento da capacidade explicativa e da 

adequacao ao real do paradigma neo-classico. 

* 

* * 

Estamos agora em condicoes de passar a apresentacao da nossa proposta 

metodologica, expostos que foram tanto os conceitos de referencia obrigato

ria como os corpos teoricos de recurso fundamental. 

Torna-se, no entanto, necessaria que procedamos a uma clarificacao pre

via do objecto de estudo e da forma de consideracao do mesmo, aspectos com 

os quais iniciaremos o proximo cap1tulo. 



CAPITULO 3: Enquadramento e apresentacao da metodologi~ 

A nossa preocupacao consistiu ate agora na exposicao dos conceitos e 

corpos te6rfcos que proporcionam os termos de refer~ncia e enquadramento dos 

processes de mobilidade socio-ocupacional. 

A questao central que se coloca neste memento e a de saber como proceder 

aoestudo daqueles fen6menos, ou seja, ada seleccao da metodologia de ana

lise que se afigura mais adequada. 

Diversos aspectos terao entao de ser considerados. Em primeiro lugar, 

havera que caracterizar tao claramente quanto poss1vel o dom1nio do real que 

se pretende analisar, confrontando as explicacoes teoricas tradicionais com 

as linhas de forca que a observacao permite detectar. 

Sera entao poss1vel passar a apresentacao da metodologia de abordagem 

que propomos. Ela tera de comecar pela definicao dos parametres de refer~ncia 

e dom1nios de observacao, so depois se evoluindo para a exposicao da rede de 

interdependencias que determina a sua estrutura. 

Urn ultimo ponto consistira, naturalmente, numa sistematizacao dos fen6-

menos de mobilidade que se pretendem estudar e dos factores explicativos que 

nos propomos fazer intervir naquele estudo. Tal permitira abrir o caminho 

para OS desenvolvimentos posteriores, nomeadamente no que respeita a COn

cepcao do instrumento de recolha da informacao e a metodologia da analise es

tat1stica que se conduzira na parte final. 
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3.1. Caracterizacao do objecto de estudo 

A intencao do presente ponto e a de proceder a transicao da descric~o 

tradicional do quadro envolvente da mobilidade socio-ocupacional para o do

m1nio, mais realista, onde aqueles processes intervem efectivamente. 

3.1. 1. 0 quadro das possibilidades teoricas das trajectorias de 
mobilidade. 

0 referencial teorico que serviu de enquadramento as primeiras abor-

dagens da mobilidade socio-ocupacional era integrado pelos pressupostos do 

modelo neo-classico na sua expressao mais ortodoxa. 

As concepcoes de perfeita mobilidade do factor trabalho, da sua homoge

neidade e da transparencia do mercado, homogeneo e unificado, constituem com 

efeito a moldura do quadro onde se inscrevia a visao mais ampla dos proces

ses de mobilidade. 

Em nosso entender, este ponto de ancoragem metodologico resistiu bern as 

primeiras vagas de reformulacao do modelo neo-classico. Quando as teorias do 

investimento em capital humano - na acepcao mais ampla do termo - intervieram 

a reforcar a fraqueza relativa dos pressupostos anteriores, fazendo da edu

cacao e da formacao profissional OS pilares dasnovas formas assumidas pelos 



mecanismos de ajustamento, o quadro de refer~ncia da an~lise da mobilidade 

manteve-se no essencial. 
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Com efeito, se se pode defender que, subjacente a promocao das decisoes 

de investimento em educacio, h~ a tomada de consci~ncia impllcita da neces

sidade de dotar o factor trabalho de recursos adicionais, o que e certo e 
que estes eram geralmente considerados condicao suficiente para garantir o 

restabelecimento dos pressupostos anteriores e, de entre eles, o da ausencia 

de entraves a mobilidade. 

Refira-se,no entanto, que ao defender-se a correspondencia entre nTveis 

mais elevados de educacio e de rendimentos, se abria naturalmente o caminho 

para a admissao de estatutos socio-ocupacionais diferenciados, em consequen

cia das diferencas de investimento em educacio. Mas quanta as trajectorias 

de mobilidade em si, os unicos factores que ascondicionariam seriam as moti

vacoes e preferencias individuais, supostas soberanas, nio se considerando 

determinante a influencia exercida por quaisquer barreiras, economicas ou 

institucionais. 

Os processes de mobilidade intervenientes no mercado de trabalho, su

posto como se referiu homogeneo e unificado, constituir-se-iam entia a par

tir da combinacio dos parametres de estruturacio empresa, sector e catego

ria socio-ocupacional, conforme se apresenta no Esquema 3.1 .. 



Parametros 
es,truturadores 

Sector 

Empresa 

Ca tegori a 

socio-ocupacional 

(1) 

( 2) 

{3) 

ESQUEMA 3.1 - DOM!NIO DAS POSSIBILIDADES DE MOBILIDADE NA AUSENCIA DE BARREIRAS 

Comportamento face aos 
parametros estruturadores Tipologia das correspondentes trajectorias de mobilidade 

Com manutencao de 
r-- categoria socio-

Mobil i dade -ocupacional 
1A • 2A . 3A 

I-- intra-sectorial 

intra-empresarial 
Com alteracao de 

r--- categoria socio-

Manutencao 
(A) 

1A . 2A . 38 

-ocupacional 

Com manutencao de 
1A . 28 . 3A r--- categoria socio-

Mobilidade -ocupacional 

- intra-sectorial 

lA . 213 . 3B 
inter-empresarial 

Com alteracao de 
~ categoria socio-

-ocupacional 

Com manutencao de 
1B . ZA • 3A r--- categoria socio-

Mobilidade -ocupacional 

- inter-sectori a 1 

1B . 2A . 38 
intra-empresarial 

Com alteracao de 
- categoria socio-

-ocupacional 

Com manutencao de 
Alteracao 

(B) 
1B.2B.3A - categoria socio-

Mobilidade -ocupaci ona 1 

- inter-sectorial 

lB . 28 . 38 
inter-empresarial 

Com alteracao de 
- categoria socio-

-ocupacional 

-

~ 
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A sua leitura,sugere-nos as seguintes referencias: 

as trajectorias representadas por 1.A 2.A 3A. e 1B. 2B. 3B. traduzem os 

limites do dom1nio de possibilidades, a primeira correspondendo a situa-

c:ao de total imobilidade e a segunda a de 11 instabilictade maxima 11
; 

o bloco integrado pelas trajectorias de mobilidade intersectorial intra-

empresarial traduz uma situac:ao que, dentro deste contexto de descric:ao, 

se podera considerar relativamente academica, correspondendo melhor a 
realidade dos grupos economicos em que uma mesma empresa se justapoe a 

diferentes sectores de actividade. 

Sublinhe-se, a terminar, a natureza puramente teorica da sistematiza

c:ao que acaba de se fazer e que, como referimos, ira servir de pano de fundo 

para a analise da emergencia das barreiras a mobilidade, como seguidamente 

-se vera. 

3.1.2. As restric:oes a mobilidade socio-ocupacional: tentativa de 

sistematizac:ao. 

A simples observac:ao da realidade permite, com efeito, constatar a 
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fragmenta~ao do mercado de trabalho e a predominancia das situacoes de de-

sigualdade de oportunidades, importando identificar quais os principais 

factores responsaveis por esse resultado. 

A existencia de barreiras a mobilidade socio-ocupacional na maior par

te das economias em que aqueles processes tern vindo a ser analisados encon-

tra razao de ser nas especificidades de funcionamento dos sistemas de empre-

go que lhes sao proprios, sendo pois imposs1vel a sua descricao exaustiva. 

A identificacao e sistematizacao dos entraves a mobilidade socio-ocupa-

cional numa dada economia passara entao, necessariamente, pela analise pre

via do maximo de informacao poss1vel sobre as trajectorias de mobilidade 

verificadas num per1odo bem definido e dos factores, normalmente de etiolo-

gia muito diversificada, que favoreceram ou entravaram aquelas mesmas trajecto-

rias. 

Existe, nao obstante, urn conjunto de regularidades ou leis gerais de 

funcionamento que normalmente sao apontadas como parametres de sistematiza-

cao das barreiras de mobilidade. 

Algumas daquelas leis sao ja hoje em dia objecto de um tratamento 

teorico relativamente amadurecido, embora tal nao signifique necessariamen

te que se verifique unanimidade entre os autores quanto as metodologias de 

abordagem. 

-Historicamente, o primeiro tipo de barreiras a mobilidade apresentado 

com caracter sistematico tera sido evidenciado pelos economistas da segmen

ta~ao, nas suas cr1ticas ao modelo neo-classico. 

As varias contribui~oes produzidas por aqueles economistas sao de natu

za muito diversificada, facto que conduz a cr1tica frequente de que nao inte-
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grar~o urn corpo te5rico suficientemente coeso e epistemologicamente unifica-

do. 

Apoiam-se, no entanto, num eixo de referincia que parte da observac~o 

emplrica de in~meras situacoes caracterizadas pela persistincia de fen6menos 

de estratificac~o e desigualdade sociais, aos quais atribuem razao de ser 

nos comportamentos econ5micos e institucionais dos agentes. 

E se e certo que algumas destas abordagens assentam em descricoes da 

realidade que se poder~o considerar mecanicistas( 1)ou,noutra perspectiva, 

demasiado radicais( 2), muitas delas contribuem para evidenciar aspectos im-

portantes da compartimentac~o do mercado de trabalho: a desigualdade na re-

partic~o dos rendimentos, as praticas de discriminacao por parte das empre

sas, a existencia de mercados protegidos, a desigualdade nas oportunidades 

de acesso a informac~o. 

(1) Tal eo case, por exemplo, da obra classica de P. Doeringer eM. Piore, 

(1971), ao considerar em termos quase maniquelstas a subdivis~o 

do mercado de trabalho em primario e secundario. Esta primeira vers~odo 

dualismo econ5mico tern vindo a ser objecto de sucessivas crlticas e re
formulacoes por parte dos pr5prios defensores da segmentac~o, como pede 
ve-r·-se·Jpe-r exemp·lO·, em G. Cain, (1976), pp. 1215-1257 eM. Blaug,(1976), 

pp. 827-855. 

(2) Como sucede com a chamada teoria radical da segmentac~o cujos defensores, 
reclamando-se seguidores da teoria marxista, reduzem as estrategias tecno

l5gicas a meres instrumentos de aprofundamento das condicoes de explorac~o 

da forca de trabalho. Ver M. Blaug, (1976) e G. Cain, (1976). 



-Quanto a nos, a principal lacuna deste tipo de abordagens reside no 

facto de abstrairem do determinante em ultima instancia daqueles processos 

de compartimentacao, papel que como se sabe atribuimos ao confronto entre 

procura e oferta de qualificacoes no mercado de trabalho. 

99. 

A fundamentacao sistematica dos processos de segmentacao observados a 

luz dos parametres que integram a analise da qualificacao, teria assim per-

mitido concluir da existencia dos dois tipos de barreiras a mobilidade que a 

seguir se apresentam: 

barreiras de natureza tecnica, decorrentes do desajustamento qualitative 

entre qualificacoes procuradas e disponiveis, tanto ao nivel de cada uma 

das unidades economicas como no ambito geral do mercado de trabalho. 

A razao de ser deste tipo de barreiras, havera que procura-la essencial-

mente no confronto entre as alteracoes da tecnologia de producao e a es

pecificidade das qualificacoes oferecidas, associada a evolucao dinamica 

dos seus modos de constituicao. 

Mas podera igualmente ter razao de ser no facto de a empresa apenas asse

gurar um segmento limitado do processo de producao, como sucede nas si

tuacoes de sub-contratacao, caso em que as barreiras a mobilidade profis

sional se materializarao nos limites do proprio processo produtivo da em-

presa; 

barreiras de tipo institucional, que tendo tambem em grande medida como 

causa fundamental o confronto anteriormente referido, se justapoem nor-
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malmente as barreiras tecnicas com o intuito de refor~ar as suas potencia

lidades. 

Quanta as barreiras deste segundo tipo, ha a referir o facto de elas po

derem revestir varias modalidades, em parte dependentes do plano de abordagem 

em que se situa a analise. 

Poderao, assim, considerar-se barreiras vigentes dentro de urn mesmo sec

tor de actividade, como as que decorrem da constitui~ao de mercados internes 

de trabalho em empresas dotadas de autonomia relativa quanta a pol1ticas de 

pessoal e que resultam em limita~oes a transferencia efectiva das qualifica

~oes. 

Encontrar-se-ao, igualmente, barreiras interiores a propria empresa,no

meadamente nos casas em que esta ponha em pratica modos de gestao diferen

ciados das qualifica~oes ao seu servi~o e que se traduzem, par exemplo, nas 

situa~oes de coexistencia de diferentes tipos de regimes contratuais quanta 

ao v1nculo jur1dico dos mesmos. 

Mais recentemente, tern vindo a ser apontado com caracter sistematico 

outro tipo de barreiras a mobilidade, as quais consideramos revestirem si

multaneamente as caracter1sticas de barreiras tecnicas e institucionais. 

Trata-se das barreiras impostas pelas estruturas ocupacionais, as quais, 

tendo tido normalmente como razao de ser inicial a especificidade das quali

fica~oes, vieram a degenerar muitas vezes em situa~oes de protec~ao artifi

cial do estatuto de uma dada profissao. 
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Segundo alguns sociologos do trabalho americanos que se tem dedicado ao 

estudo desta questao( 1), constituir-se-ao, por vezes, verdadeiros "lobbies 11 

ocupacionais, com uma estrutura de progressao e carreiras internas que se 

sobrepoe as logicas de mobilidade caracteristicas dos sectores e empresas. 

Estas estruturas ocupacionais gozam normalmente de uma protec~ao asse

gurada por factores de natureza institucional' de que sao exemplo as prati-

cas exercidas pelas correspondentes associa~oes profissionais no sentido de 

imporem limita~oes ao exercicio da ocupa~ao e acesso a mesma, como intuito 

de preservarem os niveis normalmente elevados do estatuto ocupacional cor-

respondente. 

Um exemplo elucidativo neste contexto e o da 11 COrpora~ao 11 dos estivado

res(2), mas os autores que se tem debru~ado sobre esta modalidade de segmen

ta~ao referem-se frequentementea existencia de situa~oes identicas no ambito 

do exercicio de outras profissoes( 3). 

Registe-se, finalmente, as barreiras a mobilidade que nao tendo origem 

na estrutura da procura e oferta de qualifica~oes, decorrem antes das caracte

risticas individuais dos portadores das mesmas, como a idade eo sexo. 

0 aprofundamento do estudo deste tipo de barreiras exigi ria o recurso a outros 

(1) De entre os quais salientamos D. H. Felmlee, (1982) e D. R. Smith, 

( 1983). 

(2) Veja-se, por exemplo, W. Finlay, (1983). 

(3) Em Portugal, poder-se-ia apontar como exemplo desta situa~ao as limita
~oes impostas ao exercicio da propriedade de farmacia, normalmente bem 
apoiadas por legisla~ao adequada. 
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ramos do conhecimento, como a Sociologia e a Psicologia do Comportamento,dos 

quais normalmente se socorrem as analises da mobilidade geografica onde aque

les factores sao tradicionalmente considerados. 

Na abordagem que nos propomos desenvolver - e dada a concep~ao de mobi

lidade em que nos apoiaremos - atribuir-lhes-eMos 8mcaracter relativamente 

acessorio, embora nao deixando de considerar a sua interven~ao. 

Dois tipos de observacoes importa que se facam neste momento. 

A primeira delas,tem aver como facto dena pratica se assistir frequen

temente a ocorrencia simultanea de barreiras do tipo tecnico e de natureza 

institucional; como exemplo, referiremos a constatacao de que os sectores e 

empresas melhor colocados do ponto de vista do acesso as estruturas de fi

nanciamento e com melhores resultados em areas como a da inovacao tecnologi

ca, constituem simultaneamente,e emgeral ,os enclavesonde mais se podera re

forcar o peso dos mercados internos de trabalho, ambos os factores se combi

nando no sentido de.criar ~aiores barreiras a mobilidade- eleva-se 0 grau 

de especificidade das qualificacoes exigidas e, simultaneamente, restringe

-se o acesso atraves de uma pol1tica adequada de recrutamento de pessoal. 

A segunda observacao esta associada ao facto de nao ser poss1vel esta

belecer uma correspondencia perfeita entre tipos de·barreiras e planos de 

abordagem da mobilidade socio-ocupacional. 

t certo que determinadas formas de restricao a mobilidade decorrem ex

plicitamente da unidade de analise escolhida - a impossibilidade de progres

sao na Carreira da empresa e consequencia da forma da sua integracao nos 

segmentos de actividade de um dado processo produtivo e da estrategia em

presarial em materia de organiza~ao e gestao do trabalho. 

I . 
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Mas em muitas situacoes nao existe coincidencia entre tipo de barreiras 

e nTvel de abordagem. Tal ~. nomeadamente, o caso da segmentac~o de raiz 

ocupacional ou profissional cuja logica 11 Cruza 11 a das barreiras sectoriais 

e empresariais; existe normalmente uma estrutura de carreiras (ou trajecto-

rias) dentro da mesma ocupacao, baseada na hierarquia de prest1gio dos pas

tas de trabalho e que as expectativas de mobilidade privilegiam em detrimen

to das carreiras empresariais ou sectoriais( 1). 

Em resumo, poderemos portanto afirmar que o quadro geral das trajecto

rias de mobilidade que esquematizamos anteriormente se encontrara na pratica 

substancialmente limitado quanta ao seu dom1nio de possibilidades. 

Essa limitacao corresponde, no plano conceptual, ao resultado da tran

sicao entre os conceitos de mobilidade voluntaria e mobilidade forcada. 

0 primeiro deles, corresponde precisamente a consideracao de que OS 

unicos determinantes das trajectorias de mobilidade serao integrados pelas 

decisoes individuais, supostas soberanas. Pressupondo, quando levado as suas 

ultimas consequencias,a inexistencia de quaisquer tipos de barreiras estra-

nhas as motivacoes pessoais, nao se adequa a explicacao da generalidade dos 

processes de mobilidade profissional' pelas razoes que temos vindo a desen-

volver. 

A-concepcao de que aqueles processes sao predominantemente induzidos pe-

la procura e que em situacoes mais extremas, como as de encerramento das 

unidades economicas, corresponderao mesmo ao conceito de mobilidade forcada, 

nao elimina, no entanto, a possibilide de em determinadas condicoes se veri-

(1) Como refere, por exemplo, D.R. Smith, (1983). 
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ficarem processos de mobilidade voluntaria. 

Como mais adiante se vera, estes ultimos poderao ter alguma expressao 

quando os detentores de qualificacoes elevadas e bern protegidas procuram a 

mudanca de ocupacao com vista a melhoria do estatuto socio-ocupacional. 

Havera entao que ensaiar uma metodologia de abordagem que, servindo a 

analise da mobilidade em toda a sua amplitude conceptual~nao assente nos 

pressupostos da perfeita fluidez mas antes considere que as probabilidades 

de passagem entre postos de trabalho se encontrarao efectivamente condi

cionadas a exist~ncia de barreiras como as que acabamos de sistematizar. 

3.2. Apresentacao da metodologia 

A analise historica dos processos de mobilidade profissional mais sin

tomaticos da evolucao da economia portuguesa, da qual fizemos como se sabe 

o objectivo central desta investigacao,nao poderia deixar de ser conduzida 

em Tntima associacao com a analise da dinamica evolutiva da qualificacao. 

Esta referencia necessaria a qualificacao, subjacente a toda a apresen

tacao conceptual e teorica anteriormente feita, resulta de dois aspectos 

fundamentais: 
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o primeiro deles consiste no facto, ja demonstrado, de os processes de mobi

lidade e evolucao da qualificacao se interpenetrarem ao longo de todos os mo

mentos pertinentes de constituicao desta; 

o segundo mas nao menos importante aspecto resulta das potencialidades ofe

recidas pela qualificacao, dada a sua natureza bilateral, para desempenhar o 

papel de "equivalente natural" entre as trajectorias dos recursos humanos e 

a dinamica dos sectores de actividade que por aquelas terao sido em parte res

ponsaveis. 

t precisamente pelo facto de a qualificacao constituir o conceito nuclear 

comum a definicao das acepc6es de mobilidade que consideramos mais conseguidas 

- as de mobilidade socio-ocupacional e mobilidade profissional - que nao se 

tornou necessaria ate agora optar explicitamente por uma daquelas acepcoes. 

A definicao da proposta metodologica em que nos basearemos e que agora 

comecamos a delinear exige, naturalmente, que aquela opcao conceptual seja 

feita. Como veremos ao longo deste ponto, ela encontra-se grandemente condi

cionada pela natureza da dimensao temporal em que consideramos que a analise 

deve ser conduzida. 
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3.2.1. Os conceitos operacionais de referencia e sua justificacao 

Tanto a concepcao de mobilidade socio-ocupacional como a de mobilidade 

profissiona1 tern subjacentes como horizonte temporal de abordagem o ciclo de 

vida activa do trabalhador, como tivemos oportunidade de referir( 1). 

Este facto, aliado a posicao nuclear do conceito base de qualificacao, 

constitui precisamente urn dos elementos conceptuais que nos fizeram referir 

sera mobilidade profissional a espinha dorsal do conceito, mais amplo, de 

mobilidade socio-ocupacional. 

Tendo tido o cuidado de nos referir a restricao conceptual que se opera 

com a transicao entre aqueles dois conceitos e as categorias operacionais 

que lhes servem de suporte, adiantamos entretanto a possibilidade de a mobi-

lidade profissional se afigurar mais exequ1vel de abordagem pratica do que 

o conceito, extremamente ambicioso, de mobilidade socio-ocupacional. 

Vejamos, entao, quais as razoes que nos parecem pesar naquele sentido. 

Em primeiro lugar, convira lembrar que o conceito de categorias socio-

-ocupacionais supoe dois tipos de elementos constitutivos fundamentais - o 

relativo ao conteudo dos processos de trabalho e o que decorre do envolvi-

mento destes pelos mecanismos institucionais e individuais de seleccao e 

preservacao da qualificacao. 

Quando nos referimos aos principais problemas inerentes as nomenclatu-

ras de classificacao da mao-de-obra, tivemos, por sua vez, ocasiao de sali-

( 1 ) Cf. 1 . 3. 3. 1 e 1 . 3. 4. 

I. 
I 
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entar que apesar dos esforcos de inovacao que tern vindo a ser ensaiados, 

aquelas nomenclaturas se caracterizam ainda e em boa medida por apenas con

siderarem a parte util das qualificacoes oferecidas, 0 que parece permitir 

dar parcialmente razao aos autores que defendem residir a sua unica van

tagem na legitimacao ex-post dos salarios pagos pela empresa( 1). 

Alem de retratarem, alegadamente com imperfeicoes, a evolucao dinamica 

dos processos de trabalho, as nomenclaturas de categorias socio-ocupacionais 

reflectirao, portanto, as consequencias das praticas institucionais levadas 

a cabo pelas empresas no sentido de minimizar a parcela da qualificacao ne-

las consagrada. 

Por outro lado, a manutencao da validade temporal das nomenclaturas e, 

como se sabe, urn objectivo dif1cil de conseguir porque, entre outras razoes, 

nao e facil separar as alteracoes dinamicas ocorridas nos processos de traba

lho da projeccao dessas mesmas alteracoes sobre a estrutura de nomenclatu

ras(2). 

A conjugacao destes dois tipos de inconvenientes significaria entao que, 

---------------------------
(1) t a posicao defendida, por exemplo, por D. Dadoy, (1973). 

(2) Esta questao conduz, normalmente, a distincao entre os conceitos de mo

bilidade estrutural, que consiste na verificacao conjunta daqueles dois 

tipos de efeitos, e de mobilidade 11quida, so aperceb1vel apos urn pro

cesso de neutralizacao dos efeitos induzidos sobre as nomenclaturas pela 
alteracao dinamica dos conteudos de trabalho, o que na pratica se afi
gura quase imposs1vel. 
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em analise temporal, as nomenclaturas de categorias socio-ocupacionais se 

mostrariam duplamente vulneraveis, encontrando-se as nomenclaturas de cate

gorias profissionais relativamente libertas das limitacoes de tipo institu

cional. 

Com efeito, tivemos ocasiao de referir quando propusemos a nossa defi

nicao de categorias profissionais, que nestas se encontra parcialmente di

lu1do o reflexo que os mecanismos institucionais exercem a curto prazo. 

A principal vantagem das categorias profissionais sobre as socio-ocupa

cionais consistiria, assim, no facto de nao estarem sujeitas aos enviesamen

tos de curta prazo decorrentes daquelas praticas institucionais, embora nao 

deixando de reflectir, como se vera, a influencia dos mesmos ao longo do 

tempo. 

Urn segundo tipo de razoes, decorrente directamente do anterior, tern a 

ver coma propria natureza dos parametros nao relatives a profissao que se 

encontram integrados na definicao de categorias socio-ocupacionais. 

Para alem de constituirem aspectos de comportamento altamente instavel, 

a actualizacao temporal da informacao que lhes corresponde depararia com inu

meras dificuldades praticas, nao so em virtude da natureza~qualitativa de que 

se revestem como tambem da sua grande heterogeneidade. 

Bastara, com efeito, que nos recordemos que aquelas praticas institucio

nais consistem tanto nos mecanismos selectivos das empresas, como nos compor

tamentos de reserva dos trabalhadores, e ainda que tanto uns como outros se 

projectarao nos multiples factores que, segundo propusemos, deverao caracte-
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rizar o estatuto socio-ocupacional envolvente. 

Apesar das dificuldades de actualizacao temporal da informacao que as 

categorias profissionais supoem, elas serao, no entanto, muito menores. 

Em primeiro lugar, devido a sua menor riqueza quanto a parametros inte-

gradores. 

Depois, porque devido ao facto de serem resultado de uma definicao ob-

jectiva e integrada em documentos reconhecidos normalmente por cada uma das 

profissoes, elas constituirao urn termo de referencia comum aos indivTduos 

que abrangem, sendo poss1vel integra-las numa metrica de codificacao, assun-

to a que tornaremos mais tarde. 

Urn outro aspecto que importa considerar resulta precisamente da forma 

como se chega a constituicao ou revisao das categorias profissionais. 

Resultam normalmente estes processos do confronto que periodicamente se 

estabelece entre as instituicoes representativas "das duas faces da qualifi

cacao", ou seja, do patronato e dos sindicatos e associacoes profissionais, 

no jogo de soma zero em que se empenham com o objective de alargar os direi

tos ou privilegios dos seus representados. 

Sendo que aquele confronto podera revestir inumeras especificidades e 

que a definicao das categorias podera ser mais ou menos detalhada( 1), urn dos 

aspectos fortes da materia da contratacao consiste, naturalmente, na parce-

la da qualificacao que se pretende consagrar ever consagrada naquelas cate-

gorias e correspondentes nomenclaturas. 

(1) Podendo ir desde a simples definicao dos nTveis dentro da profissao ate 

a determinacao dos tempos maximos de permanencia na categoria, como su
cede entre nos com OS bancarios. 
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0 poder negocial das duas partes em presenca e a evolucao das respecti

vas capacidades de negociacao ao longo do tempo reflectir-se-a assim, neces

sariamente, na tendencia de longo prazo dos conteudos das categorias profis

sionais. 

Refira-se, finalmente, que dado nao so a natureza dos elementos que as 

integram como tambem o comportamento dinamico destes, as categorias profis

sionais se revelam suportes adequados a analise temporal dos processes de 

mobilidade. 

Com efeito, a evidenciacao nao so das alteracoes dinamicas dos conteudos 

de trabalho como tambem dos efeitos indirectos dos mecanismos institucionais, 

tornada poss1vel por referencia aquelas categorias em analises delongo prazo, 

adere bern ao quadro real das trajectorias de mobilidade, nomeadamente no que 

diz respeito a interaccao entre as barreias tecnicas e institucionais que 

antes sistematizamos. 

Por todas estas razoes, sera o conceito de mobilidade profissional que 

ira constituir a base da nossa opcao metodologica. 

Veremos seguidamente quais o dom1nio temporal e a unidade da analise a 

que referiremos o seu estudo. 

3.2.2. 0 dom1nio temporal da observacao 

0 horizonte temporal em que situamos a nossa abordagem metodologica e o 

do ciclo de vida activa dos trabalhadores, como decorre da propria definicao 
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de mobilidade profissional. 

Vejamos entao quais as razoes que determinam a seleccao daquela dimen

sao temporal . 

0 primeiro tipo de factores reside, como seria de esperar, na natureza 

multifacetada e bilateralmente determinada da qualificacao e ainda do seu 

processo de evolucao dinamica. 

Como ja se referiu, a constituicao da qualificacao considerada do ponto 

de vista da oferta e a resultante de urn processo que vai combinando sucessi

vamente a educacao formal e a formacao e experiencia profissionais, em ex

trema interdependencia portanto com a sucessao dos diferentes postos de tra

balho ocupados ao longo da vida activa. 

Encarada como qualificacao do posto de trabalho, ela e, por sua vez, a 

consequencia das sucessivas alteracoes e recomposicoes das funcoes de produ

cao e dos conteudos de trabalho, pelas razoes conhecidas de 1ndole tecnolo

gica e institucional, transformacoes essas que se projectam na renovacao ao 

longo do tempo da natureza das qualificacoes procuradas. 

A constituicao da qualificacao e portanto, e necessariamente, o resulta

do de processes que se desenrolam ao longo de diferentes horizontes tempo

rais, mesmo que com hiatos temporaries entre os diferentes mementos integran

tes, como os que ocorrem normalmente no ajustamento entre a procura e a 

oferta. 

A importancia da analise do ciclo de vida activa tern vindo a ser sali

entada por varias contribuicoes desde longa data( 1); OS defensores desta 

(1) Vide supra 2.2.2.1. 
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perspectiva visam normalmente com aquela metodologia uma explicacao aprofun

dada para as relacoes existentes entre a curva de rendimentos e o investimen

to em capital humano ao longo das historias de trabalho individuais. 

Ora, como se sabe, subjacente a nossa proposta de definicao de mobilida

de profissional encontra-se a necessidade de proceder ao estudo do estatuto 

ocupacional alcancado no topo das correspondentes carreiras: tanto a nature

za do capital humano como o n1vel de rendimentos observaveis naquele momenta 

se encontram entre os elementos que consideramos indispensaveis fazer inter

vir na caracterizacao daquele estatuto. 

Sendo assim, nao se estranhara que tenhamos optado por uma metodologia 

que atribui um papel de primeiro plano a informacao retrospectiva a qual' 

para alem de outras potencialidades, permite ainda a analise historica da 

constituicao daqueles recursos. 

Uma parte significativa das contribuicoes de base economica para o estu

do dos processos de mobilidade considera como tempo de observacao o curta 

prazo ou assenta em analises cuja metodologia se apoia na estatica comparada, 

abstraindo portanto dos condicionalismos historicos dos processos analisados. 

Estas abordagens nao deixam de trazer como contributo significative a 

possibilidade de uma caracterizacao muito mais aprofundada de fenomenos - co

mo os de natureza institucional - que em metodologias como a que propomos te

rao de surgir necessariamente relativizados. 

Mas a analise dos padroes de mobilidade enquanto reflexo das vicissitu

des historicas da qualificacao esta fora do alcance daquelas perspectivas. 

Par essa razao, nos propusemos fazer do estudo das trajectorias de mobi

lidade profissional ao longo do ciclo de vida o eixo de referencia da nossa 
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metodologia de abordagem, a qual se completara com a analise das interaccoes 

ocorridas entre aquelas trajectorias e o estatuto ocupacional que elas vieram 

a tornar poss1vel. 

3.2.3. A unidade de analise e a importancia da sua definicao rigorosa 

0 panorama geral da investigacao dos processos de mobilidade profissio

nal caracteriza-se ainda, em boa medida, pela nao uniformidade das metodolo

gias de abordagem, o que nao deixara certamente de reflectir o insuficiente 

grau de maturacao das concepcoes de referencia fundamentais. 

A questao que nos importa agora considerar tem a ver precisamente com a 

existencia de algumas situacoes de insuficiente sistematizacao das propostas 

metodologicas responsaveis pela eleicao da unidade de analise da mobilidade 

profissional. 

Como se fosse poss1vel particionar o dom1nio de investigacao de forma 

cartesiana, ora se selecciona a empresa, ora o sector ou ainda a ocupacao 

como estruturas de enquadramento do estudo dos processos de mobilidade, 

ignorando-se muitas vezes ou considerando-se irrelevante a interdependencia 

existente entre aqueles diferentes planos de abordagem. Ora tal estrutura de 

interdependencias e imposs1vel de neutralizar se se pretende considerar a 

mobilidade profissional tal como a vimos definindo. 

Assim, nao sera poss1vel falar em abstracto de padroes de mobilidade e 

muito menos caracterizar a sua evolucao sem ter previamente definido com ri-
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gor qual a unidade de analise que se toma como referencia, pelas razoes que 

passamos a apresentar. 

Verificam-se processos de mobilidade profissional quando dentro de uma 

mesma empresa se constatam movimentos de progressao dentro das carreiras pa

ra o pessoal das diferentes categorias; essas possibilidades de progressao 

internas as empresas serao normalmente caracterizadas pelo acesso a funcoes 

de mais elevado grau de complexidade e responsabilidade- equivalendo, par

tanto, a urn reforco das qualificacoes- e onde os nlveis de remuneracao e 

as condicoes sociais de trabalho serao eventualmente mais atraentes. 

Embora em muitos casos a antiguidade e a experiencia constituam condi

coes suficientes para a promocao, frequentemente as empresas deverao assegu

rar accoes de formacao e/ou reconversao profissional' necessarias para per

mitir a progressao nas diferentes carreiras. 

Quando a situacao e deste segundo tipo - e e particularmente 0 caso em 

fases de inovacao tecnologica acentuada - as empresas podem preferir proceder 

a recrutamento no mercado externo do pessoal ja formado em outras empresas ou 

sectores e dispondo assim das qualificacoes cuja aprendizagem a empresa pode 

dispensar-se de proporcionar. 

Importa aqui considerar alguns aspectos. 

Por urn lado, o recrutamento externo de pessoal destinado a ocupar postos 

que nao sejam de ingresso constitui sempre urn entrave maior ou menor a possi

bilidade de promocao interna dos efectivos previamente existentes e, portan

to, uma ameaca de truncagem das suas carreiras, sendo dado o numero de postos 

de trabalho dentro da empresa. 

Por outro lado, havera que ter presente a grande heterogeneidade e mul-
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tiplicidade dos fluxos de mobilidade que, a cada momenta, se podem constatar 

no mercado de trabalho, o que faz com que a rede de interdependencias entre 

as origens e destinos dos mesmos seja normalmente muito densa. 

Com efeito, a par dos fluxos de mobilidade entre empresas com ou sem 

mudanca de profissao, categoria ou estatuto ocupacional, havera que cons ide-

rar o quadro mais vasto dos fluxes que atravessam as fronteiras do mercado 

de trabalho, por terem como origem ou destine a escolaridade, a reforma, o 

desemprego e a inactividade( 1). 

Estes dois aspectos tern como intencao mostrar, por urn lado~ a existen-

cia de fortes interdependencias entre os processes de mobilidade 

verificados nos diferentes n1veis de abordagem - dentro ou fora da empresa, 

entre sectores, atravessando ou nao o mercado de trabalho. 

Por outro lado, e em consequencia, pretendem reforcar a conviccao de que 

se torna indispensavel a definicao previa da unidade de analise que se ira 

seleccionar e do estudo das suas principais caracter1sticas, porquanto elas 

determinarao a padronizacao daquelas interdependencias, expressas na imbrica-

cao quer dos factores indutores quer das modalidades assumidas pelos proces

ses de mobilidade. 

Na nossa abordagem, a unidade de analise sera integrada pelo sector de 

actividade, pelas razoes que passamos a apresentar. 

Como se tern referido, e a evolucao dinamica dos comportamentos dos sec-

(1) Ja que, desenrolando-se a analise como se referiu em economia fechada, 

nao foram sistematicamente considerados os fluxos como resto do mun

do. 
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tares de actividade, no perTodo em analise da economia portuguesa, que preten

demos associar os processes de mobilidade profissional. 

Tal decorre da nossa concepcao de que e ao nTvel do sector de actividade, 

e nao nos domTnios macro ou microeconomico, que .melhor se expressarao as alte

racoes dinamicas dos conteudos dos processes de trabalho, ocorridas em virtude 

dos sucessivos impactes tecnologicos. 

Se bern que com particularidades acentuadas de empresa para empresa, ~ 

processos de trabalho sectoriais assentarao, em princTpio, num conjunto re

lativamente amplo de qualificacoes identicas quanta a sua natureza tecnica. 

A inovacao tecnologica e as polTticas organizacionais e institucionais afec

tarao entao aqueles nucleos de qualificacoes predominantes em proporcoes e 

segundo formas que, variando de sector para sector, conferirao uma logica 

sectorial aos correspondentes perfis de mobilidade. 

Mas para al~m desta justificacao, resultante da vertente predominante

mente t~cnica da qualificacao, uma outra se nos afigura revestir-se tamb~m de 

algum peso - ~ precisamente a que decorre dos factores institucionais de de

fesa e valorizacao da qualificacao. 

Neste domTnio, queremos evidenciar os mecanismos desencadeados pelas pra

ticas dos sindicatos e das associacoes profissionais, a que ja temos vindo a 

referir-nos. 

Com efeito, se em determinados sectores de actividade tendem a aparecer 

com peso importante os acordos de empresa, muitas vezes em sobreposicao par

cial aos instrumentos de regulamentacao de ambito sectorial, a maioria signi

ficativa das mat~rias resultantes da negociacao entre os parceiros sociais 

releva, no entanto, da intervencao daqueles instrumentos. 
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No que respeita especificamente ao comportamento das associa~oes profis

sionais, e pelas razoes que tivemos anteriormente oportunidade de referir, 

elas supoem urn domTnio de interven~ao que nao se pode justapor nem a empresa 

nem ao sector de actividade. Mas como a razao de ser ultima dos seus proces

sos de interven~ao devera consistir na defesa dos privilegios dos portadores 

de urn determinado tipo de qualifica~oes, as referencias ao sector de activi

dade surgirao inevitavelmente como consequencia das caracterTsticas tecnicas 

daquelas. 

Tambem ao n1vel dos envolventes institucionais dos processos de trabalho 

a logica dominante parece ser, portanto, a que tern como referencia o sector 

de actividade. 

Para alem destas razoes de natureza conceptual, existem em nossa opiniao 

outros motivos que aconselham a op~ao pelo sector como unidade de analise e 

que tern a ver mais directamente com a propria metodologia de investigacao. 

Em nosso entender, o domTnio de analise privilegiado dos processos demo

bilidade devera ser o meso-economico. 

Com efeito, a tentativa de abordagem ao n1vel macro-economico conduziria, 

segundo nos parece, a uma visao perfeitamente dilu1da e onde eventualmente se 

destacariam com alguma nitidez apenas os contornos dos padroes de mobilidade 

ocupacional. 

Mas apesar da importancia que estes poderao deter para algumas profissoes, 

nao deixarao de constituir casos isolados num contexto que, dadas as caracte

r1sticas do nosso tecido economico, se impoe particularmente pela supremacia 

da procura de qualificacoes. 

Como mais adiante se referira, da macroeconomia decorrerao factores de 
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envolvencia para os fenomenos de mobilidade que se tornara indispensavel ter 

presente. Mas havera que considera-la apenas como dominic de gerac~o daque-

les factores e n~o dos processes de mobilidade em si. 

A escolha da empresa como unidade de analise -metodologia que,segundo 

alguns autores( 1), tendera a recuperar cada vez mais o peso em tempos deti-

do - apenas permitiria, por sua vez, a revelac~o de uma parte limitada dos 

processes de mobilidade, como surge clara da sistematizac~o dos diferentes 

tipos de barreiras feita anteriormente. 

Tal nao -seria certamente o caso se nao nos tivessemos proposto 

atribuir a dinamica evolutiva dos sectores de actividade 0 papel de princi-

pais factores explicativos; se tivessemos colocado, alternativamente~como 

objective da nossa analise a investigac~o das associacoes existentes entre 

os processes de mobilidade e os comportamentos empresariais dominantes, teria 

raz~o de sera escolha da empresa como unidade de analise. 

Mas a existencia de situacoes t~o diferenciadas entre empresas - mesmo 

no interior de cada sector de actividade - quanta a aspectos como a dimensao, 

pol1ticas tecnologicas e de organizac~o e gest~o do trabalho, condicoes so-

ciais de trabalho, em suma, tornariam praticamente impossivel o apuramento e 

sistematizac~o das suas projeccoes sabre a estrutura das qualificacoes sec-

torialmente dominantes e os inerentes padroes de mobilidade. 

Ao nivel microeconomico havera que recorrer para aprofundar boa parte da 

explicac~o das origens dos fluxes de mobilidade profissional que caracterizam 

(1) Ver, por exemplo, F. Bourguignon e P. A. Chiappori, (1987). Tambem de A. 

Desrosieres tivemos oportunidade de ouvir a mesma consideracao. 
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OS sectores de actividade. Mas a sistematizacao e analise desses fenomenos 

sera sempre referida a este ultimo dominic. 

0 nivel mesoeconomico constitui, em sintese, a area onde naturalmente se 

polarizam diferentes tipos de influencias - as envolvencias macroeconomicas 

e macrosociais, as projeccoes dos comportamentos empresariais dominantes e 

os reflexes do confronto entre as estrategias desencadeadas pelos varios in

tervenientes nos processes de mobilidade profissional, nomeadamente no que 

respeita aos comportamentos institucionais dos mesmos. 

Tal nao significa, no entanto, que se possa abstrair da rede de interde

pendencias que,a todo o momenta, se estabelecem entre aqueles tres planos de 

abordagem, nos termos que seguidamente passamos a considerar. 

3.2.4. A projeccao na unidade de analise das dimensoes macreconomica 

e empresarial 

0 cruzamento no sector de actividade dos multi~los efeitos que tern ori

gem tanto na macroeconomia como nas praticas empresariais, faz com que seja 

metodologicamente incorrecto analisar os processes sectoriais sem atender a 
interpenetracao daqueles tres niveis de abordagem. 

Tal acontecera naturalmente tambem com a investigacao dos processes de 

mobilidade profissional. 

Neste paragrafo, pretendemos precisamente evidenciar os aspectos mais 

significativos daquela estrutura de interdependencias,sem ter a pretensao de 
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as apresentar exaustivamente. 

As incursoes que se farao quer ao dominio dos comportamentos da empresa, 

que analisaremos em primeiro lugar, quer a area de interven~ao das envolven

tes macroeconomicas, deverao assim ser encaradas como visando estritamente a 

identifica~ao dos efeitos que de alguma forma condicionarao os processos de 

mobilidade. 

3.2.4.1. A projec~ao no sector dos comportamentos empresariais 

Dada a grande diversidade de comportamentos e estrategias que caracteri

za as empresas de urn mesmo sector, a determina~ao e sistematiza~ao dos pa

droes predominantes a n1vel sectorial nao e tarefa facil. 

Existe, no entanto, urn conjunto de parametros do comportamento empresa

rial que constituem referencias necessarias num estudo desta natureza. 

Estao neste caso, e como seria de esperar, os indicadores da dinamica 

economica - de entre OS quais ganha especial relevo na analise historica da 

mobilidade a dimensao, medida em volume do pessoal ao servi~o - e da inova

~ao tecnologica, pelas repercussoes que se sabe virem a ter nas altera~oes 

dos conteudos de trabalho. 

Mas dada a existencia dos desfasamentos ja varias vezes referidos, aque

las altera~oes nao se materializarao de forma automatica e imediata na estru

tura das qualifica~oes requeridas. 
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Sera entao necessaria considerar igualmente a natureza das politicas de 

pessoal na empresa, as quais desempenharao o papel demediador entre os dois 

tipos de estruturas anteriores. 

Aspectos como as politicas de recrutamento e despedimento, de defini~ao 

de carreiras, de forma~ao profissional e de classifica~ao do pessoal afigu-

ram-se, assim, de considera~ao indispensavel, nao so pel as impl icac;:oes que 

poderao ter sobre os processos de mobilidade do pessoal ao servi~o, como tam

bern por constituirem urn indicador da for~a negocial da empresa face a oferta 

de qualifica~oes. 

Um outro aspecto que se torna necessaria considerar e o das condi~oes 

sociais de trabalho na empresa. 

Pelas razoes que adiantamos quando nos referimos a nossa proposta de con

sideracao do estatuto ocupacional( 1 ), nao deixarao deter a sua influ~ncia sa

bre as intenc;:oes de mobilidade aspectos tais como o grau de utilizac;:ao pela 

empresa das qualifica~oes do trabalhador, a auto-avaliac;:ao que este faz da im

portancia do seu trabalho ou ainda as condic;:oes materiais em que o mesmo se 

exerce, para referir apenas alguns exemplos. 

Mas mesmo quando nos restringimos aos parametres que acabamos de siste-

matizar, o grau de heterogeneidade dos comportamentos empresariais continua 

elevado. 

A determinac;:ao do composito sectorial a partir da identifica~ao das ten

dencias predominantes das empresas que o integram constituira, como se refe-

riu, uma actividade morosa. 

(1) Veja-se o que se propos a este respeito em 1.3.3.3 .. 
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Em nossa opiniao, tal resultado devera decorrer de urn confronto sistema

tico entre aqueles dois planos de abordagem, tomando como eixo de refer~ncia 

as relac6es que vimos descrevendo e que se podem esquematizar atrav~s do flu

xograma 3.2 .. 

A leitura do fluxograma sugere-nos algumas considerac6es. 

A primeira,e a de que os determinantes dos processes de mobilidade, quer 

interna quer externamente a empresa, radicam tanto em aspectos de natureza 

economica como institucional, como sobejamente temos desenvolvido. 

0 apuramente sectorial da influencia exercida pelas empresas sabre aque

les processes, far-se-a entao atrav~s de dois poles fundamentais: o tecno

-economico eo das condic6es de gestae e reproducao da qualificacao, de cu

ja articulacao virao a resultar os padr6es de mobilidade profissional secto

rialmente mais relevantes. 

Urn outro aspecto que se pretende evidenciar e o da interdependencia 

existente entre as vertentes interna e externa das pol1ticas de gestao de re

cursos humanos: o confronto entre as alterac6es dos conteudos de trabalho, 

induzidas por raz6es tecnologicas e organizacionais, e a oferta de qualifi

cacoes no mercado externo, fara entao decidir qual daquelas duas vertentes 

ira ser privilegiada pela estrat~gia empresarial. 

Registe-se, finalmente, que esta representacao ilustra a situacao, mais 

comum, de encaixe de urn conjunto de empresas num mesmo sector de actividade. 

Nao sera, no entanto, de afastar a possibilidade de virem a revelar-se 

com significado processes de mobilidade que ocorrem em empresas cujo dom1nio 

se sobrep6e ao de diferentes sectores, como sucede no caso dos grupos econo

micos. 
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Mas a abertura da empresa ao sistema de trabalho nacional constitui um 

processo complexo, envolvendo aspectos que, ultrapassando as logicas de inter

venc~o sectorial e empresarial, conduzem ~ necessidade de levar em considera

c~o os envo 1 ventes macroeconomi cos dos processes de mob i 1 i dade, sabre as 

quais nos debrucaremos no proximo sub-paragrafo. 

Tal como sucedeu com a analise dos comportamentos empresariais, limitar

-nos-emos tambem agora ~ identificac~o dos aspectos que mais poderao condi-

cionar os processes de mobilidade sectorial. 

3.2.4.2. A influencia das envolventes macroeconomicas nos comportamentos 

sectoriais 

Urn estudo dos fenomenos de mobilidade que tivesse considerado como unida-

de de analise a economia nacional, ter-se-ia de revelar particularmente pro

funda na abordagem de aspectos a que habitualmente chamamos superestruturais( 1). 

De entre eles, haveria em nossa opiniao que conceder urn espaco importan

te a caracterizac~o dos efeitos dos programas de pol1tica economica e mesmo 

dos modelos de desenvolvimento sucessivamente idealizados, o que acarretaria 

a necessidade de urn recuo eventual as primeiras fases da industrializac~o. 

Esse percurso constituiria a condicao necessaria a deteccao sistematica 

dos principais segmentos economicos e, por consequencia, das mais importantes 

barreiras tecnicas a mobilidade com dom1nio no espaco nacional. 

Grande parte da explicacao viria, certamente, a encontrar-se nas suces

sivas inflexoes daquelas pol1ticas e modelos, responsaveis entre outros as-

(1) Com preju1zo, no entanto, do aprofundamento da analise historica que, co

mo se sabe, consideramos indispensavel. 
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pectos pelas descontinuidades conhecidas nas filosofias de seleccao dos cha-

mados sectores-motores. 

Mas as constatacoes desta natureza nao deixariamtambem de se associar OS 

efeitos resultantes das diferentes concepcoes quanto a politicas e legislacao 

laborais, diferenciadas de sector para sector e variando em parte em funcao 

da vitalidade economica dos mesmos e do peso das estruturas representantivas 

dos parceiros sociais. 

No que respeita a este ultimo aspecto, e previsivel que surgissem com 

particular relevancia os efeitos associados a forma revestida por determina

das pr~ticas de flexibilizacao do empregri( 1) ou, mais recentemente ainda, os 

decorrentes da diminuicao progressiva do grau de rigidez da legislacao no que 

respeita, por exemplo, aos despedimentos. 

Uma outra envolvente macroeconomica cujo estudo seria necess~rio apro-

fundar consiste na articulacao entre o sistema de producao de recursos huma

nos e a estrutura das exigencias sectoriais em qualificacao. 

Em nosso entender, so uma analise sistematica a este nivel permitiria 

avaliar do peso relativo, nos processos de mobilidade, da vertente da ofer

ta de qualificacoes e sua capacidade de ultrapassar as barreiras a mobili-

dade anteriormente consideradas. 

Nesse sentido, comecaria por se justificar a an~lise critica das poten

cialidades e limitacoes das diferentes variantes do sistema de educacao for-

(1) Em relacao as quais se afirma frequentemente revestirem aspectos sui ge

neris, de que sao exemplo o trabalho infantil ou o processamento com 

atraso dos sal~rios. Ver, por exemplo, M.J. Rodrigues, (1986). 
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mal para fazer face as exig~ncias em novas qualificac6es impostas pela din~-

mica produtiva. 

Mas seria igualmente indispens~vel proceder a uma avaliac~o das accoes e 

programas de formac~o profissional que permitisse inferir das suas potencia-

lidades efectivas como mecanisme de ajustamento entre procura e oferta de 

qualificacoes. 

Com esta quest~o se prende directamente ada necessidade de analisar as 

potencialidades do sistema tecnologico nacional. 

Visar-se-ia assim, por urn lade, detectar em que medida o funcionamento 

deste sistema se encontrar~ associado a situacoes de diferenciac~o sectorial 

quanto a graus de sofisticacao tecnologica dos processes produtivos( 1). 

Pretender-se-ia, por outre, confronta-lo com os resultados do funcionamen-

to dos sistemas de produc~o e reproduc~o de recursos humanos, enquanto factores 

de desenvolvimento, tentando a partir da1 inferir da necessidade de intensifi-

car os investimentos em Investigac~o e Desenvolvimento por parte dos diferen

tes agentes envolvidos( 2). 

Mas, como se sabe, a nossa an~lise n~o tomou como dom1nio de refer~ncia 

a macroeconomia mas sim o sector de actividade, raz~o pela qual a influ~ncia 

dos aspectos anteriores se ir~ considerar de forma relativizada e mediante 

as suas projeccoes neste segundo n1vel de abordagem. 

' A semelhanca do que sucedeu quando analisamos a estrutura das interdepen-

dencias entre os nTveis empresarial e sectorial, tambem agora recorremos a uma 

esquematizac~o das principais relacoes que vimos descrevendo. 

(1) Ver F. Goncalves e outros, (1983) e F. Goncalves e J. Caraca, (1986). 

(2) Para analise mais aprofundada desta articulac~o, verA. Ramos dos Santos, 

(1983). 
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A leitura da representa~ao e imediata, apos a exposi~ao anteriormente 

feita. A unica considera~ao que nos parece pertinente tecer e a que ten1 a ver 

com o facto de as envolventes macroeconomicas se poderem projectar com inten

sidade variavel de sector para sector, como pretendemos ilustrar como peso 

diferente assumido pelas orienta~oes em materia de politica cientifica e 

tecnologica entre os sectores _j_ e k. 

3.3. Operacionaliza~ao da mobilidade ao nivel de abordagem sector 

A apresenta~ao da metodologia de abordagem permite agora tornar clara 

nao so a caracteriza~ao da unidade de analise mas tambem a delimita~ao da 

estrutura de interdependencias na qual ela se insere. 

A questao que consideraremos ao longo deste ponto tera entao a ver com 

a esquematiza~ao das particulari~ades que caracterizam os processes teoricos 

inicialmente estudados quando referenciados ao dominic de abordagem sectorial. 

Come~aremos, assim, por uma sistematiza~ao sectorial dos tipos de fluxos 

e barreiras de mobilidade anteriormente referidos, no quadro das interrela~oes 

que acabamos de considerar. 

Passaremos, para finalizar, a identifica~ao sistematica dos factores ex

plicativos da mobilidade profissional' contrapondo a analise critica das abor

dagens tradicionais a nossa propria proposta. 



3.3.1. Tipificacao dos fluxos de mobilidade profissional e 

sistematizacao das barreiras fundamentais 
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A exposicao que anteriormente fizemos sabre a razao de ser da nossa 

opcao metodologica e a estrutura de interaccoes entre o sector, como elemento 

central, e as dom1nios empresarial e macroeconomico, justificam que a nossa 

proposta de sistematizacao considere a subdivisao dos fluxos de mobilidade 

profissional em intrasectoriais e inter-sectoriais, internos e externos a em-

presa. 

Estes parametres de sistematizacao terao obviamente de ser confrontados 

com as principais barreiras a mobilidade profissional com intervencao secto

rial, as quais se poderao sistematizar como segue: 

barreiras tecnicas, decorrentes da presenca - separada ou em simultaneo -

de sectores e profissoes que nao concedem possibilidades de carreira ou 

que, de forma menos drastica, impoem condicoes ao acesso as mesmas, e de 

que e exemplo a exig~ncia de passagem por ocupacoes pre-profissionalizan-

tes; 

barreiras institucionais resultantes, por urn lado, da predominancia de po

l1ticas empresariais de seleccao e filtragem das qualificacoes ou de ges-

tao diferenciada das mesmas; da intervencao, par outro, dos mecanismos ac-

cionados pelas estruturas ocupacionais visando urn estatuto de privilegio 



QUADRO 3.4 - TRAJECTORIAS DE MOBILIDADE PROFISSIONAL INTERSECTORIAL 
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Sector Empresa 
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Altera-se Mantem 
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Al tera-se 

Descric;ao da 
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MOBILIDADE DENTRO 
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TENCAO DE CATEGO-
RIA PROFISSIONAL 

MOBILIDADE DENTRO 
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( *) . . 
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CA DE CATEGORIA 
PROFISSIONAL 
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CATEGORIA PROFIS-

SIONAL 

MOBILIDADE ENTRE 
EMPRESAS E ENTRE 
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sec to res 

I _ Inexistentes entre 
sectores 

- Eventuais barreiras 
ocupacionais 

- Inexistentes entre 

sec to res 

NOTA: As situac;~es assinaladas com(*) correspondem aos processes de mobilidade ocorridos dentro de grupos econ6micos. 
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para os seus representados( 1). 

Do confronto entre OS parametres de sistematizacao e as barreiras a mobi-

lidade que acabamos de referir surge a delimitacao dos tipos de trajectorias 

sectoriais de mobilidade profissional, cuja descricao se apresenta nos quadros 

3.4. e 3.5 .. 

Os quadros que acabam de ser apresentados nao constituem, no entanto, 

mais do que um referencial de partida, ficando a sua capacidade interpreta-

tiva necessariamente condicionada as conclusoes a que a analise empirica nos 

venha a permitir chegar. 

3.3.2. Os factores explicativos da mobilidade profissional 

A natureza multifacetada da qualificacao e, por consequencia, da metodo

logia de abordagem que se lhe devera adequar, justifica em ultima instancia a 

diversidade de trajectorias de mobilidade profissional a cuja identificacao 

acabamos de proceder. 

Sendo assim,nao sera de estranhar que exista iguaT~ente uma multiplici-

dade de factores explicativos daquelas trajectorias e que os mesmos se encon-

trem frequentemente integrados em metodologias de analise bem diferenciadas. 

-(1) Poder-se-iam considerar tambem as politicas de restricao de acesso a ocu-

pacao com origem sindical, de que sao exemplo as praticas de 11 closed 

shop 11
• A consideracao dessa hipotese no nosso Pais reveste-se,no entanto, 

de interesse meramente academico. 
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0 processo de evoluc~o das abordagens de mobilidade profissional no que 

se refere a forma de considerac~o dos factores explicativos caminhou a par 

com o da evoluc~o gen~tica das teorias do mercado de trabalho, de cujos as-

pectos relevantes ja nos fizemos eco. 

Por essa razao, limitar-nos-emos seguidamente a passar em revista astra-

cos mais marcantes daquela evoluc~o, para que ressalte com mais clareza a 

apresentac~o da nossa proposta de abordagem. 

3.3.2. 1. As limitacoes das abordagens tradicionais 

As caracter1sticas individuais, como a idade eo sexo, e as motivacoes 

sociais, poder~o considerar-se como tendo constitu1do os primeiros factores 

explicativos dos processes de mobilidade, integrados no grande dom1nio das 

analises dos processes de fluidez social. 

Quando a educac~o, a formacao profissional e~mais tarde, a experiencia 

profissional passaram a ser objecto de abordagens tradicionalmente so apli-

cadas as categorias economicas, 0 dom1nio dos factores explicativos da mobi-

lidade alargou-se para considerar a sua intervencao. Multiplicaram-se, ent~o~ 

as tentativas de sistematizacao daqueles factores, cuja logica de emergencia 

decorria quase exclusivamente da perspect1va da oferta de qualificacoes( 1). 

(1) De entre muitas das s1nteses poss1veis de factores desta natureza, sali

entam-se as contribuicoes de J. Barone W. Bielby, (1982), D. H. Felmlee, 

(1982) e D. R. Smith, (1983). 
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A necessidade de consideracao dos factores explicativos determinados pe

la procura ia entretanto fazendo sentir-se, inicialmente de forma espor~dica. 

Dois importantes pontes de viragem associados a intervencao deste ulti-

mo tipo de factores aconteceram, respectivamente, com a consideracao da ne

cessidade de articular os determinantes anteriores com a caracterizacao do 

"ponte de entrada no sistema produtivo"( 1), ou seja, do primeiro emprego; e 

ainda com a importancia crescentemente atribu1da ao tempo de permanencia nas 

sucessivas ocupacoes como factor explicative dos processes de mobilidade( 2). 

0 desenvolvimento das abordagens da mobilidade assentes na interaccao 

sistematica das vertentes da procura e oferta de recursos humanos e, como 

se tern referido, relativamente recente. 

No que respeita especificamente as contribuicoes que avancam para a con-

sideracao expl1tica da qualificacao, na sua acepcao mais ampla, como princi-

pal factor explicative, a sua genese vern a coincidir temporalmente com a 

transicao para os anos 70, a crise dos mecanismos de ajustamento macroglobal 

e a emergencia de comportamentos at1picos, como as praticas de flexibilizacao. 

(1) C. M. Tolbert II, (1982). 

(2) Um exemplo de metodologia de abordagem destes tempos de permanencia em 
funcao da intervencao de factores de etiologia diversificada - como a 
dimensao da empresa, a taxa de sindicalizacao, o grau de concentracao do 

capital ... - aplicada a economia norte-americana, pede encontrar-se em 
A. Castro. (1985), 
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Um conjunto de abordagens surgidas neste per1odo distingue-se particu

larmente, como refere C. Zarka( 1 )' por tentar sistematizar os principais 

factores de origem macroecon6mica respons~veis pelos processos de mobil idade, 

de entre eles se destacando o grau de heterogeneidade entre sectores quanta a 

pol1ticas de remuneracao. 

0 impacte das sucessivas ondas de inovacao tecnol6gica, face a desigual 

capacidade de resposta das unidades produtivas, fazia no entanto com que as 

abordagens que consideravam os comportamentos ~econ6micos das empresas como 

principais factores explicativos tivessem resistido as metodologias alterna-

tivas. 

Quando a estrutura de interdependencia entre a dinamica tecnol6gica e a 

oferta de recursos humanos comecou a ser sistematicamente analisada com base 

nos sucessivos aprofundamentos da nocao de qualificacao, o eixo de referen-

cia dos factores explicativos da mobilidade transitou, no entanto, da empre-

sa para o sector, uma vez tornada evidente a falta de representatividade das 

analises do primeiro tipo( 2). 

No entanto, as abordagens dos processos de mobilidade que tomam a empre

sa como unidade de analise nunca deixaram de se produzir. Hoje em dia, tende 

mesmo a ganhar peso crescente a consideracao da importancia das metodologias 

(1) Ver C. Zarka, (1967). 

(2) Testemunhos deste momenta hist6rico de viragem metodol6gica podem encon

trar-se, por exemplo, em E. Beck, P. Horan e C. M. Tolbert II, (1978), J. 

Baron e W. Bielby, (1982), J. Jacobs, (1983) e T. Alfthan, (1985). 
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daquele tipo, as quais se aponta, no entanto, como principal obstaculo a difi

culdade subjacente a constitui~ao de tipologias de empresas(1). 

Embora estes aspectos tenham constitu1do marcos importantes na historia 

da evolu~ao das abordagens dos fenomenos de mobilidade, havia passos impor-

tantes ainda por dar. 

Um deles, tinha aver com a necessidade de passar a integrar tambem na

quelas analises a influencia dos factores de natureza institucional' normal-

mente objecto de considera~ao separada. 

Quer dissessem respeito aos mecanismos associados a gestao da qualifica-

~ao, as estrategias sindicais ou as praticas desencadeadas pelas estruturas 

ocupacionais, os seus efeitos nao se consideram normalmente em articula~ao 

com os determinantes anteriormente considerados. 

Curiosamente, de entre OS trabalhos a que tivemos acesso 0 unico em que, 

embora sem preocupa~6es de sistematiza~ao, se procede a uma tentativa de con

sidera~ao da influencia conjunta dos factores que fizemos intervir ate agora, 

consiste num estudo de caso. Trata-se de uma analise da evolu~ao das qualifi-

ca~6es do pessoal do sector da impressao, por influencia de sucessivas vagas 

tecnologicas ocorridas no sector da tipografia da economia norte-americana, 

no perlodo compreendido entre 1931 e 1978( 2). A nossa proposta metodol~gica 

baseia-se em grande medida nesta contribui~ao. 

(1) A respeito das dificuldades subjacentes a constru~ao daquelas tipologias 

e a an~lise das restri~6es do domlnio de possibilidades das mesmas, veja

-se, por exemplo, Ph. Choffel, Ph. Cuneo e F. Kramarz, (1988). 

(2) Referimo-nos aM. Wallace eA. Kalleberg, (1982). 
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Mas como referiremos seguidamente, havera em nossa opiniao que acrescen

tar uma ultima categoria de factores explicativos para que possa considerar

-se completo o quadro de analise da mobilidade profissional. 

3.3.2.2. Uma proposta de interpretacao 

0 percurso seguido pelo metodo de exposicao que adoptamos ao longo deste 

capitulo assentou numa via de analise que, partindo de uma situacao de per

feita soberania das decisoes individuais de mobilidade, acabou por conduzir 

ao seu encerramento num "colecte de forcas" metodologico. 

Neste momento, parece portanto particularmente pertinente a seguinte 

questao: 

Qual o papel que cabera aos fluxos de mobilidade voluntaria no quadro me

todologico que temos vindo sucessivamente a aperfeicoar ? 

A resposta cabal a esta questao requereria uma incursao pelo domTnio da 

Sociologia do Trabalho e das Organizacoes em moldes que transcendem as nossas 

pretensoes e possibilidades. Mas a consideracao de alguns aspectos cuja per

cepcao nao exige o recurso a quaisquer refinamentos analiticos, parece-nos 

levar a admissao de que OS flUXOS de mobilidade voluntaria nao serao necessa

riamente tao pouco expressivos como o possibilitaria o quadro metodologico 

que temos vindo a delimitar. 
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Mesmo em situa~oes dominadas pela relativa escassez de recursos e pela 

dificuldade em ultrapassar factores persistentes de bloqueio ao desenvolvi

mento, a evolu~ao das sociedades modernas tern vindo a caracterizar-se, entre 

outros aspectos, por aquila a que convencionou chamar-se a melhoria da qua

lidade de vida. 

Factores como a extensao e eleva~ao do n1vel de escolaridade obrigato

ria, a institucionaliza~ao e eventual aumento de eficiencia dos sistemas na

cionais de saude e seguran~a social, a divulga~ao da informa~ao veiculada 

pelos meios de comunica~ao, a emergencia de medidas tendentes a preservar o 

equilTbrio ecologico poss1vel e, fundamentalmente, a garantia de um rendimen

to regular m1nimo e estavel, terao sido os principais responsaveis por alguns 

resultados positivos naquele dom1nio. 

Neste contexto, consideramos indispensavel levar tambem em conta os efei

tos exercidos sobre os processos de mobilidade por factores como a natureza 

das condi~oes sociais de trabalho nas empresas. 

Aspectos como a estabilidade de emprego, o grau de utiliza~ao, por par

te da empresa,do capital humano possu1do pelo trabalhador, da capacidade que 

este tern de controlar a parcela do processo de produ~ao que lhe esta atri

buTda, da maior ou menor flexibilidade de inser~ao na actividade produtiva 

que lhe e proporcionada pelo tipo de horario e natureza das rela~oes de in

terdependencia com os outros trabalhadores, constituem exemplos de factores 

que intervindo na produtividade do trabalho - e, portanto, nas decisoes da 

empresa em materia de gestao de pessoal - nao deixarao tambem de afectar 

significativamente quer o grau de motiva~ao e realiza~ao profissionais, 

quer as condi~oes de vida extra-laborais. 
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Sea influencia destes factores se exercer negativamente e nao existi

rem barreiras ~ mobilidade como as que esquematizimos anteriormente, ser~ 

de prever, por este vi~s, a induc~o de fluxos de mobilidade profissional 

voluntaria, os quais ocorrerao no entanto com peso variivel. Por razoes que 

decorrem da metodologia de abordagem que propomos no que respeita ao domTnio 

temporal da observacao, a caracterizacao do estatuto ocupacional far-se-~ 

apenas para o memento correspondente a chegada ao topo da carreira profis

sional, como por diversas vezes temos referido. 

A nossa proposta de abordagem assenta assim nos dois seguintes pressu

postos: 

em primeirolugar, considera indispensavel a inclus~o das condicoes sociais 

de trabalho, nao so como factor explicative dos processes de mobilidade, 

mas tamb~m como indicador do exito relative das trajectorias anteriores; 

em segundo lugar, supoe a intervencao simultanea dos efeitos economicos e 

institucionais sucessivamente considerados os quais, relevando do concei

to de qualificacaonoseusentidomaisprofuncio,estabelecema rede de inter

accoes que constitui o domTnio natural de ocorrencia daqueles processes. 

0 fluxograma que a seguir se apresenta pretende precisamente evidenciar 

o dominio de intervencao dos factores explicativos que integram a nossa pro-
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posta metodologica. A sua leitura permite realcar a influencia dos seguintes 

tipos de factores: 

do lado da procura, OS de natureza economica e tecnologica e tambem orga

nizativa e institucional que condicionam a estrutura das qualificacoes 

exigidas. 

A projeccao dos seus efeitos no mercado externo do trabalho nao se fara, 

no entanto, de forma automatica mas sim mediatizada pelas praticas de fil

tragem e seleccao das qualificacoes que encontram razao de ser na relativa 

opacidade daquele mercado; 

na perspectiva da oferta de qualificacoes havera por sua vez que conside

rar, alem das caracter1sticas tecnicas destas e dos mecanismos visando a 

sua preservacao, as caracter1sticas individuais dos seus portadores. 

Por razoes que igualmente decorrem das dificuldades relativas ao acesso 

a informacao sobre o funcionamento do mercado de trabalho, aquela oferta se

ra n6rmalmente filtrada por comportamentos apoiados em decisoes racionais de 

mobilidade, tais como os de reserva e aversao ao risco. 

A forma desigual como se faz sentir a intervencao dos factores de natu

reza institucional quando se considera a mobilidade profissional e a socio

-ocupacional nao foi objecto de representacao para nao tornar mais densa a 

esquematizacao apresentada. Pela.mesma razao, tambem nao se concretizam as 

envolventes macroeconomicas, tanto na perspectiva da procura como na da ofer

ta. 
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Pretendemos, no entanto, fazer sobressair a importancia da consideracao 

do estatuto ocupacional, pel as raz6es que anteriormente se apresentaram. 

A intervencao deste aspecto supora inevitavelmente a sua leitura e ana

lise tanto na perspectiva do posto de trabalho como na da categoria ocupacio

nal do trabalhador, no caso de esta se afigurar relevante. 

Sera precisamente a consideracao e confronto destas duas vertentes do 

estatuto ocupacional ao longo de todo o ciclo de vida que a mobilidade so

cio-ocupacional permitira acrescentar a explicacao possibilitada pela mobi

lidade profissional, como por diversas vezes referimos. 

Uma vez expostas nas suas linhas fundamentais as bases teoricas e meto

dologicas da presente abordagem, havera que equacionar seguidamente os proble

mas relatives a informacao necessaria ao seu desenvolvimento. 

Tal sera precisamente a intencao da 29. Parte. 



SEGUNDA PARTE 

CARACTERIZACAO DO QUADRO ENVOLVENTE DA MOBILIDADE PROFISSIONAL. 
CONSTRUCAO DE UMA BASE DE INFORMACAO 

0 objectivo desta Segunda Parte e o de permitir a descricao tao detalha

da quanta poss1vel da informacao com base na qual desenvolveremos a nossa 

abordagem e de mostrar as suas potencialidades anal1ticas. 

0 caracter inedito da mesma, a que ja nos referimos, justifica que come

cemos por expor minuciosamente as linhas-mestras que presidiram a sua concep-

-cao, o que faremos primeiramente. 

0 tratamento da informacao bruta recolhida deveria reflectir, necessa-

riamente, as exigencias da metodologia de abordagem e reunir tambem os requi-

sitos antevistos como mais adequados a analise posterior, aspectos de que se 

dara conta em segundo lugar. 

Estavam, assim, disponibilizadas as condicoes necessarias a caracteriza-

cao e analise do pano de fundo dos processos de mobilidade, 0 que faremos no 

Cap1tulo 6. A intencao deste cap1tulo consiste precisamente na delimitacao, 

dentro das historias de actividade, dos principais tracos marcantes das tra

jectorias que as integram, com especial incidencia para a identificacao dos 

sectores e profissoes que mais contribuiram para a sua configuracao. 



CAPITULO 4: Natureza da informacao, caracteristicas fundamentais e metoda de 

recolha 

Antes de comecarmos a proceder a caracterizacao da informacao que nos 

serviu de suporte, convem que relembremos alguns dos aspectos ja estabeleci-

dos. 

Tem eles a ver, nomeadamente, com a sistematizacao anteriormente feita 

dos principais factores explicativos da mobilidade profissional e ainda com 

a nossa proposta metodologica de abordagem pratica daqueles processos( 1). 

4.1. Imposicoes decorrentes da metodologia de investigacao 

Resulta claramente daquela proposta metodologica que o estudo da mobili

dade que estamos a conduzir deve assentar na interpenetracao dos quatro para-

metros estruturadores que constituem a sua linha de forca: a profissao, a 

categoria profissional, a empresa e o sector de actividade. 

Pretendendo analisar as relacoes de possivel causalidade que se estabe-

lecem entre os processes de mobilidade e a evolucao economica, tecnologica e 

organizacional do sector de actividade, este ultimo foi seleccionado como 

unidade de analise, pelas razoes ja conhecidas. 

(1) Reveja-se a exposicao feita no Capitulo 3. 



145. 

Mas para alem dos factores explicativos daquele tipo, considera a nossa 

proposta uma outra vertente de condicionantes da mobilidade a que igualmente 

ja nos referimos: a das caracteristicas individuais dos moveis, na acepcao 

mais ampla daquelas. 

Quanta a este aspecto, nao nos pretendemos situar na perspectiva dos so-

ciologos da abertura e fluidez social que associam, como se viu, a mobilidade 

a factores de promocao e emulacao sociais, num universo de maiores ou menores 

possibilidades de progressao. 

Como e sabido, tambem nao partilhamos o ponto de vista de que a elevacao 

do nivel geral de educacao provoca necessariamente urn aumento de mobilida

de(1): tendo tidoo cuidado de referir logo de inicio que consideramos a qua

lificacao como urn elemento chave dos processos de mobilidade, nao sera de es-

tranhar que privilegiemos a analise da natureza qualitativa e da especifici-

dade do "capital humano", da qual dependera de facto (e nao ocorrendo outras 

restricoes ... ) a maior ou menor transferibilidade das qualificacoes e, even-

tualmente, a mobilidade. 

Justifica-se assim a nossa preocupacao em consegui.r o maximo de informa

cao possivel nao so sabre as habilitacoes escolares de base, que constituirao 

0 nucleo fundamental da qualificacao geral' mas tambem quanto a natureza e 

grau de eficacia e pertinencia das accoes de formacao profissional de que 

eventualmente tenham beneficiado os trabalhadores, as quais terao contribui

do em maior ou menor grau para a sua. formacao especifica. 

(1) Perspectiva que, como se sabe, tern sido por demais criticada pelos suces

sivos comentadores das primeiras versoes das teorias do capital humano. 
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Ainda dentro desta area das caracter1sticas individuais, se procurou na

turalmente informacao sobre dados indispensaveis a caracterizacao das histo

rias profissionais, como a idade, o sexo e a situacao sindical. 

Uma terceira ordem de factores que propomos fazer intervir na analise 

dos principais determinantes da mobilidade e de 1ndole institucional e resul-

ta, fundamentalmente, da existencia na pratica de restricoes e barreiras a 
mobilidade, num contexte que vimos caracterizar-se por uma oposicao quase 

frontal aos pressupostos da teoria neo-classica pura, nomeadamente a livre 

circulacao de factores e a transparencia do mercado. 

Desses aspectos institucionais pode dizer-se de forma sintetica que pre

tendem salvaguardar o poder negocial dos trabalhadores face aos criterios de 

recrutamento, seleccao e remuneracao e ainda quanta a defesa do estatuto pro-

fissional; na falta de informacoes mais precisas, a taxa de sindicalizacao 

e a pertenca a estruturas ocupacionais 11 forteS 11 (l) poderao ser bons indicado-

res dessa capacidade de negociacao. 

Aquelas caracter1sticas institucionais dos assalariados visam, como se 

sabe, fazer face as praticas empresariais de filtragem e sub-utilizacao das 

qualificacoes, normalmente tanto mais intensas quanta maior for a autonomia 

da empresa em materia de politicas de pessoal. 

0 conceito operacional de mobilidade que propomos assenta, par sua vez, 

em dais parametres fundamentais, que neste momenta importa rever: 

(1) Que historicamente se vieram caracterizando pela defesa incondicional 

dos direitos de profissoes tais como os metalurgicos, os profissionais 

liberais, os bancarios, os estivadores, entre outros exemplos. 
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as condic6es e possibilidades de progressao dentro de uma dada profissio, 

uma vez passada a fase de pr~-profissionalizac~o eventualmente necess~ria 

e considerando todasas ocorr~ncias intermedi~rias (mudancas de empresa,de 

sector, ... )que acompanharam aquela progressio; 

as condi c6es em que de facto se exerce essa mesma profi ssao, sen do dada a 

trajectoria anterior, e que remetem para o estatuto ocupacional do emprego 

actual. 

Compreende-se entao que a parte mais significativa da informacao em que 

nos basearemos consista na analise tao detalhada quanta poss1vel das histo~ 

rias de trabalho ou,mais exactamente, dos ciclos de vida activa de uma amos

tra significativa de assalariados portugueses. 

t precisamente a analise de uma das particularidades dessa informacao de 

natureza historica que nos referiremos seguidamente. 

4.1.1. A aus~ncia de quest6es sabre n1veis salariais 

A natureza predominantemente retrospectiva da metodologia de abordagem 

por que optamos teve como uma das principais consequencias a nao inclusao no 

inquerito que nos serviu de base de quest6es relativas a n1veis salariais. 
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Por detras daquela op~ao, e para alem da natureza temporal da proposta 

metodologica, encontram-se razoes de peso. 

Com efeito, costuma normalmente colocar-se a seguinte quest~o: 

Sabidas as dificuldades que andam normalmente associadas ao estudo destes 

fenomenos, n~o constituira a analise da mobilidade pelos salarios um meio pra-

tico e expedito de ultrapassar muitos daqueles obstaculos, como querem alguns 

autores( 1) ? 

Convira entao que relembremos algumas das principais cr1ticas teorico

-metodologicas frequentemente dirigidas as abordagens do tipo que acabamos 

de enunciar, cr1ticas essas com as quais ja referimos estar de acordo. 

Constituindo os fenomenos de mobilidade profissional processos de natu-

reza pluridimensional e pluridireccional que dependem, entre outros factores, 

da plasticidade e transferibilidade das qualifica~oes dos seus portadores, a 

sua redu~ao a movimentos unidimensionais suscept1veis de medida por escalas 

----------------------~----

(1) Veja-se a este respeito a metodologia seguida por F. Bourguignon e C. Mor-

risson, (1987). Os resultados do seu inquerito a 460 trabalhado-

res por conta de outrem inscritos nos ficheiros da seguran~a social fran
cesa enfermam, como os proprios autores reconhecem, do facto de existirem 

grandes disparidades entre as empresas empregadoras - tanto quanto a di

mens~o media, como quanto a historia da evolu~~o ou ainda, e sobretudo,no 

que respeita as pol1ticas salariais - empresas que, neste caso, vieram a 
constituir a unidade de analise seleccionada. As historias de trabalho que 

puderam seranalisadas mostraram-se, em consequencia, mais afectadas por 

factores institucionais do que economicos. 
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lineares, como as de salaries, acarretaria pelo menos os seguintes inconve

nientes: 

a negligencia de urn volume substancial de factores explicativos da mobili

dade, nomeadamente os de natureza nao (directamente) economica como a mo

tiva~ao profissional; 

a entorse do dominic das suas possibilidades de manifesta~ao, que passaria 

par se caracterizarem como processes de mobilidade profissional todas as 

inflexoes nas historias de trabalho que conduzissem a aumentos salariais, 

independentemente da considera~ao - fundamental - do grau de preserva~ao 

das qualifica~oes especificas pre-existentes; 

admitindo, alternativamente, a hipotese simplificadora de que aquelas al

tera~oes salariais traduziriam necessariamente uma evolu~ao corresponden

te das qualifica~oes, tal equivaleria a rejeitar na pratica parte subs

tancial das criticas as versoes mais simplistas do modelo neo-classico do 

mercado de trabalho, par razoes que desenvolvemos quando abordamos o en

quadramento teorico dos processes de mobilidade. 

Para muitos autores,a questao coloca-se entretanto nos seguintes termos: 

sendo que o poder explicative detido pela evolu~ao dos salaries em rela~ao 
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aos fluxos de mobilidade e relativamente fraco, a solu~ao nao deveria consis

tir no abandono puro e simples daquela vari~vel mas antes na sua inclusio num 

quadro mais vasto de condicionantes, onde imperassem factores de causalidade 

maxima. Tal e a solu~ao que tem sido frequentemente adoptada nas an~lises da 

mobilidade em corte temporal, de que existem numerosas contribui~oes de gran

de interesse metodologico( 1). 

No entanto, mesmo neste contexto o procedimento e pass1vel de cr1ticas 

quando - mais uma vez - as diferen~as salariais sao eleitas como principal 

factor explicative da mobilidade: a vigencia de mecanismos e pr~ticas dena

tureza institucional como os que decorrem, por exemplo, das estrategias sin

dicais, das pol1ticas de acordos entre empresas, das pr~ticas de contratos 

impl1citos aquando do recrutamento, ou ainda de muitas das cl~usulas da pro

pria legisla~ao laboral, que tendem como se sabe a afastar- mesmo em hori-

zontes de curto prazo - a fixa~ao dos sal~rios da expressao real dos conteu-

dos das fun~oes-trabalho retirando-lhes tendencialmente 0 caracter de indi-

cador incontestavel de qualifica~ao. 

Por outro lado, os estudos dos processes de mobilidade que atribuem ao 

salario uma importante capacidade explicativa enfermam frequentemente das 

limitacoes associadas a consideracao em abstracto do mercado de trabalho.Fo-

ra do alcance destas analises encontram-se, normalmente, aspectos de nature-

za qualitativa- como os induzidos pelas alteracoes tecnologicas sobre a estru

tura de qualificacoes- cuja abordagem nao se limita como e sabido aoestudo 

das relacoes salario-qualificacao. 

(1) Veja-se, por exemplo, K. Saada e S. Volkoff, (1973), L. Thevenot, (1977) e 

C. Greenhalg eM. Stewart, (1985). 
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Quando, como no nosso caso, o volume de dados pretendido e consideravel 

e a parte mais significativa da informa~ao requerida e de natureza retros-

pectiva, as dificuldades avolumam-se necessariamente: entre outras razoes, 

pelos efeitos de perda de memoria dos entrevistados; noutra perspectiva, 

pela morosidade inerente aos processos de correc~ao de series longas de va-

riaveis monetarias e de comparacao entre as mesmas. 

Face as limitacoes que acabamos de expor, consideremos entao a nossa 

proposta de abordagem, relembrando antes de mais o conceito de mobilidade 

profissional em que ela assenta: consiste ele na probabilidade de progressao 

nas sucessivas categorias de uma mesma profissao, num dado perfodo de tempo, 

categorias essas que sao definidas objectivamente pelo proprio estatuto pro-

fissional e reconhecidas inequivocamente pelos instrumentos de regulamenta-

-cao colectiva do trabalho. 

Como corolario logico da referida progressao, podera acontecer uma das 

seguintes situa¢oes: 

a chegada ao topo (categoria maxima) da Carreira profissional, com OU sem 

passagem posterior a urn cargo de chefia ou enquadramento a que a carreira 

tenha dado acesso; 

a truncagem da carreira, em fase mais ou menos avancada da trajectoria 

profissional, seguida de eventual reprofissionalizacao em areas proximas 

ou nao da anterior. 
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Em qualquer dos casos, a analise a conduzir basear-se-a sempre na inves

tigacao da existencia ou ausencia de sequencias ordenadas de categorias, uma 

vez dada a profissao e relativamente ao per1odo de tempo necessaria a essa 

progressao; completar-se-a,seguidamente, com a caracterizacao da situa~ao 

actual, o que se fara confrontando o estatuto ocupacional presente com ana

tureza da traject6ria profissional que o tornou poss1vel. 

Por todas estas razoes, sera apenas na fase de caracterizacao do emprego 

actual que intervirao, entre outros elementos, as informacoes relativas aos 

n1veis de rendimento. 

Ja referimos que o banco de dados deveria permitir dispor de informacao 

referente aos n1veis de qualificacao e habilitacoes literarias, para alem de 

elementos relativos a profissao e sector de actividade. Entao, o recurso si-

multaneo aos dados obtidos pelo Departamento de Estat1stica do Ministerio do 

Emprego e Seguranca Social a partir dos Quadros de Pessoal ,os quais procedem 

a uma ventilacao das remuneracoes segundo aqueles parametros, podera vir a 

constituir uma pista metodol6gica a seguir em futuras abordagens que visem 

urn aprofundamento do estatuto ocupacional em termos de remuneracoes e o seu 
- - . (1) cruzamento com as trajectorias prev1as . 

Segundo a metodologia que acabamos de propor, as consequencias da pro-

jeccao das praticas institucionais sobre a fixacao dos n1veis de salarios, 

que anteriormente referimos afectarem as analises da mob{lidade em corte 

--------------------~------

(1) 0 que passa pela necessidade de se vir a proceder tambem ao apuramento 

dos n1veis de remuneracao por categoria profissional e por antiguidade 
na profissao. 
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temporal, nao terao entao razao para se colocar: os niveis de rendimento nao 

constituirao aqui senao urn dos elementos de caracterizacao do "ponto de che

gada" de indiv1duos perfeitamente comparaveis de acordo com os parametros 

institucionais do emprego actual, nao servindo de forma alguma de indicado

res de trajectorias anteriores ou de fluxos de mobilidade profissional. 

Analisemos agora as caracter1sticas gerais das outras areas de informa

cao cujas lacunas se tentou colmatar. 

4. 1.2. Disponibilidade e lacunas quanto a informacao transversal 

Para alem dos dados de natureza retrospectiva, a metodologia de analise 

supunha, como se referiu, o recurso a informacao em areas pertinentes para a 

caracterizacao da ocupacao actual, e das quais salientamos: 

a natureza e forma de constituicao da qualificacao geral e espec1fica e 

restantes caracterTsticas individuais relevantes; 

as caracter1sticas do posto de trabalho actual dos pontos de vista do 

grau de complexidade tecnologica e condicoes sociais e f1sicas de traba

lho e a pertinencia daquele no desenho das carreiras profissionais dos 

seus -ocupantes; 
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o graude ajustamentoentre as exigencias do posto de trabalho e a qualifi

cacao dispon1vel' ou disponibilizavel' por parte do trabalhor( 1) e 0 n1vel 

de consciencia que este tern sobre a qualidade do referido ajustamento. 

A informacao referente a estas tres areas so se encontrava em parte dis-

pon1vel e, mesmo assim, normalmente muito dispersa por estat1sticas e relata-

rios produzidos com finalidades diversas por diferentes organismos. 

Era o caso, por exemplo, das Estat1sticas da Educacao e dos dados rela-

tivos as accoes de formacao profissional do Instituto do Emprego e Formacao 

Profissional, no que respeita a primeira daquelas areas . Do Inquerito ao Po-

tencial Cientifico e Tecnologico Nacional, da Junta Nacional de Investigacao 

Cientifica e Tecnologica e do Balanco Social (este so permitindo dados glo

bais para os ultimos anos) e ambos cobrindo apenas aspectos parcelares da se

gunda daquelas areas. Finalmente, dos Inqueritos aos Niveis de Qualificacao, 

elaborados com caracter sistematico pelo entao Ministerio do Trabalho, 

apenas desde 1973 e visando uma analise aproximada da qualificacao por 

sector de actividade. 

Mas no caso destes Inqueritos, e apesar da mudanca de nomenclatura ocor-

rida em 1981, dado que a sua concepcao assenta sempre na nomenclatura dos 

Niveis de Qualificacao, as analises poss1veis enfermavam das criticas conhe

cidas relativamente a indefinicao e sobreposicao dos criterios frequentemen

te subjacentes as nomenclaturas de classificacao da mao-de-obra, a tendencia 

para a sua absolescencia temporal, em suma, a sua inadequacao - porque tambem 

(1) Ajustamento que os autores anglo-saxonicos designam pela expressao .. job
-matching ... 
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nao era esse o objective com que tinham sido produzidas - para o estudo da 

mobilidade profissional. 

Em rela~ao aos outros aspectos referidos, a informa~ao era ao que se sa-

be totalmente inexistente. 

Foi por todas estas razoes que se tornou necessaria proceder a ~oncep~ao, 
elabora~ao e lan~amento de um inquerito visando os nossos objectives especifi-

cos, que recebeu o nome de "Inquerito Directo aos Trabalhadores" e permitiu o 

acesso a dados originais sobre a maior parte daquelas areas de preocupa~ao( 1 ). 

No entanto, nao so aquelas fases previas mas tambem as de posterior tra

tamento da informa~ao recolhida e subsequente analise estatistica se revesti

ram de caracter totalmente inedito, sofrendo necessariamente das limita~oes 

associadas a uma primeira experiencia deste genera. 

Justifica-se, por essa razao, que nos debrucemos entao sobre as caracte

risticas do referido inquerito. 

4.2. Natureza do inquerito e partes integrantes 

A coexistencia no inquerito dos dois tipos de informa~ao de natureza dis

tinta- longitudinal~ relativa a descri~ao das historias de actividade, e 

(1) A concep~ao e elabora~ao deste inquerito, que redroduzimos no Anexo 1, 

constitui uma das actividades levadas a cabo pelo Projecto ETINOVA, ao 

qual nos referimos na Introdu~ao a este trabalho. 
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transversal, tendo em vista a caracterizacao da situacao actual - justifica 

que neste momento se proceda a uma apresentac~o separada dessas duas grandes 

areas em que se integra a informacao recolhida. 

Para esse efeito, procederemos no paragrafo seguinte a exposicao porme

norizada da questao que permite apreender a informacao relativa a analise 

retrospectiva das trajectorias profissionais, destacando-a do corpo do inque-

rito no qual se integra. 

No entanto, e por razoes que t~m a ver com a modalidade escolhida para 

o lancamento e com a relativa heterogeneidade cultural e profissional dos in-

quiridos,a forma com que aquele foi apresentado aos entrevistados nao seguiu 

explicitamente este criteria de decomposicao, antes se organizando em 6 Sec

coes distintas cuja logica interna analisaremos posteriormente( 1). 

Basicamente pelas mesmas razoes e tambem tendo em vista uma maior como

didade do tratamento informatica posterior, as 60 questoes que compoem o in

querito sao na sua maioria de resposta fechada e directa, com urn numero rela

tivamente reduzido de modalidades poss1veis em cada caso. 

Evitaram-se sempre que poss1vel as questoes interligadas e de resposta 

condicionada e restringiram-se ao maximo as questoes de apelo a subjectivi-

dade do inquirido; o que nao significa, no entanto, que esse tipo de ques-

toes tenha sido totalmente eliminado, pelas seguintes razoes: 

em alguns casos, como relativamente ao balanco entre as qualificacoes exi

gidas e as dispon1veis, tratava-se da unica forma de ter acesso a informacao; 

(1) Para urn melhor acompanhamento da exposicao que agora iniciamos veja-se o 

exemplar do inquerito reproduzido no Anexo 1. 
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em outras situacoes, como no que respeita a auto-avaliacao da qualidade 

do emprego actual, houve a intencao deliberada de fazer o entrevistado 

pronunciar-se sobre o que, em seu entender, constituiriam as principais 

caracter1sticas do seu posto de trabalho: havendo a possibilidade de neu

tralizar o subjectivismo da resposta quer por confronto com a de outros 

entrevistados 11 Comparaveis 11 quer por recurso a variaveis de controle 

presentes em outros lugares do inquerito, poder-se-ia entretanto infe

rir do n1vel de conhecimento do conteudo e condicoes de realizacao do 

trabalho, da capacidade de reflexao sobre a pratica exigida e, indirecta

mente, do grau de alienacao em relacao a mesma. 

Passemos entao a analise da questao que permite a recolha da informacao 

retrospectiva. 

4.2.1. A informacao relativa as historias de actividade 

Neste ponto, o pressuposto basico em que assentou a concepcao do inqueri

to foi o de que as carreiras profissionais relevantes para a constituicao das 

historias de actividade e a partir das quais se podem deduzir os padroes de 

mobilidade intrageracional tern necessariamente uma base economica, condicio

nada em grande medida pela evolucao sectorial dos processes de producao e 
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gestao dos recursos humanos( 1). 

Tal nao significa a negligencia dos outros tipos de factores explicati

vos da mobilidade profissional a que atras aludimos, nomeadamente os de ca

racter institucional e as caracterlsticas individuais. Mas tendo n6s adopta

do uma metodologia que considera preponderante o papel estruturador exercido 

pela procura de qualifica~oes no processo de interdependencias que a todo o 

momenta evoluiu no mercado de trabalho, nao sera de estranhar que coloquemos 

a enfase na dinamica de evolu~ao sectorial e suas tendencias ao longo do tern-

po, pano de fundo para a actua~ao dos outros tipos de condicionantes. 

Precisavamos assim de uma popula~ao amostral cujas hist6rias de trabalho 

coincidissem em extensao e principais pontos de viragem com as tendencias 

mais marcantes da evolu~ao dos principais sectores de actividade responsaveis 

pela estrutura~ao da economia portuguesa nos ultimos 50 anos, perlodo consi

derado suficiente para permitir o esgotamento das carreiras protagonizadas 

pelos indivlduos mais idosos. 

A metodologia de abordagem decidida, impunha adicionalmente a necessida

de de constru~ao de uma grelha de observa~ao daquela mesma popula~ao que per

mitisse a sua caracteriza~ao sistematica( 2) do ponto de vista da situa~ao na 

profissao e, nos mementos de trabalho assalariado, conduzisse a identifica

cao inequlvoca das profissoes e categorias profission~is e, bern assim, dos 

(1) Veja-se, entre outras, a contribui~ao de G. Paine e J. Payne, (1983). 

(2) Ou, pelo menos, com a regularidade temporal permitida pela mem6ria dos 
entrevistados ... 
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sectores de actividade, empresas e departamentos sucessivamente percorridos. 

Exigia-se, finalmente, que todas as mudancas acima referidas, fosse qual 

fosse a sua natureza, pudessem ser datadas de forma tao rigorosa quanto pos

sTvel, a fim de se poderem estabelecer comparacoes entre os individuos e 

proceder a associacoes com os diferentes tipos de variaveis explicativas. 

Neste domTnio teria sido possivel seguir uma das duas seguintes metodologias: 

fornecer aos entrevistados urn conjunto de datas - marco de evolucao da 

economia nacional, iguais para o conjunto da populacao amostral, e pedir

-lhes que se situassem profissionalmente em relacao a cada uma delas, res

peitando tanto quanto possivel os parametres caracterizadores das trajec

torias atras mencionados; 

deixar ao livre curso da memoria de cada urn dos entrevistados a indicacao 

dos seus proprios pontos de inflexao nas historias de actividade, forne

cendo-lhes necessariamente a grelha dos parametres caracterizadores como 

termo de referencia, mas nao deixando de suscitar 0 maximo de pormenor 

nas descricoes produzidas. 

Ambas as metodologias enfermam da limitacao fundamental inerente a reco

lha de informacao retrospectiva sobre as trajectorias profissionais: os efei

tos de perda de memoria e fenomenos de emulacao social levam a tendencia 

frequente para seleccionar apenas as ocupacoes sobre as quais se veio a pro-
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duzir uma auto-aprecia~ao favoravel, quer tal corresponda ou nao a urn juizo 

de valor comummente aceite. 

A primeira metodologia, apresentando a comodidade de permitir a parti

da dispor de uma popula~ao em que os diferentes horizontes temporais se en-

contrariam harmonizados,acarreta no entanto o inconveniente de conduzir a 

uma elevada percentagem de trajectorias individuais em que abundariam os mo

mentos nao significativos( 1 ); aconselhando a estatistica descritiva em tais 

casos a rejei~ao pura e simples, correr-se-ia assim o risco de, por arrasta-

mento, ter de eliminar informa~ao relevante, particularmente no que se refe

re a caracteriza~ao da evolu~ao sectorial. 

A segunda metodologia, para alem de exigir que se proceda a constru~ao 
de uma metrica temporal na fase de prepara~ao dos dados recolhidos, acarreta 

tambem o inconveniente da morosidade de codifica~ao de urn manancial de in-

forma~oes individuais, frequentemente demasiado especificas e nao generaliza-

veis. 

Tendo decido optar por esta segunda metodologia, acabamos por adoptar na 

fase de codificacao a restri~ao de que a caracterizacao das trajectorias se 

circunscrevesse a urn maximo de 6 ocorrencias diferentes, nos poucos casas em 

que tal se afigurou necessaria, atraves de uma metodologia que descreveremos 

no proximo capitulo; tratou-se, afinal, de substituir as truncagens resultan-

tes da auto-avalia~ao subjectiva do entrevistado por uma tentativa de conden-

sa~ao das trajectorias mais longas atraves de criterios uniformes e tanto 

quanto possivel objectivos. 

(1) Facto que conduz aquilo que em linguagem informatica se designa habitual

mente por urn numero excessivo de "missings". 
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A sistematiza~ao de todos os parametres caracterizadores das trajecto

rias foi entao apresentada aos entrevistados sob a forma condensada que re

veste o Quadro 2( 1). 

Passamos de seguida a analise sistematica das restantes questoes do in-

querito, com base nas quais se procedeu a recolha da informa~ao necessaria a 
caracteriza~ao do emprego actual. 

4.2.2. A informa~ao de caracter transversal 

Vejamos entao como surgem as diferentes Sec~oes que integram o inqueri

to ( 2). 

A Sec~ao 1, Carater1sticas Gerais, foi apresentada com uma inten~ao ni

tidamente introdutoria, visando o acesso a dados sobre as caracter1sticas 

pessoais, porum lado, e a localiza~ao profissional (empresa, sector, catego

ria) do trabalhador, por outro. A questao que colocou mais dificuldades, so

bretudo na fase de codifica~ao, consistiu na identifica~ao do N1vel de Quali-

fica~ao, aspecto que para muitos dos entrevistados se revelou nao ser objecto 

de urn conhecimento rigoroso. Mas a esta questao tornaremos no proximo cap1tu

lo, quando nos referirmos a metodologia de tratamento da informa~ao recolhi-

da. 

(1) Veja-se o exemplar do inquerito, no Anexo 1, Quadro 2, pagina A
1

. 5. 

(2) Idem, pp.A1. 1 a A1. 15 • 
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Para alem da recolha de informacao retrospectiva sobre as historias de 

actividade, a Seccao 2 visava permitir a percepcao tao clara quanta possivel 

do grau de utilizacao por parte da empresa do 11 Capital humano 11 oferecido pe

lo trabalhador. Interessara aqui relembrar a acepcao em que empregamos o con

ceito 11 Capital humano 11
, uma vez que ele constitui urn elemento central na nos

sa analise. 

Com efeito, admitimos que aquele capital se constitui de urn stock de 

conhecimentos adquiridos no sistema de educacao formal e de um fluxo que, 

permitindo a acumulacao dinamica daquele stock inicial' sera integrado quer 

pela eventual continuacao dos estudos, quer pelas accoes de formacao profis

sional espec1ficas, quer ainda pelo exerc1cio de diferentes ocupacoes profis

sionais ao longo do ciclo de vida activa. 

Ora e precisamente do processo de deteccao da natureza diversificada 

do capital humano e da evolucao dinamica da sua constituicao que viria a re

sultar a possibilidade de destrincar a qualificacao geral da qualificacao 

espec1fica, aspecto a cuja importancia ja aludimos. 

Nesta Seccao 2, visava-se portanto avaliar, para alem da natureza e for

ma de constituicao da qualificacao, do balanco entre a sua disponibilidade 

(oferta) e a forma como o processo produtivo a utiliza efectivamente e a con

sagra nas nomenclaturas de gestao dos recursos humanos. 

Este ultimo tipo de informacao, de grande importancia para o estudo do 

grau de ajustamento entre procura e oferta de recursos humanos qualificados, 

reveste-se de urn interesse que ultrapassa as exigencias impostas pela anali

se da mobilidade. Permitindo uma caracterizacao mais ampla do mercado de 

trabalho, nao deixara de se projectar igualmente nas suas envolventes macro-
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econ6micas e, de entre elas, as que t~m a ver, por exemplo, como repensar da 

articulacao entre politica economica e sistema de ensino, aspectos que obvia

mente nao desenvolveremos. 

Mas do ponto de vtsta das nossas preocupac6es imediatas -a an~lise dos 

padr6es de mobilidade profissional e do estatuto socio-ocupacional actual -

a grande questao para a qual se procurava resposta era a seguinte: 

ate que ponto urn born grau de ajustamento, a verificar-se, entre qualifica

coes oferecidas e requeridas ter~ resultado de uma decisao previa de pro

fissionalizacao e eventual mudanca de ocupacio estrategicamente correcta 

ou consistir~, alternativamente, no resultado de uma politica de gestao de 

pessoal pasta em pratica no posto de trabalho que, por qualquer "razao 

acidental", o trabalhador actualmente ocupa ? 

Como e evidente, s6 o confronto das respostas a questao sabre a analise 

da trajectoria (P19) com as tres restantes quest6es desta mesma Seccao (P20, 

P21 e P22), relativas ao grau de utilizacao das qualificacoes, viria a permi

tir lancar alguma luz sobre este assunto. 

A forma e grau de utilizacao da qualificacao por parte da empresa depen

dera, entre outros factores e como se tern referido, da natureza do conteudo 

dos postos de trabalho que a integram e da evolucao dinamica que aqueles so

frerao, quer em virtude do impacte tecnologico, quer das alteracoes em mate

ria de organizacao e gestao do trabalho, ou ainda da influencia conjunta de 

ambos os processes. 
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No dom1nio da analise de funcoes, parece incontestavel o princ1pio da 

necessidade de decomposicao sistematica das tarefas complexas ate se chegar 

ao n1vel das accoes elementares, unico processo que legitimira a analise das 

sucessivas recomposicoes dos conteudos de trabalho por efeito dos processes 

acima referidos, e que obviamente so podera ser levado a pratica por amostra

gem ( 1 ) • 

So a analise ao n1vel do processo de trabalho elementar permitiria assim 

evidenciar qual o grau de dom1nio e controle da execucao por parte do traba

lhador, o n1vel de fragmentacao e parcelizacao das tarefas e ainda a qualida

de do ambiente de trabalho, expressa tanto em sentido estrito (carga f1sica) 

como no das condicoes mais gerais, elementos que reputamos fundamentais para 

a caracterizacao do estatuto ocupacional. 

Ora e precisamente com a intencao de fazer luz sobre estas questoes que 

surge a Seccao 3: Caracterizacao do posto de trabalho, em relacao a qual cha

mamos particularmente a atencao para o Quadro 4 (questao P26) com o qual se 

procura carrear informacao para a analise de funcoes atraves da carcateriza

cao do processo de trabalho do ponto de vista do grau de sofisticacao tecno

logica. 

Com as duas Seccoes seguintes, 4 e 5, pretendeu-se proceder a caracteri

zacao do emprego que surge como envolvente do posto de trabalho previamente 

analisado. Queremos com isto dizer que nos interessou aqui levar em conta 

alguns elementos responsaveis pelo estatuto da ocupacao em que se encontra o 

entrevistado, mas agora do ponto de vista das implicacoes que sobre aquela 

(1) Ver, por exemplo, G. K. Boon 7 (1978). 
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tern certos elementos das pol1ticas de pessoal praticadas pela empresa. 

0 tratamento em duas Seccoes separadas justifica-se pelo facto de na 

Seccao 4 se pretender inferir do grau de percepcao que o trabalhador tern da 

importancia relativa do seu proprio trabalho, da penosidade do mesmo, e da 

forma como a empresa o reconhece, com a intencao de nos aproximarmos tanto 

quanto poss1vel de urn indicador de reflexao sobre a pratica( 1). 

Ja quanto a Seccao 5, ela visa obter uma informacao mais isenta de sub-

jectividade sobre urn conjunto de elementos que permitiriam, entre outros as

pectos, inferir da existencia e modalidades revestidas pelas praticas de com-

plementos salariais, algumas formas de flexibilizacao do trabalho e emprego 

e a estruturacao das carreiras no interior da empresa, informacoes indispen-

saveis a avaliacao do peso de urn eventual mercado interne no seio daquela. 

Passemos, finalmente, a ultima Seccao:Consumo.Para urn mesmo n1vel de 

qualificacao, profissao e categoria profissiohal e estrutura dos agregados 

familiares, o cruzamento das questoes P46, P47 e P48 com algumas das ante-

riormente referidas permitia situar o n1vel de ganho relative em funcao do 

estatuto da empresa, do peso da 11 proteccao institucional 11 do sector de acti

vidade e ainda de determinadas caracter1sticas pessoais (como, por exemplo, 

as iniciativas proprias em materia de formacao profissional). 

As questoes relativas a aplicacao dos rendimentos e~ em especial, as que 

pretendem caracterizar o patrimonio constitu1do (P45, Quadro 8) e a realiza

cao e aplicacao de poupancas (P49, P50, P51) tern como intencao uma poss1vel 

utilizacao posterior associada a analise da tendencia de evolucao da norma 

(1) Como desenvolve M. Freyssenet, (1978). 
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de consumo. No ambito da presente investigacao, deste conjunto de questoes 

nao deixara de resultar informacao util para a caracterizacao do estatuto so

cio-econ6mico do trabalhador, o qual pretendemos associar como referimos ~ 

sua traject6ria profissional anterior. 

4.3. Modalidade de lancamento do inquerito e caracterizacao sumaria 

dos resultados. 

As consideracoes que tecemos anteriormente sobre a importancia do papel 

exercido pela evolucao sectorial na definicao das trajectorias de mobilidade 

e que conduziram a seleccao do sector de actividade como unidade de analise, 

tornam compreens1vel que 0 primeiro criteria a seguir na definicao do ambito 

de incidencia do inquerito privilegiasse a representatividade sectorial. 

Pelas razoes que decorrem do papel prioritario quenecessariamente havia 

de caber a informacao historica, a representatividade sectorial que se pre-

tendeu nao tinha a ver, no entanto, com a estrutura do tecido economico vi

gente no momenta do lancamento do inquerito mas antes com o encadeamento das 

proprias fases de evolucao dos sectores pertinentes ao longo do per1odo de 

analise das trajectorias profissionais. 

Com este criteria se cruzavam exigencias relativas ~ natureza das empre

sas empregadoras dos moveis, objecto elas tambem de outro inquerito( 1), e 

(1) Inquerito esse que constitu1u, como se viu na Introducao, uma outra com

ponente do Projecto ETINOVA. 
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que urgia respeitar tanto quanta poss1ve1 dada a natureza comp1ementar das 

duas accoes: as empresas a considerar deveriam constituir ou situacoes pa-

radigmaticas de progresso nos dom1nios do avanco tecnologico e das pol1ticas 

de organizacao e gestae do pessoal, entre outros aspectos, ou alternativamen

te, cases caracterTsticos de re1ativa estagnacao ou mesmo retrocesso naque-

1es dom1nios. Cumpriam-se,desta forma, OS requisites necessaries a considera

cao dos efeitos decorrentes da interseccao dos n1veis micro e mesoeconomico 

a que anteriormente nos referimos. 

Do cruzamento destas duas vertentes, veio entao a resultar o lancamento 

do inquerito que apoiou o presente trabalho. Tal foi feito de forma directa, 

presencial e no local de trabalho - embora nao necessariamente dentro do ho

rario de service - a 1238 trabalhadores, abrangendo cerca de 2/3 dos sectores 

da C.A.E. considerados a 3 d1gitos e representando 66 profissoes distintas 

das industrias transformadoras e dos services. 

Quante as empresas onde se exercia a actividade dos traba1hadores a data 

da entrevista( 1)' e1as repartem-se em 54 grandes empresas, 21 empresas medias 

e 7 pequenas empresas com, respectivamente, mais de 500, entre 100 e 500 e 

menos de 100 pessoas ao service, as quais corresponderam dimensoes medias de 

amostra respectivamente iguais a 17, 12 e 10 pessoas ao service. 

0 traba 1 ho de campo foi entregue a uma empresa espec i a 1 i zada de es

tudos de me rca do, cuj a competenc i a e deonto 1 og i a profi ss ion a 1 nao pede-

(1) Como 4 das 86 empresas iniciais nao proporcionaram as condicoes necessa

rias para uma sondagem rigorosa, acabaram por ser apurados apenas 1186 
traba1hadores de 82 empresas cuja 1ista integra o Anexo 2. 
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remos deixar de sublinhar. A formacao espec1fica dos inquiridores para a rea

lizacao daquele trabalho esteve,no entanto, directamente a cargo da equipa de 

investigadores do projecto ETINOVA, que como ~ sabido integr~vamos. Tamb~m a 

concepcao da amostra a inquirir por empresa foi da inteira responsabilidade 

daquela equipa, e respeitou os criterios necess~rios para garantir a repre

sentatividade dos inquiridos quanto aos n1veis de qualificacao, reparticao 

por sexos e precaridade da situacao contratual, no caso de esta ter signifi

cado. 

Como fim de possibilitar o surgimento de trajectorias profissionais 

correspondentes as diferentes geracoes actualmente em presenca no mercado de 

trabalho, pediu-se asempresas que respeitassem tanto quanto poss1vel 0 se

guinte criterio de reparticao et~ria: 

pelo menos 2 indiv1duos com menos de 22 anos; 

pelo menos 2 indiv1duos com mais de 45 anos; 

os restantes, repartidos pelos escaloes etarios de 25 a 35 e de 35 a 45 

anos, em funcao das medias de idades em vigencia na empresa. 

Como veremos adiante, este criteria acabou por conduzir a uma populacao 

amostral relativamente envelhecida em relacao a estrutura et~ria caracter1s

tica da populacao activa a data do inquerito, 0 que tern a ver com 0 facto de 
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o principal objectivo prosseguidoconsistir na disponibilizacao de urn conjunto 

significativo de traject6rias que permitissem a an~lise do ciclo de vida ac-

tiva dos entrevistados. 

N~o tendo havido qualquer intencao de representatividade regional, dada 

a sua incompatibilidade relativa com a da representatividade sectorial, da 

conjugac~o dos criterios relativos a representatividade sectorial e as ca-

racter1sticas empresariais resultou o aparecimento de duas grandes zonas de 

maior densidade de incidencia- os distritos de Lisboa e do Porto, com 61,5% 

e 19,3% do total das empresas inquiridas, enquanto que as restantes 9 distri-

tos abrangidos n~o verificaram valores percentuais superiores a 4,8%. 

Como j~ referimos, dos 1238 questionarios preenchidos acabaram parse 

rejeitar 52, uma vez que tinham sido respondidos em condicoes que nao garan

tiam uma informac~o rigorosa. Quanta aos restantes 1186, uma vez submetidos 

ao programa informatica de controlo de coerencia que expressamente se produ

ziu, foram considerados aptos para passar as fases seguintes de codificacao 

e explorac~o dos resultados, de cuja descricao nos ocuparemos nos pr6ximos 

cap1tulos. Antes, porem, procedamos a uma breve caracterizac~o dos dados 

brutos obtidos. 

Como ja se referiu, a repartic~o par idades veio a favorecer ligeiramen

te os escaloes etarios mais antigos( 1), constituindo as indiv1duos com ida-

des compreendidas entre os 35 e 45 anos cerca de 33,8% contra cerca de 32,1% 

no escal~o etario imediatamente inferior (25 a 35 anos); cerca de 14,4% dos 

(1) 0 que decorre parcialmente tambem do facto de a estrutura etaria das em

presas abrangidas se ter vindo a revelar ela pr6pria relativamente enve
lhecida. 
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entrevistados t~m menos de 25 anos (2,7% menos de 18) e, no escalio superior, 

captaram-se cerca de 19,7% com mais de 45 anos (1 ,9% com mais de 60). Como se 

vera na fase de exploracao dos resultados, esta configuracao veio a mostrar-se 

bastante adequada aos nossos propositos de analise longitudinal. 

Os indiv1duos repartem-se pelos dais sexos nas proporcoes de 68,0% e 

32,0% (Homens e Mulheres, respectivamente), 12,3% do total sao contratados a 

prazo e 45,9% sao nao sindicalizados, aspectos cuja importancia resultara 

mais evidente quando analisados par sectores e profissoes. 

Quanta as habilitacoes literarias actualmente possu1das ( e nao a data 

de entrada no mercado de trabalho) e de acordo com as declaracoes dos pro

pries entrevistados, 2,5% nio tern qualquer diploma de estudos e 23,4% possui 

apenas o diploma do ensino basico primario, sendo de 35,3% a percentagem dos 

que fizeram a escolaridade (actualmente) obrigatoria. Dos que possuem nTveis 

de habilitacoes literarias superiores a este ultimo, 27,5% concluiram o ensi

no secundario (liceal, na sua m·aioria),3,7% o bacharelato e 11,5% ... a licen

ciatura(1). 

Este ultimo valor, extremamente elevado, nao e no entanto atribu1vel se

nao em parte as condicoes de constituicao da amostra, antes tendo a ver na 

maior parte dos casas com inexactidao na prestacao de informacoes. 

Com efeito, as conclusoes que a analise da ventilacao par sectores e pro

fissoes do cruzamento das habilitacoes literarias com os nTveis de qualifica-

(1) Como decorre da analise das proporcoes apresentadas, nao pretendemos nes

te momenta descrever exaustivamente a estrutura das habilitacoes litera

rias mas apenas evidenciar os aspectos mais significativos. 
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cao veio a tornar possiveis, levam-nos a admitir a hip6tese de algum empola

mento nas declarac6es de licenciatura por parte de directores administrati

vos e da produc~o (profiss6es 2.19 e 2.12 da Classificac~o Nacional de Pro

fiss6es, CNP) em sectores como ode m~quinas e material el~ctrico, indGstrias 

quimicas e alimentares. Aquela situac~o corresponde, em muitos casas, a diplo

mas dos institutes superiores de Engenharia e Contabilidade possuidos por in

dividuos que exercem de facto as func6es de engenheiro t~cnico e contabilista, 

conclusao para a qual muito contribuiu igualmente a an~lise dos dados relati

ves a complexidade e responsabilidade do trabalho e a autoria da sua organi

zacao previa. 

Trata-se, de qualquer forma, de uma amostra relativamente privilegiada 

do ponto de vista das habilitac6es liter~rias, facto ao qual dedic~mos toda a 

atenc~o nas fases posteriores da an~lise. 

0 grau de utilizac~o por parte da empresa dos conhecimentos escolares e 

profissionais dos entrevistados e relativamente reduzido: apenas 51,2% dos 

inquiridos, no que se refere as habilitacoes literarias, e 45,5% no caso dos 

que beneficiaram de acc6es de formac~o profissional, referem uma utilizac~o 

total desses conhecimentos. De registar que 48,3% dos entrevistados n~o ti

veram acesso a qualquer accao de formac~o profissional, mesmo irrelevante,ao 

longo da sua vida activa; dos que tiveram, 62,3% consideraram essa formac~o 

adequada ao exercicio da profiss~o. 

No que respeita ao segmento da produc~o no qual, a data da entrevista, 

se exercia a actividade produtiva, os dados revelam percentagens iguais a 

62,1%, 26,1% e 11,8%, para o processo de produc~o propriamente dito, servi

ces administrativos e services auxiliares, respectivamente. 
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Quanto ao tipo de insercao no processo produtivo, 17,4% referiu operar 

exclusivamente com bens intermedi~rios, 16,4% com mat~rias-primas e 14,7% 

com produtos finais( 1); em qualquer daqueles casos, sao sempre as ferramen

tas manuais o instrumento de trabalho de maior recurso, respons~vel por 16,6% 

19,1% e 18,5%, respectivamente. 

Quanto ao pessoal administrative e t~cnico que opera com bancos de dados, 

f6rmulas ... 48,5% referiu utilizar prioritariamente m~quinas de comando nume-

rico complexas, o que conjugado com as conclusoes precedentes parece traduzir 

uma situacao de bipolarizacao acentuada dos instrumentos de trabalho. 

A informacao sobre condicoes sociais de trabalho permite-nos constatar 

no que respeita a rotina que 24,3% dos inquiridos refere executar sempre o 

mesmo tipo de tarefas; destes, uma proporcao significativa (32,2%) indica que 

o resultado do trabalho consiste numa variedade pr~-fixada de produtos e 20% 

num unico produto. A exposicao a doencas profissionais e referida em 36,7% 

dos casos e 20,1% indica terminar o per1odo de trabalho sem fadiga, dados 

que sao relativamente bern corroborados pelas respostas a questao sobre 0 

"stress" (P34). 

0 horario de trabalho e fixo para 75,4% dos entrevistados, que em 35,6% 

dos casos referiram estar sujeitos a qualquer uma das 5 modalidades de con

trole de tempo que eram enumeradas; por sua vez, para 41,2% o trabalho e 
previamente organizado pelos superiores. 

(1) Note-se que nao estamos a considerar neste momento as situacoes de inser
cao simultanea em mais do que um segmento produtivo. 
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Em 55,3% dos casas ~ referido haver uma adequac~o m~dia entre a remune

rac~o recebida e as caracteristicas do trabalho, sendo aquela m~ para 28,9% 

dos entrevistados. Dos 27,6% que se consideram mal classificados pela empre

sa, so 4,7% tenciona(ou pode ?) procurar novo emprego. A inexistencia de pr~

mios de qualquer tipo ~ referida em 54% dos casas e 29% dos entrevistados nao 

acalenta quaisquer expectativas de progressao na carreira dentro da empresa; 

quando, pelo contrario, esta possibilidade ~ admitida, sobe a 50% o numero 

dos que a associam a avaliacao do trabalho par parte das chefias. 

A breve caracterizacao que acabamos de apresentar resultou, pode dizer

-se, da leitura imediata das respostas as questoes de acesso directo. 

A producao e apresentacao de resultados mais concludentes - e indispen

saveis ao posterior tratamento estatistico - supoe como seria de esperar, 

todo urn trabalho pr~vio de codificacao e normalizacao da informacao recolhida, 

de forma a torna-la apta ao tratamento informatica. 

t precisamente a essas duas fases de preparacao e tratamento da informa

cao nos termos que acabamos de referir que dedicaremos o proximo capitulo. 



CAPITULO 5: Metodologia de tratamento da informacio recolhida 

0 trabalho de preparacao da informacio a partir da forma como ela se 

encontrava expressa nos questionarios recolhidos e antes da exploracio, par 

via informatica, das principais relacoes que pretendiamos analisar, dividiu

-se em duas fases distintas: 

a primeira, consistiu naturalmente na codificacio da informacao bruta, ex

pressa par vezes em termos de descricoes extensas e excessivamente porme

norizadas, como no caso da informacio retrospectiva; 

numa segunda fase, e apos uma primeira analise dos resultados ja codifica

dos, houve que normalizar a informacio retrospectiva, atraves do estabele

cimento de uma metrica temporal que permitisse comparar mementos corres

pondentes de trajectorias profissionais distintas. 

Vejamos entia os aspectos fundamentais de cada uma dessas fases. 
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5.1. A codificacao da informacao bruta 

Das funcoes dos processos de codificacao, diz Michel Gollac( 1) serem 

identicas as do ovo em culinaria: assegurar a ligacao entre os diferentes 

componentes de um prato ou de um molho; mas como frequentemente acontece ao 

ovo na Quaresma, tambem a codificacao se ve frequentemente promovida a 

"prato principal". Entretanto, e no polo oposto, autores ha que afirmam, re

ferindo-se a esta fase da investigacao,que "a realidade ... sao os dados co

dificados"(2). 

Entre a modestia da primeira declaracao e aquila que nos parece o exa-

gero da segunda, ha certamente urn ponto de equilTbrio que importara definir. 

Em nosso entender, nao e poss1vel estabelecer em termos absolutos a modes

tia ou relevancia das funcoes da codificacao - sera certamente muito menos 

significativa a sua contribuicao para a analise dum questionario dirigido a 

opiniao publica sabre a preferencia por uma ou outra marca de produto, do 

que no caso de, como presentemente, se pretender, num mesmo inquerito, o 

acesso a informacao de natureza tao complexa e diversificada. 

Tratando-se no nosso caso de uma actividade totalmente levada a cabo sem 

o apoio de quaisquer elementos de referencia anteriores, ela teve em parte de 

se apoiar em criterios que, embora objectivos, nao puderam ate agora ser tes-

tados. 

Recorrendo mais uma vez ao texto de M. Gollac( 3) - a quem parecem agra-

( 1 ) M. Go 11 ac, ( 1982) • 

(2) A. Desrosieres, em entrevista que com ele tivemos, em Abril de 1988. 

(3) M. Gollac, (1982), op. cit. 
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dar as alegorias gastronornicas ... - concordarernos que os erros de codificacao 

eventualrnente resultantes trarao para a analise OS inconvenientes do deposito 

no born vinho: faze-lo parecer de qualidade inferior quando, por infelicidade 

ou falta de cuidado, aquele vern ao de cirna. 

Servem estas notas para introduzir as principais dificuldades com que 

nos deparamos nesta fase e referir a conviccao de que a metodologia utilizada, 

sendo a unica poss1vel' nao deixara certamente deter limitacoes; cremos, no 

entanto, que as mesmas nao terao afectado a qualidade das conclusoes poste-

riores. 

A primeira dificuldade que tivemos de ultrapassar teve a ver com a codi-

ficacao do N1vel de Qualificacao actual (questao P4.1). Embora as empresas 

sejam obrigadas a declaracao anual dos referidos n1veis nas informacoes que 

prestam ao Ministerio do Ernprego, o pessoal ao servico refere muitas vezes 

classificacoes que nao se inscrevem directamente nas nornenclaturas oficiais. 

Como e evidente, a falta de precisao nas declaracoes prestadas aurnenta subs-

tancialmente quando esta informacao e solicitada em relacao a momentos ante

riores das historias de actividade; tendo constatado este facto apos anali

sarmos os resultados da fase piloto de lancamento do inquerito, acabamos por 

prescindir da sua consideracao no quadro referente a analise das trajecto

rias(1). 

Mas no que se refere ao n1vel de qualificacao actual, para tentarmos 

tornar o mais rigorosa poss1vel a codificacao da informacao prestada, deci

dimos desencadear os seguintes procedimentos( 2): 

(1) Cf. Anexo 1, p. A1. 5. 
(2) Cf. Anexo 1, pp. A1. 1 a AL 15 . 
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estabelecer, empresa a empresa e para indiv1duos comparaveis, o confronto 

sistematico daquela informacao com OS dados relativos a profissao e cate

goria profissional (questao P19), as habilitacoes literarias (questao P9), 

os dados que permitem caracterizar o segmento de insercao no processo 

produtivo em associacao como tipo de instrumentos de trabalho utilizados 

(questao P26), a autoria e responsabilidade da preparacao previa do traba

lho executado (questao P25), o grau de interdependencia em relacao ao tra

balho de colegas (questao P30) e ainda - embora so em casas de extrema 

necessidade dado o elevado grau de subjectividade da questao - a forma de 

autoclassificacao do trabalho (questao P36); 

comparar as conclusoes preliminares decorrentes do ponto anterior com os 

elementos de uma tabela de probabilidades - profissao (a 5 d1gitos da CNP) X 

N1vel de Qualificacao, a qual nos foi gentilmente cedida por tecnicos do 

Servico de Analise de Funcoes do ~1inisterio da Emprego e Seguranca Social. 

Em relacao a essa tabela - que constitui um instrumento de trabalho car

rente daqueles tecnicos e resultou da observacao e experiencia acumuladas 

ao longo de anos nas suas actividades de analise de funcoes - nao deixaram 

eles de nos manifestar as suas reservas, as quais tem a ver em larga medi

da com o facto de algumas das profissoes se encontrarem insuficientemente 

representadas em termos efectivos; 

finalmente, e em relacao a um numero relativamente reduzido de casas duvi

dosos, houve necessidade de contactar os servicos de pessoal das empresas 
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empregadoras, as quais acabaram por fornecer as informacoes pretendidas( 1). 

A segunda area em que a codificacao se revelou de alguma complexidade foi 

a relativa as accoes de formacao profissional. Duas razoes fundamentais con-

tribuiram para esse facto: 

por urn lado, na questao relativa a enumeracao daquelas accoes (P11) foi 

frequente a indicacao de cursos ou estagios que se revelaram totalmente 

irrelevantes, tanto do ponto de vista do emprego actual como em relacao 

a historia de actividade anterior; verificou-se entao a necessidade de 

atribuir as referidas accoes urn codigo que permitisse caracterizar 0 seu 

grau de pertinencia e para cujo estabelecimento foi tambem levada em con-

ta a informacao obtida na questao anterior (P10), relativa ao grau de uti-

lizacao da formacao profissional; 

poroutro lado, e no que respeita as fontes e iniciativas de formacao pro-

fissional (P12), vieram a surgir possibilidades de resposta inicialmente 

nao previstas - como a relativa as accoes com origem na iniciativa pro-

pria - e que pareceram vir a ser importantes para a analise futura. 

A combinacao dos parametres de codificacao utilizados veio entao a per-

mitir a seguinte caracterizacao: 

(1) Cerca de 30 trabalhadores, pertencentes a 4 empresas do painel, para os 

quais vigora uma atribuicao de n1veis interna a empresa que nao coincide 

com a utilizada no preenchimento dos Quadros de Pessoal. 
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situacao no tempo (empresa actual ou ocupacoes anteriores) das accoes de 

formacao; 

autoria da iniciativa, do proprio ou da entidade patronal; 

numero de cursos (no momenta actual I em empregos anteriores) e sua rele

vancia face as ocupacoes anteriores, a profissao e categoria actuais, as 

expectativas acalentadas de progresso na carreira e ainda quanto ao grau 

de utilizacao pela empresa dos conhecimentos adquiridos naquelas accoes. 

Mas a questao que nos colocou maiores dificuldades foi, como seria de 

esperar, a relativa a an~lise da evolucao da trajectoria sectorial I profis

sional (P19). 

Consistindo o nosso objective, nesta fase, na construcao dos calend~

rios das historias de trabalho a partir da informacao bruta recolhida, houve 

que respeitar os seguintes princ1pios: 

o da decomposicao da informacao em mementos inequivocamente datados e 

caracterizados sistematicamente porum numero fixo de parametres, memen

tos esses que passamos a designar por ocorrencias e cujo numero m~ximo 

restringimos a 6, por exigencias decorrentes do tratamento inform~tico; 
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o da caracterizacao de cada ocorrencia de forma a permitir toda a informa

cao relevante para a an~lise da mobilidade de acordo com a metodologia an-

teriormente proposta, o que se fez sistematicamente com base nos seguintes 

parametres: numero de ordem da empresa, indicacao do sector de actividade 

a 3 d1gitos da CAE, classificacao da situacao perante a profissao e, para 

os trabalhadores por conta de outrem, indicacao da seccao ou departamento 

dentro da empresa, da profissao e da categoria profissional; 

o de que a verificacao de alteracoes no comportamento de pelo menos urn dos 

referidos parametres implicaria obrigatoriamente o registo de uma nova 

ocorrencia e a actualizacao- sea tal houvesse lugar- dos valores entre-

tanto assumidos pelos restantes. 

Vejamos agora mais pormenorizadamente a forma como se aplicaram estes 

princ1pios nos cases em que a solucao e os resultados poderao parecer menos 

imediatos ( 1). 

A indicacao do numero de ordem da empresa - que poderia assumir valores 

de 1 a 6, correspondendo este ultima a situacao de maxima instabilidade -

- constitu1a 0 procedimento necessaria a posterior investigacao dos movimen

tos de mobilidade entre empresas, permitindo tambem detectar situacoes de 

retorno eventual a empresas anteriores. 

(1) Remetemos,mais uma vez, para o Anexo 1, p. A1•5. 
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Sendo que a concep~ao do inquerito implica necessariamente que a ultima 

ocorrencia - a que vigora a data da entrevista - se caracterize por urn em-

prego assalariado (TPCO), as fases anteriores das trajectorias poderao assu

mir urn qualquer dos 6 valores poss1veis de situa~ao na profissao e perante o 

emprego: trabalhadores por conta de outrem, patrao, trabalhadores por conta 

propria, trabalhador familiar nao remunerado (TFNR), fora de actividade e de-

sempregado. 

Pareceria logico que tendo tido tambem a inten~ao de sinalizar as situa-

~oes de passagem pela emigra~ao e pelas ex-colonias se criasse urn campo auto

noma para a respetiva codifica~ao. Por razoes que tiveram a ver com a formata

cao informatica do inquerito, o registo destas situa~oes acabou por vir a fa

zer-se atraves do parametro departamento, facto que no entanto nao acarretou 

qualquer preju1zo para a analise posterior. 

Consideremos agora os parametres de caracteriza~ao dos trabalhadores por 

conta de outrem. 

No que respeita a sec~ao/departamento, de grande importancia para as 

analises da mobilidade( 1)' houve a inten~ao de caracterizar 0 segmento de in-

ser~ao dentro do processo de produ~ao da empresa, para alem das situa~oes ja 

referidas de passagem pela emigra~ao e pelas ex-colonias. 

0 processo de codifica~ao socorreu-se aqui de urn trabalho de confronto 

previa entre os resultados brutos obtidos com as questoes relativas a natu-

reza dos materiais e instrumentos de trabalho (P26), ao grau de interdepen-

(1) E que, como veremos mais tarde, se revelou urn dos aspectos melhor associa

dos a heterogeneidade dos comportamentos detectados. 
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dencia em relacao ao trabalho de colegas (P30), ao tipo de produto e a natu

reza mais ou menos rotineira das tarefas inerentes a actividade do entrevis

tado (P29 e P27) para alem, como seria de esperar, da consideracao do nivel 

de qualificacao (P04). 

Resultou assim a possibilidade de classificacao nos 3 seguintes tipos 

de departamentos dentro da empresa: 

1: processo de producao propri amente dito; 

2: servicos administrativos; 

3: services auxiliares. 

Em relacao a codificacao da profissao nao se colocaram questoes de maior 

e o criteria seguido consistiu em atribuir ao parametro os valores dos tres 

primeiros d1gitos da Classificacao Nacional de Profissoes (CNP). 

Mas ja quanta a categoria profissional, houve que ideal izar o criteria 

que melhor pudesse servir os nossos objectivos de identificacao de passagens 

a profissoes diferentes ou mudancas dentro de uma mesma profissao. 

Nao nos interessando para a analise o valor absoluto assumido, ocorrencia 

a ocorrencia, poraquela categoria mas antes a investigacao de situacoes de 

progressao ordenada ou de quebra de sequencia, decidiu-se o seguinte procedi-
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mento: 

confrontar sistematicamente empresa a empresa, para cada profissao, e de-

pois para o conjunto dos indiv1duos com a mesma profissao no total das 

respostas, a objectividade das declaracoes de categoria profissional, as 

quais eram normalmente rigorosas nos casos de progressao ordenada; 

construir, seguidamente, uma escala metrica, baseada numa relacao de ordem 

estrita das distancias entre cada categoria (ou conjunto sequencial de ca

tegorias(1) e 0 topo da Carreira profissional (categoria maxima dentro da 

mesma profissao); 

atribuir a cada categoria o valor correspondente na referida escala sempre 

que em presenca de uma sequencia profissional ordenada, o que implicou a 

analise previa de toda a historia de trabalho; 

reservar o valor Q para codificar categorias assotiadas a profissoes exer

cidas sem caracter sequencial' 0 que na pratica veio a corresponder as se-

guintes situacoes: 

(1) Procedimento seguido, como se explicara adiante, em casas de profissoes 

contendo urn elevado numero de graus hierarquicos. 
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caracterizacao da primeira profissao exercida aquando da entrada no 

mercado de trabalho, abarcando normalmente apenas uma ou duas ocor

rencias, desde que seguidas de posterior sequencia profissional or-

denada; 

exerc1cio de uma profissao de chefia ou enquadramento em ocorrencia 

unica, normalmente como sequencia logica de uma carreira profissional 

ordenada ( 1); 

exerc1cio de profissoes esporadicas e sem continuidade dentro da his-

toria de trabalho, podendo ocorrer em qualquer momenta e abranger ou 

nao mais de uma ocorrencia; acontecendo que a situacao-limite consis-

tiria neste caso numa sequencia ordenada de ... Q, a analise poste

rior veio a revela-la sem significado estat1stico; 

caracterizacao das ocorrencias, normalmente em numero nunca superior a 

duas, das trajectorias curtas dos indiv1duos mais jovens quando exer

cam profissoes que se constatou revestirem sistematicamente caracter 

(1) Esta situacao, quando se verifica, caracteriza normalmente ocorrencias 
vigentes em momentos tardios das trajectorias; constatou-se no entanto 

um numero de casas, normalmente associados a situacoes de direccao ad

ministrativa, em que o acesso aqueles cargos se verificou em fases ini

ciais da trajectoria, como daremos conta mais tarde. 

I, • 
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esporadico nas trajectorias dos individuos mais idosos( 1). 

0 problema pratico de mais dificil solucao foi-nos entretanto colocado 

pelo aparecimento de inqueritos em que as trajectorias apresentavam mais do 

que 6 momentos diferentes. Dada a opcao metodologica,ja referida, da restri

cao do numero de ocorrencias por trajectoria, havia entao que pensar na for-

rna de "condensar", segundo urn criteria objectivo e uniforme e sem perda de 

informacao relevante, as historias de trabalho que nao obedeciam aquela res
. - (2) tr1cao . 

No que respeita as carreiras profissionais ordenadas, na esmagadora maio

ria dos casas 0 excesso de informacao respeitava a declaracao de urn numero 

de categorias superior as nossas possibilidades de registo; esta foi uma das 

razoes que nos levou, aquando da construcao da escalade ordenacao, a adoptar 

o criteria que consistiu em atribuir, em algumas profissoes, urn mesmo numero 

de codigo a urn grupo ordenado e sequencial de categorias profissionais, cri-

(1) De notar que o escalao etario mais jovem, correspondente a geracao de en
trada mais recente no mercado de trabalho, nao se caracteriza necessaria

mente pela apresentacao de trajectorias com menor numero de ocorrencias; 

da mesma forma - embora com caracter menos sistematico - os individuos com 

historias de trabalho mais longas nao constituem tambem, obrigatoriamente, 

OS agentes de maior numero de mudancas. 

0 confronto e analise destas situacoes, que pressupoe naturalmente a con

sideracao do tempo de permanencia em cada ocorrencia, vira a ser objecto 

de tratamento posterior. 
(2) Ao todo 60, ou seja, cerca de 5% da populacao amostral. 
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terio esse que foi sistematicamente seguido sempre que a presenca dessas ca

tegorias se registava sem que ocorresse alteracao nos restantes parametres -

- sector, empresa e departamento. 

Quando em presenca de carreiras nao ordenadas ou caracterizadas por se

quencias curtas (nao mais do que duas ocorrencias na mesma profissao, alter

nando com situacoes de passagem a profissao ou ocupacao diferente), tivemos 

de proceder a apreciacao de uma serie de informacoes adicionais: 

manutencao ou alteracao da situacao na profissao; 

manutencao ou alteracao do sector, empresa e departamento, no caso dos as

salariados; 

da duracao das diferentes ocupacoes nao sequenciais; 

da verificacao ou nao de "relacoes de precedencia" entre profissoes dife

rentes, como no caso de administrative nao especificado (399 CNP) e escri

turario (393 CNP). 

Em alguns dos casas, estamos conscientes no entanto de que o criteria 

prevalecente foi o do born sensa, auxiliado pela comparacao com trajectorias 
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mais curtas de identico perfil. 

Por ~ltimo, gostarTamos de referir uma quest~o que nao nos tendo coloca-

do propriamente problemas de codificacao, acabou por vir a ser considerada de 

forma diferente da que inicialmente tfnhamos previsto: trata-se da questao 

P45, relativa ~ constituicao do pairimonio( 1) e para a qual os resultados ob

tidos no lancamento piloto desaconselharam 0 pedido de referencia as modali-

dades de aquisicao dos equipamentos. Sendo assim, e para nao nos virmos a de-

-frontar posteriormente com dados incongruentes e elevado numero de nao-respos-

tas, decidimos reter apenas 0 pedido de sinalizacao da presenca ou ausencia de 

cada um daqueles elementos patrimoniais. 

5.2. Potencialidades e limitacoes dos dados resultantes da codificacao 

As razoes que viemos expondo no ponto anterior tornam evidente que so 

apos a fase de codificacao tivesse sido poss1vel dispor das primeiras conclu-

soes sabre as historias de trabalho; tal facto decorreu em grande medida da 

natureza relativamente complexa do criteria que seguimos para o seu apuramen-

to, ao contrario do sucedido com muitas outras questoes que nos permitiram, 

como se viu, a retirada de algumas conclusoes ainda com base nos dados bru-

tos. 

(1) Ver Anexo 1, p. A
1

_13 . 
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Vejamos entao alguns dos primeiros resultados relativos a analise das 

trajectorias. 

Dos indivTduos observados, 15,5% "resistiram" a 69 observacao, o que 

quer dizer que lhes foram detectadas 5 situacoes de mudanca de comportamen

to - perante o emprego, de sector ou empresa, profissao ou categoria pro

fissional. 

No entanto, a percentagem de indiv1duos que mudou de empresa maior nu

mero de vezes (5) e de 1 ,8%, sendo de 2,7% a percentagem de indivTduos que 

registou mudancas (seccao, profissao, categoria) sempre dentro da mesma em

presa. 

Para abreviar a exposicao, referir-nos-emos de momenta aqueles indiv1-

duos que verificaram 6 ocorrencias, qualquer que seja a natureza das mesmas, 

designando-os como "os mais instaveis". Toma-los-emos entao como suporte a 
ilustracao da metodologia de analise da trajectoria que 0 nosso trabalho tor

na poss1vel. 

Sendo todos assalariados a data da entrevista por construcao do inqueri

to, encontravam-se em 52,2% dos casos numa seccao de producao, em 40,2% em 

departamentos administrativos e apenas em 7,6% nos servicos auxiliares. En

tretanto, a globalidade da amostra "pertence" a producao em 62,1%, .em 26,1% 

aos servicos administrativos e em 11,8% aos servicos auxiliares. 

Quanto aos sectores em que aqueles indivTduos exerciam a actividade no 

momenta da entrevista, eles sao prioritariamente 0 de maquinas e material 

electrico, texteis em obra e fabrico de material de transporte e ve1culos a 

motor, respectivamente 383, 321 ,e 384 (CAE a 3 d1gitos); aparece esbatido o 

peso de sectores como a construcao, os produtos metalicos, o comercio a re-
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talho, as industrias alimentares, OS serViCOS prestados as empresas e OS de 

reparacoes diversas (respectivamente, 500, 381, 620, 311, 832 e 951, da CAE 

a 3 dlgitos), que t~m significado para a globalidade da amostra. 

As profissoes que entao exerciam com maior probabilidade eram, por sua 

vez, e para o pessoal da producao, as de serralheiro-mecanico, mecanico man

tador e reparador de maquinas, costureira, marceneiro e carpinteiro, electri

cista e serralheiro civil, correspondentes as posicoes e classes 832, 845, 752, 

811 e 819, e 8.7 da CNP, respectivamente. Mas sao os directores administrati

vos (219) e os escriturarios (393) os que, de entre o pessoal administrative, 

mais pesam no ocorr~ncia de ordem 6. 

0 facto de estes sectores e profissoes surgirem como os que se encontram 

mais bern representados na 62. ocorr~ncia, nao nos permite ainda no entanto 

quaisquer conclusoes sobre a extensao e ordenacao das trajectorias que eles 

subentendem, como veremos seguidamente ao proceder a caracterizacao do pri

meiro emprego destes indivlduos. 

A possibilidade de proceder ao isolamento deste sub-conjunto dos indivT

duos mais instaveis resulta, como referimos, da forma de codificacao que foi 

aplicada: qualquer alteracao num parametro caracterizador da trajectoria e 

objecto de um registo suplementar, o que, conduzindo a um maier numero de 

ocorr~ncias expllcitas para aqueles indivlduos,possibilita a sua arrumacao 

numa particao espec1fica da amostra inicial - neste caso, a de ordem 6. 

0 programa de tratamento informatica concebido para esta fase de apura

mentos preliminares,funciona portanto como um mecanisme de seleccao sistema

tico que visa o isolamento das diferentes particoes - neste caso, a que cor

responde ao numero maximo de ocorr~ncias - a partir da informacao sincretica 

previa. 
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Par um processo analogo ao que nos permite a analise presente, o progra

ma produz entao os resultados correspondentes a cada uma das restantes 5 par

ti~oes. Nao se revestindo de interesse anal1tico pelas razoes que adiante re

feriremos, nao se procedeu de momenta a tais apuramentos. 

Mas se par este processo e poss1vel obter directamente a caracteriza~ao 

de cada parti~ao no momenta do inquerito- cada bloco- ocorr~ncia inclui, 

como se disse, informa~ao relativa ao sector de actividade, a profissao, a 
categoria ... -, e necessaria no entanto um apuramento informatica diferente 

para realizar a opera~ao inversa, ou seja, recuar ate ao ponto de entrada em 

~ctividade e proceder a sua caracteriza~ao. 

Continuando a utilizar como ilustra~ao a sub-amostra das trajectorias 

com maior numero de ocorrencias, vejamos entao a que resultados preliminares 

nos fez chegar esse processo de revela~ao retrospectiva das trajectorias. 

Os sectores de actividade que nos surgem como os que maior peso detive

ram no "ponto de entrada" na trajectoria destes indiv1duos foram o comercio 

a retalho (620 CAE), os texteis (321 CAE), a constru~ao (500 CAE), a indus

tria de maquinas e material electrico (383 CAE), OS restaurantes, cafes e 

actividades similares (631 CAE), os servi~os de repara~ao diversos (951 CAE), 

os servi~os de educa~ao (931 CAE) e a agricultura e pecuaria (111 CAE). 

Por sua vez, as profissoes mais representativas destes indiv1duos a sua 

entrada em actividade foram, para o pessoal da produ~ao, as de forjador e 

serralheiro-mecanico (832 CNP), de trabalhador textil e similares (particu

larmente da posi~ao 755 da CNP), de electricista (855 CNP), de empregado de 

mesa (554 CNP) e de mecanico reparador de maquinas (845 CNP); ja para opes

soal administrativo, "pesaram" mais no in1cio da actividade as profissoes de 
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escriturarios e administrativos em geral, caixeiros de comercio a retalho e 

ainda enfermeiros e para-medicos, das posic6es 393, 399, 451 e 071 da CNP, 

respectivamente. 

Confrontando agora estas constatac6es com as anteriores relativas aos 

sectores e profiss6es mais significativos na 69. ocorrencia, poderemos avan-

car: 

sectores como os texteis e de maquinas e material electrico parecem ser 

particularmente prop1cios ao desenrolar de trajectorias longas, acompa

nhando-as em toda a sua extensao; entretanto, o comercio a retalho, a 

construcao, os res taurantes ,-cafes e simi lares, os servi cos de reparac6es 

'diversas, os de educacao e a agricul tura e pecuaria, parecem estar geralmen-

te associados apenas as primeiras ocorrencias das trajectorias longas, 

enquanto que o sector de fabrico de material de transporte (384 CAE) pa-

rece estar preferencialmente associado a ocorrencias mais tardias das tra-

jectorias deste tipo; 

quanto as profiss6es, surgem-nos os serralheiros-mecanicos, os electricis

tas, OS mecanicos montadores e reparadores de maquinas e OS escriturarios 

como as que se associam a trajectorias com maior numero de ocorrencias( 1), 

enquanto que as costureiras e os directores administrativos surgem como 

(1) 0 que SOpor Si nao significa ainda nada do ponto de vista da Carreira 

atendendo a que, como se sabe, a mudanca de ocorrencia e um conceito mui

to mais lato do que ode mudanca de categoria profissional. 
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que a ''fechar'' trajectorias que at~ ent~o seriam muito provavelmente desempe

nhadas par interm~dio de profiss6es diferentes mas relativamente proximas -

outros trabalhadores t~xteis, num caso, e escritur~rios e administrativos in

diferenciados, no outre. 

Entretanto, profiss6es como a de empregado de mesa e caixeiros de comer

cia a retalho, apenas parecem revestir-se de significado na primeira fase 

destas trajectorias. 

Vejamos agora a estrutura da situa~ao na profiss~o e perante o emprego 

destes mesmos indiv1duos. 

Na primeira ocorr~ncia, 93,8% dos "instaveis" sao trabalhadores par conta 

de outrem, 1,2% par conta propria, 2,5% trabalhadores familiares n~o remunera

dos, 2,0% fora da actividade e 0,5% procuram urn primeiro emprego. Apos a pri

meira mudan~a, estas propor~6es passam a ser de 90,7%, para os trabalhadores 

assalariados, 6,8% para os inactives e 2,5% para os desempregados, tendo "de

saparecido" as categorias de trabalhador par conta propria e familiar. 0 va

lor elevado para a situa~~o de inactividade n~o deixara certamente de ter a 

ver como cumprimento do servi~o militar, para os homens, eo afastamento do 

trabalho apos o casamento e o nascimento dos filhos, no caso das mulheres; 

so a analise par horizontes temporais e par sexes permitir~, no entanto, uma 

resposta cabal a esta quest~o. 

Ja no 5Q. momenta de observa~~o, encontramos na nossa amostra 95,7% de 

assalariados, 1,2% de trabalhadores independentes, 1,9% inactives e 1,2% de 

desempregados, tendo desaparecido a categoria de trabalhadores familiares. 

Quanta a reparti~~o pelas sec~6es da produ~ao, servi~os administrativos 

e auxiliares, no princ1pio da actividade elas representam 56,2%, 21,6% e 



193. 

11 ,7%( 1), respectivamente,contra 52,2%, 40,2% e 7,6% na 69. ocorrencia, como 

vimos. Tal parece poder-nos permitir concluir que, continuando a ser a seccao 

da producao a que maior percentagem de individuos absorve na 69. ocorrencia, 

os services administrativos obtiveram, no entanto, urn ganho de quase 100% de 

efectivos, proporcionado pelas trajectorias longas, o que os transformou no 

maior beneficiario deste tipo de historias de actividade. 

0 interesse de que estes dados, e as conclusoes por elas tornadas possi

veis, se revestem para a analise da mobilidade profissional e, no entanto, 

extremamente limitado. Vejamos entao em que consistem as suas principais de

ficiencias antes de, nos pontos seguintes, descrevermos a metodologia de tra-

tamento a que a informacao teve de ser submetida em fases posteriores. 

A lacuna basica da qual derivam todas as restantes limitacoes, tern a ver 

com a nao consideracao dos elementos da Carreira profissional na analise con

duzida ate este memento. Com efeito, ficam ate agora sem resposta questoes 

fundamentais para o estudo da mobilidade, tais como: 

qual a correspondencia entre as diferentes ocorrencias das trajectorias e 

a sucessao das profissoes e categorias profissionais dos individuos que as 

protagonizam ? 

(1) Note-se que nao estao aqui contabilizados OS efectivos dos "departamentos" 
ex-colonias e emigracao, efectivos esses que na 69. ocorrencia sao, obvia

mente, nulos. 
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como se relaciona a duracio m~dia de cada ocorr~ncia com o tempo m~dio pas

sado em cada categoria profissional, quest~o que decorre parcialmente da 

anterior, e tamb~m com outros factores tais como as caracter1sticas do pan

to de entrada em actividade, por exemplo no que respeita ~ situac~o na 

profissao, o(s) sector(es) e empresa(s) onde se fez a eventual profissiona

lizacao e ainda daqueles onde decorrem as sucessivas ocupac6es ? 

finalmente, como detectar eventuais alteracoes nos padroes m~dios das asso

ciacoes anteriores quando em presenca de diferentes geracoes de actives, 

isto ~. de indiv1duos cujo in1cio de actividade se verificou em mementos 

distintos da evolucao da economia portuguesa ? 

Parece natural que estas interrogacoes constituam elementos de referen

cia fundamentais da analise emp1rica que iremos conduzir. 

Passemos entao a considerar a forma de tratamento da informacao com vis

ta a tornar poss1vel adequar-lhes uma resposta. 

5.3. 0 tratamento da informacao codificada com vista a posterior analise 

da mobilidade 

As consideracoes que at~ agora tecemos, mostram-nos a necessidade de 

procurar uma metodologia que reunisse, em sTntese, as seguintes possibilidades: 
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a de fazer intervir os par~metros necess~rios a delimitacio e caracteri

zacio das carreiras profissionais no ~mbito das trajectorias individuais, 

cuja metodologia de abordagem acab~mos de ex~mplificar; 

a da normalizacio temporal da informacio retrospectiva das v~rias trajecto

rias, de forma a que nio so estas fossem susceptiveis de comparacio entre 

si, como tambem pudessem ser confrontadas com os mementos mais marcantes 

da evolucio da economia portuguesa no periodo relevante para as historias 

de actividade; 

finalmente, a do tratamento conjunto dos dais tipos de questoes anteriores. 

0 primeiro dos problemas referidos encontrou resposta no procedimento 

adoptado para a codificacio da categoria profissional, anteriormente desenvol

vido. 

A construcio da metrica temporal por meio da qual se pretendeu resolver 

a segunda daquelas questoes necessita, no entanto, que nos debrucemos um pou~ 

co sobre os seus principais aspectos, o que faremos seguidamente. 

No ultimo paragrafo descreveremos por fim, com a possivel minucia, a es

trutura e o funcionamento do modele logico que desenvolvemos com o objective 

de dar resposta a terceira questio, uma vez convertido no adequado programa 

informatica_ 
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5.3.1. A normalizacao temporal da informacao retrospectiva 

Varias poderiam ter sido as metodologias a seguir para proceder a cons

trucao da metrica temporal, como nos ensinam as diversas contribuicoes que 

tern surgido no domTnio da construcao de calendarios de informacao retros-

pectiva. 

Uma possibilidade teria consistido na decomposicao da populacao amostral 

em diferentes escaloes etarios, procedimento suficiente para responder ao 

requisito da harmonizacao dos calendarios individuais. Exemplos desta meto

dologia encontram-se num trabalho de A. Desrosieres e ~1. Gollac( 1) e num ou

trode J. C. Deville(Z), no qual de resto os primeiros autores se inspiram. 

Mas, se no caso desta segunda contribuicao se pretendiam analisar proces

ses de natureza sociologica e demografica - as taxas de incidencia da mudanca 

de estado civil( 3) e do nascimento de filhos por escalao etario- ja o estudo 

realizado pelos outros dois autores tinha como intencao inicial a analise da 

mobilidade profissional e ocupacional de uma geracao de activos, mais preci-

samente dos habitantes de Amiens nascidos em 1942. 

Embora se revista de importancia para o estudo das trajectorias pessoais, 

a idade do nascimento afigura-se muito menos relevante para a analise do ciclo 

de vida activa do que a idade de entrada em actividade. Como referem G. Payne 

(1) A. Desrosieres eM. Gollac, (1982). 

(2) J.C. Deville, (1982). 

(3) Utilizando uma metodologia que permite, como no nosso caso, analisar poss1-

veis retornos a estados anteriores- aqui, a situacao familiar, no nosso 
caso quanto a ocupacoes profissionais. 
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e J. Payne para justificar a opcao por este segundo crit~rio, 11 embora os in

div1duos nascidos no mesmo ano partilhem determinadas experiencias, como por 

exemplo a educac~o, nao comecaram a trabalhar todos ao mesmo tempo nem sob 

as mesmas condicoes economicas 11
(
1). 

No caso do inqu~rito a populac~o de Amiens, a utilizac~o do primeiro 

criteria tera conduzido a impossibilidade de comparar as trajectorias profis

sionais com a din~mica economica da regi~o, o que na pratica n~o se afigurou 

ser t~o grave como poderia dado o caracter regionalmente limitado do estudo 

e a relativa estabilidade do comportamento economico daquela zona ao longo 

do per1odo em analise. Mas como e evidente, esta metodologia n~o ~ satisfa

toria quando se pretende a aplicac~o a estruturas economicas mais complexas 

e de evoluc~o menos estavel. 

Tendo nos optado por uma metodologia de partic~o da amostra segundo 

as datas de entrada em actividade, vejamos ent~o quais os principios em que 

a mesma se baseou. 

5.3.1.1. Justificacao da metodologia de construc~o dos intervalos 

temporais. 

De uma maneira geral, poder-se-a afirmar que aquela metodologia assentou 

quer na necessidade de levar em considerac~o os principais mementos de inova-

cao, instabilidade e inflex~o da evoluc~o sectorial que poderao ter tido re-

(1) G. Payne e J: Payne, (1983). 
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percussoes sobre as traject6rias de actividade, quer em imposic6es de nature

za estatistica. 

Comecemos pela justificacao da escolha de per1odos de 10 anos para a di

mensao dos intervalos de particao temporal. 

Existe, com efeito, uma certa justificacao para o estabelecimento de in

tervalos decenais em analises da mobilidade ao longo do ciclo de vida. 

Sendo que estas analises colocam normalmente como urn dos objectives a com

paracao entre mementos correspondentes de diferentes gerac6es (coortes) de 

actives, a constituicao de intervalos de dimensao inferior nao conduziria, em 

muitos cases, ao denominador temporal comum necessaria a tais comparac6es. 

Intervalos de dimensao superior acarretariam, entretanto, o inconvenien

te de nao permitir isolar de forma ineqUlVOCa OS principais aspectos da dina

mica do comportamento econ6mico eventualmente responsaveis pelos padr6es de 

mobilidade. 

Foram precisamente considerac6es deste tipo que mais comecaram por pesar 

na nossa decisao,. tanto mais que o periodo de cerca de 50 anos que constitui 

o universe temporal das traject6rias que tinhamos em presenca se carcaterizou 

particularmente pela alternancia de mementos de relativa acalmia com periodos 

de inflexao pronunciada. 

A analise das caracterTsticas gerais da informacao recolhida quanta a 
estrutura etaria da populacao entrevistada e a diversidade das traject6rias 

de actividade do ponte de vista da sua extensao temporal, veio reforcar as 

raz6es anteriores, porquanto: 
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ao longo do dominio temporal em observacao, podia assistir-se as situacoes 

mais diversas quanta a tempos de permanencia nas sucessivas ocupacoes, em 

especial nos primeiros empregos; 

esses mesmos tempos de permanencia e de pre-entrada em actividade pareciam 

exibir igualmente comportamentos muito diferenciados em funcao das varias 

profissoes e sectores de actividade em que ocorriam. 

Ora a primeira daquelas constatacoes impunha a necessidade de nao se 

considerarem intervalos de reduzida duracao, particularmente no caso de que

rermos vira proceder futuramente a comparacoes entre coortes. 

A segunda, vinha por sua vez reforcar aquela necessidade ao tornar evi

dente a heterogeneidade das situacoes em presenca num mesmo momenta temporal 

e, por arrastamento, numa mesma geracao de entrada em actividade. 

No que respeita nao so a dimensao dos intervalos mas tambem a delimita

cao efectiva dos mesmos, nao deixamos de ser tambem relativamente condiciona

dos pela necessidade de observar alguns pressupostos que as exigencias esta

tisticas e a comodidade do tratamento informatica aconselhavam: 

a decomposicao temporal deveria ser tal que os acontecimentos relevantes 

de cada periodo nao viessem a coincidir com nenhum dos extremos do inter

valo; 
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dever-se-ia estabelecer, tanto quanta possivel, intervalos de dura~ao 

igual - e nao caracterizados pela igualdade das frequencias de entra

das em actividade- para garantir a probabilidade a priori de trajecto

rias com a mesma extensao; 

finalmente, as dimensoes dos intervalos temporais abertos que se afiguras

se importante fazer intervir - e especialmente a do ultimo - deveriam ser 

tanto quanta possivel proporcionais a extensao dos restantes, a fim de fa

cilitar 0 estabelecimento de hipoteses necessarias a reconstituicao das 

trajectorias truncadas, no caso de as analises posteriores o virem a exi

gir. 

No entanto, a razao mais importante que presidiu a delimitacao dos hori

zontes temporais decorreu da forma de consideracao dos pontos de inflexao 

mais significativos da economia portuguesa a luz dos nossos objectives de 

analise. 

Longe de ser pacifica, a questao da periodizacao da economia portuguesa 

no periodo que se inicia com o arranque industrial tern constituido objecto de 

varias abordagens, nem sempre coincidentes. 

t precisamente em algumas das que consideramos constituirem as contri

buicoes mais importantes que se apoia a justificacao da nossa proposta de pe

riodizacao. 

Temos no entanto para nos que nao existira uma formula unica e de vali

dade inquestionavel para proceder a particao em intervalos temporais, antes 
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sucedendo que estes procedimentos se encontrarao necessariamente condiciona-

dos, do ponto de vista formal, pela natureza do objecto de estudo. Nesse 

sentido, nao ser~ demais afirmar que com a periodizacao proposta n~o visamos 

senao a delimitacao dos sub-per1odos de emergencia dos factores que se nos 

afiguram de maior influencia nas trajectorias de mobilidade profissional e, 

de maneira alguma, a caracterizacao sistematica da economia portuguesa no 

per1odo em an~lise. 

5.3.1.2. Caracterizacao geral da periodizacao considerada 

Por imperativos que tern predominantemente a ver com a evolucao do grau 

de dependencia face ao exterior, mas tambem por razoes de ordem historica e 

cultural, a evolucao da economia portuguesa no passado recente acaba por se 

encontrar em grande medida condicionada pela assuncao de compromissos exter-

nos. 

A justificar este ponto de vista, costumam normalmente invocar-se os 

efeitos decorrentes da adesao a EFTA, em 1959( 1), da celebracao do acordo 

de comercio com a CEE, em 1972, e, mais recentemente, as consequencias da 

adesao a esta Comunidade Economica, em 1986. 

Nao deixamos de concordar que da generalidade dos processos enumerados 

decorrem consequencias extremamente relevantes para a evolucao da economia 

(1) E, principalmente, os da entrada em vigor do Anexo G, em 1960. 



202. 

portuguesa. Mas, em nossa opini~o, haver~ que relativizar as conclusoes de 

eventuais relac6es de causalidade estabelecidas com aqueles imperatives ex

ternos, contrapondo-lhes essencialmente as duas seguintes constatacoes: 

em primeiro lugar, havera que levar em considerac~o a existencia de pontes 

de viragem fundamentais cuja emergencia nao decorreu - pelo menos directa-

mente - daquele tipo de compromissos; 

em segundo lugar, a relevancia de datas como as que se referiram dificil-

mente transcende a simples delimitacao dos mementos institucionais, uma 

vez que os processes de alteracao estrutural a elas associados raramente 

se referirao aqueles mementos. 

Exemplo do primeiro daqueles aspectos e o do nascimento, a partir de 

1968,de uma nova filosofia economica que teve, como e sabido, important1ssi-

mas repercussoes sabre a estrutura industrial, as pol1ticas financeira, sa-

larial e de repartic~o dos rendimentos e ate na mentalidade empresarial. 

Emergindo num per1odo caracterizado por urn forte crescimento do produto 

global e per capita( 1), de grande tendencia para a concentracao industrial e 

(1) No per1odo de 1968-1973, a taxa media de crescimento anual do PIB tera 

sofrido uma aceleracao de 20% em relacao a 1958-1968, como pode ver-se 

em A. Ramos dos Santos, (1987). 
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financeira, de expansao acentuada do terci~rio e agravamento das condic6es na 

agricultura, as novas concepc6es traduziam simultaneamente a tomada de cons

ci~ncia generalizada( 1) do esgotamento dos modelos econ6micos anteriores. 

Por estas razoes - onde n~o se tornam especialmente evidentes os deter

minantes externos - e sobretudo pelas consequencias daquela nova filosofia 

em materia de pol1tica econ6mica, consideramos ser este urn dos mais importan-

tes marcos de refer~ncia da nossa periodizacao. 

0 segundo dos elementos de relativizacao acima referidos sugere-nos tam-

bern algumas considerac6es que se nos afiguram fundamentais. 

Em nossa opiniao, e o ano de 1983, e nao o de 1986, que marca o in1cio 

de urn novo ciclo que, em linhas gerais, se poder~ designar como o dos ajusta-

mentos imprescind1veis face aos imperatives de integracao na CEE. 

A decada de 1973 a 1982 constitui, com efeito, um per1odo de relative 

abrandamento no ritmo de expans~o de vari~veis que, dados os nossos objecti-

vos, se revestem de significado particular: o PIB industrial ao custo dos 

factores, eo emprego industrial. 

A primeira daquelas variaveis, que na decada de 1963-1973 tinha conheci-

do uma taxa media anual de crescimento superior a 9%, ve-se agora reduzida a 

acrescimos medias anuais que nao atingem OS 3%. 

0 emprego industrial tambem nao conseguiu agora atingir o ritmo de expansao 

dadecadaanterior: aproximadamenteigual a1%aoano, noper1odode 1963-1970, a 

SUa taxa media anual de crescimento nao ultrapaSSOU OS 0,8% no per1odo de 

(1) Especialmente por parte da componente mais liberal e esclarecida da clas

se empresari a l. 



1974 a 1982( 1). 

Do ponto de vista dos mesmos indicadores - PIB e emprego industriais -, 

tanto 1983 como 1984 constituem anos de crescimento negativo( 2). Mas logo se 

come~a a recuperar, e ultrapassar mesmo, os n1veis de crescimento anteriores, 

com taxas de varia~6es reais ao ano que,j~ em 1985, se situam pr6ximo dos 4,5% 

e 0,9%, para o PIB e emprego industriais, respectivamente. 

0 per1odo que entao se inicia - e que,dada a exigencia estat1stica da 

considera~ao de parti~6es temporais de igual dura~ao, fizemos recuar a 1983 -

- caracteriza-se por apresentar valores anuais para o crescimento do PIB in-

dustrial sempre superiores aos registados na d~cada anterior, embora o empre-

go industrial nao pare~a desenhar ainda uma tendencia bem definida. Em nossa 

opiniao, ambos os factores parecem indiciaro come~o de um ciclo de ajusta-

mentos estruturais que acompanha os processos de candidatura formal e inte-

gra~ao na CEE, sensivelmente a meio do qual procedemos a recolha da informa-

~ao; mas nao deixa tambem de evidenciar a influencia de uma conjuntura in-

ternacional favor~vel. 

A candidatura a integra~ao como membra de plena direito, veio entao a 

tornar mais evidentes as disparidades em rela~ao aos nossos futuros parcei-

(1) Cf. dados dos Relat6rios dos Conselhos de Gerencia do Banco de Portugal, 

para os per1odos em an~lise. 

(2) Sendo particularmente mau o ano de 1984, em rela~ao ao qual o Banco de 

Portugal aponta taxas de varia~ao real (t.v.r.) iguais a (-0,8%) e 
(-6,4%),para o emprego e PIB industriais, respectivamente. 
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ros comunit~rios e a exercer pressao no sentido de as mesmas serem ultrapas-

sadas. 

A considerac:ao da imprescindibil idade de revisao da politica economica 

global comec:ava a reflectir-se em importantes aspectos de inovac:ao economi

ca(1) e social, constituindo exemplos deste segundo aspecto as novas con

cepc:oes em materia de concertac:ao social(Z)_ 

As possibilidades de recuperac:ao, que entretanto se vieram a afigurar 

mais realistas como abrandamento relativo das tensoes impostas pela conjun-

tura internacional, encontram-se nao obstante confrontadas com novas e vul-

tuosos desafios, de que o projecto de constituic:ao, em 1992, do mercado in

terne europeu nao deixar~ de ser o mais tem1vel. 

0 ano de 1983 marca, como referimos, o meio de um ciclo( 3) cuja ultra-

passagem constituir~, em nossa opiniao, uma das mais importantes "provas de 

fogo" da economia portuguesa desde o arranque industrial. Por essa razao, e 

tendo a necessidade de fazer recuar a an~lise das trajectorias ate ~s pri-

meiras fases da industrializac:ao pelos motives j~ avanc:ados, decidimos tamar 

aquele ano como termo de referencia do processo de periodizac:ao retrospecti-

va. 

(1) Em parte tornada poss1vel devido as ajudas comunit~rias de pre-adesao, 

veiculadas atraves dos fundos estruturais. 

(2) Como as propostas de flexibil izac:ao·do hor~rio de trabalho, entre outras. 
(3) Tendo o trabalho de campo do inquerito decorrido entre o ultimo trimes

tre de 1987 e Fevereiro de 1988, decidimosescolher 1/1/88 como data re

ferencia da recolha da informacao. 
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Analisemos entao a periodizacao considerada( 1). 

1Q. - Per1odo anterior a 1943( 2) 

Acentuadamente marcado pelo peso da economia e ideologia agrarias, como 

o provam os dados estat1sticos e a propria natureza da legislacao "nobre" 

produzida em materia de pol1tica economica, como a Lei de Reconversao Econo-

mica de 1935 e a regulamentacao, em 1937, da Lei do Condicionamento Indus-

trial . 

A economia de guerra e a contribuicao que para ela acabou por ter a eco-

nomia nacional, vieram no entanto a criar condicoes favoraveis a um surto de 

desenvolvimento industrial, particularmente pela possibilidade de acumulacao 

de capital e de formacao de qualificacoes (par exemplo na mecanica e electri

cidade) nas industrias de material de guerra, dinamizadas pela procura exter-

na. 

(1) Nao sera demais repetir que esta periodizacao serve estritamente os nos

sos propositos de analise; par essa razao, ela apoia-se na enfase dada 
ao criteria que visa analisar as principais inflexoes na dinamica dos 

sectores de actividade que maiores con~equencias acarretaram para os mo

vimentos de mao-de-obra. Como ja se referiu, ela nao constitui necessa

riamente a melhor solucao face a outros objectivos de analise. 

(2) Que, dadas as historias dos entrevistados, veio a corresponder, na pra

tica, ao per1odo entre 1938 e 1943. 
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Comecavam assim a reunir-se algumas das condicoes para aquila a que o 

EngQ. Ferreira do Amaral chamou "a pre-historia da nossa industria"(l) e cu-

-jos resultados so comecaram a tornar-se evidentes nos anos seguintes. 

2Q. - Per1odo entre 1943 e 1953 

A mobilizac~o para as industrias de guerra de efectivos numerosos de ex

-trabalhadores agr1colas, comecada ja no per1odo anterior, se denotava um cer

to esgotamento do modelo de crescimento baseado na agricultura, contribuia ao 

mesmo tempo para dotar as industrias que agora despontavam de uma m~o-de-obra 

com caracteristicas atractivas; 

em termos globais, essa m~o-de-obra encontrava-se imediatamente disponivel 

ou era facilmente disponibilizavel dada a manutenc~o de politicas de precos 

e salarios que penalizavam particularmente o sector agricola; 

dispunha, em parte, de urn m1nimo de experiencia industrial acumulada no pe

riodo anterior, o que permitia a constituic~o de uma "elite" de encarrega-

dos e capatazes aptos a enquadrar os restantes trabalhadores recem-chegados 

a industria; 

-----~---------------------

(1) Citado par J. Martins Pereira, (1971), p. 27. 
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era pouco reivindicativa, quer do ponto de vista das exigencias salariais 

quer ainda do das condic~es sociais de trabalho, factos que se deviam fun

damentalmente a falta de tradicao do proletariado industrial, a ausencia 

de consciencia de classe decorrente do caracter profissional e natureza 

corporativista dos sindicatos de entao( 1) e, em grande medida, a ausencia 

de informacao sobre os acontecimentos noutros pa1ses. 

Assim, quando a partir de 1943/1944 se lancam infra-estruturas fundamen-

tais para o desenvolvimento industrial - como as decorrentes da Lei de Elec

trificacao Nacional, de 1944 - e se precede a fundamentacao tecnico-economica 

do arranque das industrias de base - atraves, nomeadamente, da Lei de Fomen

to e Reorganizacao Industrial - mantendo, no entanto, o quadro de proteccoes 

anteriores que assentava no Condicionamento Industrial e nas restric~es pau-

tais, a mao-de-obra dispon1vel, barata, docil, desconhecendo praticamente a 

seguranca social e com urn m1nimo de qualificacao completava o quadro das con-

dicoes necessarias ao "arranque industrial". 

(1) A legislacao em materia de sindicalismo foi como se sabe fortemente ins

pirada na doutrina contida nas enc1clicas Rerum Novarum e Quadragesimo 

Anno, a ultima das quais faz abertamente a apologia dos sindicatos pro

fissionais. Quando aos sindicatos de industria, historicamente caracte

rizados por uma pratica de defesa dos interesses dos trabalhadores em 

termos de classe, eles so comecaram a ter alguma expressao entre nos no 

fim dos anos 60, gracas a movimentacoes como a dos bancarios, por exem

plo. Ver a este respeito, entre outras contribuicoes, J. Martins Pereira, 
(1971), pp. 109 etseqq. 
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A acumulacao de capitais originada no per1odo anterior eo abasteci

mento facil em materias-primas provenientes das colonias permitiam, por sua 

vez, tornar mais viavel o surto de industrializacao em sectores como o dace-

lulose e pasta de papel e os texteis de algodao. 

3Q. - Per1odo entre 1953 e 1963 

0 impulso recebido do per1odo anterior nao tinha sido, no entanto, sufi

cientemente forte para fazer sair definitivamente o pa1s de urn processo de 

desenvolvimento que se caracterizava cada vez mais por opcoes de especiali

zacao ultrapassadas e n1veis de producao extremamente modestos quando compa

rados com os nossos parceiros da OCDE( 1). Esse facto, que se tornou particu

larmente sentido ainda antes do fim da decada de 50, parece ter tido por de

tras fundamentalmente as seguintes razoes: 

a insuficiencia do mercado interno face as exigencias da nova dinamica 

sectorial, em virtude da manutencao das pollticas de salarios e rendi

mentos identicas as do per1odo anterior e que, aqui e alem, comecavam a 

confrontar-se como esboco de manifestacoes t1midas de intranquilidade 

social; 

(1) Ver sabre esta questao F. Pereira de Moura, (1970), pp. 73 et seqq. 
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o funcionamento do modelo de evoluc~o em economia fechada e a incipi~ncia 

da mentalidade industrial, que continuava a apostar em empreendimentos 

subdimensionados, necessariamente seguros e passfveis de funcionamento 

com base em tecnologias rotineiras e ultrapassadas. 

Ainda na primeira metade do periodo, e portanto anteriormente ao eclodir 

de acontecimentos como a integracao na EFTA, a guerra colonial e a emigracao 

em massa para Franca - acontecimentos que s~o frequentemente apontados como 

os grandes catalisadores do ponto de viragem da evolucao economica neste pe

r1odo - ja a nova classe empresarial teria comecado a aperceber-se das difi

culdades acima indicadas. Ao mesmo tempo que se assistia a incapacidade de o 

I Plano de Fomento delinear uma estrategia economica global - e talvez par 

essa mesma razao - 0 patronato passou a implementacao pratica de uma estrate

gia de intervencao de classe, consubstanciada em 1958 na criacao das Corpora

coes da Industria, e que teve como resultados principais: 

possibilitar,atraves de uma estrategia de substituicao de importacoes,o 

surgimento ou reforco de empreendimentos industriais de grande dimensao 

em sectores como a construcao mecanica, a siderurgia, a pasta de papel 

e os adubos quimicos, ao mesmo tempo que se reforcava extraordinariamente 

a rede de transportes e que perdiam peso relative alguns sectores tradi

cionais, como as industrias extractivas, as alimentares, a madeira e os 

minerais nao metalicos; 
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refor~ar a posi~~o declasse dos empres~rios e unificar as politicas de 

recrutamento e gest~o de pessoal (o que resul tava na pr~tica simpl ificado 

dada a natureza do movimento sindical da ~poca), numa fase em que o efei

to-dimens~o do proletariado industrial( 1) come~ava a aconselhar alguma 

aten~~o e vigilancia e que a maior interpenetra~ao das actividades indus-

triais - patente, por exemplo, na matriz input-output de 1964 - possibil i-

tava uma maior mobilidade intersectorial dos trabalhadores. 

Do ponto de vista dos factores que nos interessa reter, foram sem d~vida 

os anos da guerra e da emigrac~o massica que vieram a provocar as transforma-

~oes mais significativas. Fenomenos surgidos, como se sabe,logo no in1cio da 

d~cada de 60, os seus efeitos tornam-se no entanto claramente percept1veis no 

per1odo que anal isaremos a seguir. 

4Q. - Per1odo entre 1963 e 1973 

Um dos aspectos a considerar neste intervale de tempo tera aver como 

peso eventualmente elevado dos per1odos de passagem pela inactividade den

tro das historias de trabalho, em virtude do cumprimento do servi~o militar, 

facto que procuraremos investigar no proximo cap1tulo. 

(1) Entre 1959 e 1964, e ainda segundo F. Pereira de Moura, (1970), p. 84, o 

emprego na industria aumentou 20%. 
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Entretanto, as migracoes internas associadas ao exodo rural e in1cio de 

industrializacao que vimos caracterizarem os dois per1odos anteriores, suce

dia-se agora o fen~meno da emigracao que, se nao era in~dito, assumia como 

se sabe aspectos at~ entao desconhecidos: dirigia-se preferencialmente para a 

Europa, em fluxos massicos e, frequentemente, na clandestinidade. 

0 aspecto que mais nos importa realcar aqui nao e 0 dos factores normal

mente apontados para explicar a fuga de mao-de-obra: certamente que .o con

tacto com outras condicoes de vida atraves da abertura e integracao na EFTA, 

o agravamento das condicoes economicas internas acentuado com a crise de 

t966 e, muito particularmente, a fuga a guerra, terao todos exercido a sua 

influencia. 

0 que e fundamental para a nossa analise e a consideracao de que, gracas 

a conjugacao da emigracao com a mobilizacao militar, e precisamente neste pe

r1odo que comecam a surgir fenomenos de escassez de mao-de-obra na industria 

os quais virao a provocar a subida dos salaries industriais que nos per1odos 

anteriores - e mesmo perante a constatacao da estreiteza do ~ercado interno -

- tinha sido considerada desnecessaria. 

Mas urn outro fenomeno caracter1stico deste per1odo podera igualmente re

vestir-se de importancia para a nossa analise posterior: o da constituicao de 

grandes grupos economicos' assente na inter;>enetracao do capital industrial' 

comercial e financeiro, responsavel pelo "arranque" do terciario e grandemen

te favorecida pelo afluxo de capitais estrangeiros, acentuado desde que, em 

1965, a legislacao "concedeu" ao Resto do Mundo o estatuto de cooperante 

activo do nosso processo de desenvolvimento, facto do qual vieram a benefi

ciar, no quadro de uma estrategia de fomento da exportacao, apoiada em mao-
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-de-obra de baixa qualificac~o, particularmente os sectores das confecc6es e 

componentes electricos e electronicos. 

Esses grupos que, como se sabe, vieram a abarcar progressivamente secto-

res distintos da actividade industrial e dos services, n~o ter~o deixado de 

vir a impor padroes diferentes aos fluxos de mobilidade, dos quais o traco 

mais importante podera consistir na movimentac~o entre empresas associadas 

juridicamente mas nao do ponto de vista da natureza do processo produtivo, 

com eventuais situacoes de retorno a empresas anteriores e de reprofissiona-

lizacao. 

A crise economica que teve a sua principal manifestac~o em 1966 e o agra-

vamento das tensoes sociais decorrentes das dificuldades economicas e da si-

tuacao pol1tica,comecavam entretanto a preparar o terreno para a implementa

cao de novas estrategias de pol1tica economica e de participac~o social. 

Se o III Plano de Fomento, entrada em vigor em Janeiro de 1968, consagra 

ja as novas orientacoes nesse sentido, as linhas-mestras da nova pol1tica in-

dustrial parece terem surgido pela primeira vez bern sistematizadas no discur

so, celebre, do EngQ. Rogerio Martins ao Coloquio sabre Pol1tica Industrial, 

de Fevereiro de 1970( 1). 

Assentava:m elas, entre outros aspectos, na defesa da liberalizacao eco-

nomica e supressao progressiva do condicionamento industrial' na definicao 

de actividades preferenciais - integradas em sectores como as gu1micas e me

talurgicas de base e a serem desenvolvidas por empreendimentos tecnologica e 

economicamente viaveis e, finalmente, no reforco do mercado interno por meio 

---------------------------
(1) Veja-se para maior desenvolvimento R. Martins, (1970), p. 213. 



de uma polltica salarial que permitisse nao so aumentar o poder de compra co

mo "favorecer a evolucao tecnica e cultural da classe operaria"(l). 

As principais consequ~ncias destas medidas haveriam de vir a consistir, 

entre outros, nos seguintes aspectos: 

aumento da concentracao e dimensao das empresas "revitalizaveis" ou "re-

convertlveis", ao mesmo tempo que urn numero significative de pequenas e 

medias empresas nao viaveis acabariam por compel ira proletarizacao OS an-

teriores patroes e trabalhadores por conta propria; 

reforco dos grandes grupos economicos e financeiros( 2) - siderurgia, pe-

troleos, qulmicas, construcao naval - cuja viabilidade tecnico-economica 

se tinha vista reforcada gracas em parte ao investimento estrangeiro e a 

processes de fusao de empresas, como as de electricidade(J), que na altu-

rase achava deverem constituir monopolies de Estado; 

(1) R. Martins, (1970), p. 99. 

(2) Como refere A. Ramos dos Santos, (1987), p. 16, 'Em Abril de 1974, pode

mos dizer que, "grosso modo"' a economia portuguesa era dominada por 44 

famllias, na sua maioria controlando os 7 grandes grupos financeiros•. 

(3) A fusao das empresas de electricidade veio a dar-se apenas em 1976, com 
o Decreta-Lei nQ. 502/76 que cria a Electricidade de Portugal - Empresa 

Publica, E.D.P .. No entanto, data de 1969 o Decreta-Lei nQ. 49211 que 

autoriza a fusao das "sociedades concessionarias de aproveitamento hi

droelectrico ( .•. )". 
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adensamento da rede de relacoes intersectoriais,possibilitada pela propria 

definicao da politica economica e par uma nova revitalizacao da rede de 

transportes, com as consequencias que da1 ja vimos decorrerem para os pro-

cessos de mobilidade. 

Mas nao obstante esta dinamica revitalizadora, as consequencias sobre a 

qualificacao do trabalho nao eram as mais favoraveis. Como refere A. Ramos 

dos Santos, "no final do per1odo em analise [1958-1973], quase 50% do produ-

to industrial e 80% das exportacoes assentavam em sectores de baixas qual i

ficacoes da mao-de-obra, ocupando 2/3 do emprego das industrias transforma

doras" ( 1). 

As consequencias destas novas medidas de politica industrial haveriam 

de vir a manifestar-se mais significativamente no per1odo de tempo que anal i-

saremos seguidamente - 1973 a 1983 - se, como e sabido, outros fenomenos de 

contra-tendencia se nao tivessem verificado entretanto. 

SQ. - Periodo de 1973 a 1983 

De forma sintetica, poderemos referir que os dois principais fenomenos 

marcantes deste periodo consistiram, no plano interne, no 25 de Abril de 1974, 

(1) A. Ramos dos Santos, (1987), p. 34. 
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e, do ponto de vista internacional, nas consequencias da crise associada ao 

primeiro choque petrol1fero. 

Destes dais tipos de acontecimentos nao desejamos senao reter, como nos 

per1odos anteriores, as principais consequencias que enquadrarao a analise 

da mobilidade profissional e que, em linhas gerais, poderemos dizer resulta

rem agora mais do que nunca do cruzamento por vezes antag5nico - de facto

res econ5micos e pol1tico-institucionais. 

Dada a natureza da crise internacional, a "aposta estrategica" que no 

per1odo anterior tinha seleccionado, directamente ou por arrasto, os petr5-

leos, as qu1micas pesadas e a construcao naval como sectores- motores do 

desenvolvimento, nao podia a posteriori deixar de vir a revelar-se particu

larmente inoportuna e carecendo totalmente de perspectivas futuras. 

As dificuldades comecavam a fazer-se sentir devido a repercussao inter

na das manifestacoes da crise e aconselhavam prudencia no relancamento de 

novas empreendimentos, nas pol1ticas de rendimentos e precos e mesmo na 

abertura progressiva de que tinham comecado a beneficiar, entre outros, as 

organizacoes sindicais. 

Mas precisamente entao, os processes desencadeados em 25 de Abril de 

1974 vinham contribuir para urn agravamento das contradicoes, particularmente 

devido a factos tais como: 

o acesso a novos direitos dos trabalhadores - como o salario m1nimo, o di

reito a greve, as restricoes aos despedimentos - o reforco e sistematiza

cao de alguns direitos previamente existentes, como o subs1dio de desem-
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prego e certos outros mecanismos de seguranca social e a consagracao e 

sistematizacao de praticas como a de negociacao colectiva e sua traducao 

em instrumentos de regulacao com caracter vinculativo; 

o agravamento das dificuldades financeiras em virtude, entre outros as

pectos, da necessidade de apoiar a descolonizacao e o retorno de nacionais, 

do comportamento arredio dos capitais estrangeiros e das remessas de emi

grantes, da desarticulacao das pollticas credit1cia e fiscal, das muitas 

situacoes de quase estagnacao sectorial; 

a indefinicao, em suma, da pol1tica economica: incapaz de estabelecer, numa 

fase inicial, a delimitacao inequ1voca entre os sectores publico e privado, 

de implementar o Plano que a Constituicao de 1976 tinha promovido a meio de 

regulacao economica por excelencia, de definir as linhas-mestras da indus

trializacao; oscilando, nao poucas vezes, entre o assumir de compromissos 

e o cumprimento das d1vidas para com o exterior e a implementacao de uma 

estrategia de desenvolvimento propria, o que revestiu muitas vezes o ca

racter de simulacao por "trial and error" de algumas medidas avulse-de 

pol1tica economica. 

As consequencias para os fluxes de mobilidade associados a esteper1odo 

nao deixarao certamente de ser significtaivas ,e, de entre elas, prevemos a 

possibilidade de truncagem de carreiras com provaveis mudancas de empresa e 
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sector de actividade, apos urn per1odo eventualmente caracterizado por alguma 

estabilidade e ordenacao das trajectorias, associadas ao peso mais acentuado 

do sector p~blico(l) e aos mecanismos institucionais que anteriormente des-

crevemos. 

6Q. - Per1odo entre 1983 e 1988 

Os acontecimentos do per1odo anterior, que indiciavam uma oposicao cada 

vez mais acentuada entre proteccao institucional do trabalho e dinamica da 

evolucao economica,nao constituiam aspectos particulares e espec1ficos da 

economia portuguesa. 

4 . - n Mas a 1mportacao de alguns dos novas modelos de gestao de pessoal, sur-

gidos como vimos com a transicao para os anos 70, encontrou neste per1odo 

condicoes optimas para 0 seu desenvolvimento, devido sobretudo ao processo 

de abertura proporcionado pela integracao europeia: do ponto de vista econo-

mica, pelo acentuar da indefinicao da pol1tica sectorial e industrial que 

aquele processo parece ter provocado; do ponto de vista cultural, pelo re-

forco dos contactos com a mentalidade empresarial europeia, cuja imitacao 

se- via agora legitimada pelas regras do jogo comum e reforcada pelas dificul

dades economicas para cuja ultrapassagem se impunham prazos cada vez mais 

apertados. 

(1) Caracterizado,em todos os pa1ses, por proporcionar maior estabilidade e 

ordenacao das carreiras dos seus funcionarios. 

I 
(\ 
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Parece-nos assim que as principais conclus6es relevantes que poderemos 

vir a retirar deste Cltimo perlodo ter~o aver como reforco das situac6es 

de flexibil izac~o do emprego e do estatuto do trabalho que se sabe estarem 

particularmente na ordem do dia. 

Mas pelas razoes anteriormente apontadas, a dimensao deste intervale e 
apenas igual a metade da dos restantes, o que nos faz considerar com as maxi

mas reservas as conclus6es que lhe venham a estar associadas. 

Acabamos de expor os tracos fundamentais em que assenta a construc~o da 

metrica temporal atraves da qual se torna poss1vel normalizar a informac~o 

retrospectiva. 

Passemos agora a descricao da estrutura logica do modele subjacente a 

identificac~o das trajectorias de actividade. 

5.3.2. A estrutura do modelo logico global 

De entre as razoes que nos levaram a adopcao dos criterios de codifica

c~o da informac~o retrospectiva conta-se 0 objective de garantir 0 maximo de 

operacionalidade do seu posterior tratamento informatica evitando, simulta

neamente, a perda de informacao recolhida. 

Os processes de regi5to sistematico de todas as ocorrencias e de codifi

cacao de todos os valores sucessivamente assumidos pelos parametres de carac

terizacao,das trajectorias obedecem entao aos pressupostos de urn modelo logi-
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-co por nos especialmente concebido com agueles objectives e cujo funcionamen-

to descreveremos seguidamente. 

Comecemos, ent~o, por referir algumas quest6es pr~vias: 

a cada variavel (parametro de caracteriza<;:ao) da pergunta P19 - relativa a 

evolu<;:~o da trajectoria sectorial e profissional - foram atribuidos siste-

maticamente dois 1ndices, i e j, os quais correspondem, respectivamente, 

ao parametro caracterizador.espec1fico e ao numero de ordem da ocorren-
. ( 1) -

c1a ; tal procedimento tornava poss1vel o apuramento sistematico dos va-

lares assumidos ao longo das varias ocorrencias por todas as variaveis 

"historicas"; 

a partir do programa de apuramento e controle inicialmente elaborado, foi 

posteriormente constru1do urn ficheiro que permite isolar toda a informa<;:ao 

relativa as historias de actividade( 2) e combina-la, sempre que necessaria, 

com as restantes quest6es do inquerito; 

finalmente, toda a arquitectura do sistema de tratamento informatica - des

de a concep<;:~o dos ficheiros de armazenagem de dados e controle de coeren-

(1) A t1tulo de exemplo, P19_42,,representara a situa<;:ao na profiss~o (codigo 

4) no momenta 2. 
0 Anexo 3 contem urn exemplar codificado da quest~o relativa a trajecto
ria profissional, obtida a partir do quadro da pagina A1_5 do Anexo 1. 

(2) Com a vantagem de permitir economizar memoria e tempo de calculo. 
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cia, ate ao programa de exploracao e aos de tratamento estatlstico - se fez 

com base numa linguagem de grandes potencialidades e muito vers~til - o 

X -SPSS , versao 3.2. 

Mas mais importante do que a descricao dos programas inform~ticos elabo

rados(1), parece-nos sera apresentacao do modelo logico cuja estrutura se 

apresenta seguidamente. 

Embora o seu funcionamento se torne mais evidente a partir da leitura do 

organigrama e respectiva descricao, que se apresentam no final deste capitulo, 

referir-nos-emos, desde ja, as suas caracteristicas fundamentais: 

a representacao que agora se faz comeca pelo apuramento dos elementos ca

racterizadores da primeira geracao, isto e, dos individuos cuja entrada 

em actividade (P19 11) e. anterior a 1943; mas como se verifica, a negacao 

da condicao expressa em IF1 conduz automaticamente a passagem a geracao 

seguinte, situacao que se inicia apos o esgotamento das ocorrencias da 

primeira getacao ou, alternativamente e de forma autom~tica, quando a en-

trada em actividade de cada individuo so se verifique em intervalos de 

tempo posteriores; 

0 ramo transversal superior - associado a resposta positiva a condicao 

IF1- permite a caracterizacao.da primeira ocupacao(Z) em termos de idade 

(1) Paraalemdoprogramaglobal que permitiu o apuramento das principais con

cl usoes e que cor responde ao organi grama que se apresentara, apl icacoes e ana

l ises parcelares vieram muitas vezes a fazer apelo a sub-programas mais 1 imita
dos, que no entanto se inscrevem sempre na logica do primeiro. 

(2) Se a leitura do contador de passagens (CONT. DATA) - n~mero de ocorrencias 

previas - tiver revelado o valor 0. 



222. 

de entrada, tempo de permanencia, situacao na profissao, sector e, no caso 

de trabalhadores por conta de outrem (correspondente a resposta positiva a 

condicao r19 4j = 1) tambem o departamento, profissao e categoria; 

podem suceder diferentes ocorrencias - e nao so a primeira, correspondente 

a entrada em actividade- num mesmo intervalo de tempo (coorte), de onde a 

necessidade de se proceder a leitura do contador de passagens (CONT. DATA) 

sempre que em presenca de cada nova ocorrencia; 

quando perante situacoes de trabaJho assalariado (TPCO) sao possiveis - e 

registadas - mudancas de empresa- e (ou) sector (ramo IF2), de departa-

mento dentro da empresa (ramo IF3), de profissao (ramo IF4) e de catego-

ria profissional (ramo IF5), bern como as respectivas frequencias, sua 

duracao( 1) e idade em que ocorrem; 

por construcao do organigrama e do programa de tratamento que dele decor-

reu, e igualmente possivel detectar e caracterizar: 

(1) 0 calculo da idade de entrada em actividade faz-se por confronto de 

P19_11 (data do primeiro emprego) com P06, questao relativa ao anode 

nascimento; a duracao de cada ocorrencia calcula-se, por sua vez, atra-

ves de [(P19 1j) (P19 1i)], para cada par de ocorrencias contiguas i, 

_.t , com j > i . 
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a existencia de carreiras ou sequencias de carreiras profissionai~ 

ordenadas (A2, seguida da SEQ1) e a sua duracao; 

mudancas de profi SSaO l COm Caracterizacao dos 11 p0ntos de quebra II 

quanto a idade, profissao, departamento anterior e actual, sector de 

origem e de destino, e numero de ordem da empresa (A3); aquelas, po

dem por sua vez ser seguidas de carreiras sequenciais ordenadas (in

troduzidas pela resposta negativa a condicao P19_7j = 0 e respostas 

positivas as duas seguintes questoes; com ligacao a A2 e SEQ1),ou de 

uma ocupacao ou conjunto de ocupacoes espor~dicas (SEQ2); 

situacoes de despromocao ou impasse na carreira profissional, poden

do ter v~rias origens e entroncando em A4 seguida de SEQ3. 

A legenda de apoio ao organigrama permite, no entanto, uma visao mais 

aprofundada das potencialidades deste modelo logico que nos serviu de base. 

Est~vamos finalmente em condicoes de comecar a exploracao da informacao 

e de, com base nela, proceder a uma caracterizacao geral do pano de fundo 

onde se teriam vindo a inscrever os fluxos de mobilidade. 

Desse trabalho daremos conta no proximo cap1tulo. 
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CONT. - Contador; 

CALC. - Calculo; 

LEGENDA DO ORGANIGRAMA 

RET. IFl - Regresso a IF ... ; 

RET. A... - Regresso a A ... ; 

T -Tempo de perman~ncia entre ocupa~oes cont1guas i e j; 

Pl9_lj -Data de entrada na ocorr~ncia j; 

Pl9_ 4j SIT. PROF. - Situa~ao na profissao na ocorr~ncia j; 

SECT.(j) =Sector na ocorr~ncia j; 

PROF.(j) = Profissao na ocorr~ncia j; 

CAT.(j) = Categoria na ocorr~ncia j; 

DEPART.(j) =Departamento na ocorr~ncia j; 

Pl9_2j - Nilmero de ordem da empresa na ocorr~ncia j; 

Pl9_3j = SECT(j) Sector na ocorr~ncia j; 

Pl9_5j = DEPART.(j) -Departamento na ocorr~ncia j; 

Pl9_6j = PROF.(j) - Profissao na ocorr~ncia j; 

Pl9_7j = CAT.(j) - Categoria na ocorr~ncia j. 
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Oescric~o dos principais nos e percursos do organigrama 

IF1 - condic~o que permite a identificac~o da geracao de entrada em activida

de; 

IF2 - condic~o que permite detectar mudancas de empresa, seguidas au nao de 

mudancas de sector; 

IF3 - condic~o que investiga a mudanca de departamento dentro da empresa; 

IF4 - condic~o que permite estudar a manutenc~o au alteracao da profissao 

anterior; e seguida: 

de A3 

e de 

que permite o registo do "ponto de quebra" profis

sional em termos de todos os parametres pertinentes 

para as TPCO: profiss~o, sector, e departamento 

(anteriores e actuais), numero de ordem da empresa 

de :destino e idade de inTcio da nova profiss~o; 

- SEQ1 - (atraves de IF5 e A2) - onde se procede ao registo 

(atraves de todos aqueles parametres), das carrei

ras profissionais ordenadas que atingem o tapa da 

carreira profissional; 

au de 

- SEQ2 sempre que ocorra uma profissao esporadica, a seguir 

au nao a uma carreira previa ordenada; 
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IF5 - condic~o que detecta situac6es de mudanca de categoria, podendo con

duzir a SEQ1 ou SEQ3,equivalendo este segundo caso ou a uma situac~o 

de despromoc~o ou a urn impasse na carreira dentro de uma mesma pro

fiss~o, compatlvel, por exemplo, com a passagem a uma nova empresa com 

entrada em categoria igual ou inferior a detida previamente. 

A1 ponto de investigac~o da situacao na profissao; 

A2 no de acesso de carreiras (ou sequencias de carreiras) ordenadas; 

A3 ponto que detecta quebras de profissao (cf. IF4); 

A4 no de encontro de carreiras desordenadas ou com impasses e (ou) des

promocoes (decorre de IFS). 



CAPITULO 6: Analise do quadro envolvente da mobilidade profissional 

Vamos entao proceder a uma caracterizacao dos principais elementos de 

evolucao do mercado de trabalho que se afiguram relevantes para a posterior 

analise da mobilidade profissional, considerando as caracter1sticas espec1-

ficas de cada uma das 6 geracoes em presenca. 

Esta primeira caracterizacao- habitual nas analises da mobilidade ao 

longo do ciclo de vida - visa a apreensao dos tracos gerais do quadro onde 

se inscrevem os processes de mobilidade profissional, por permitir a consi

deracao de factores de influencia decisiva sabre os padroes das trajectorias 

em que aqueles processes ocorrem. Nesse sentido, e apos uma primeira caracte

rizacao das varias geracoes, passaremos sucessivam~nte a analise dos movimen

tos de entrada e sa1da do salariato e a abordagem das historias de trabalho 

individual, como fim de melhor nos acercarmos das caracter1sticas das tra

jectorias que as integram. 

6.1. Algumas caracter1sticas das geracoes em presenca 

A primeira caracterizacao que importara fazer tem a ver com as diferen

cas de idades de entrada em actividade e de passagem as sucessivas ocupacoes. 
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A leitura do Quadro 6. 1. permite-nos constatar que ao longo das diferen-

tes gerac6es se verifica ~m aumento significative da idade de entrada no mer

cado de trabalho. Este facto que, como se sabe, tern a ver fundamentalmente 

com o aumento do nGmero de anos de escolaridade, n~o ter~ sido estranho tam-

bern a a 1 terac6es da s i tuac~o perante a profi ssao no '' ponto de entrada", co-

mo veremos mais tarde. 

Ao mesmo tempo, vai diminuindo o peso relative da mudanca de ocupacao 

depois dos 45 anos,o que e particularmente sentido ja na quarta geracao. 

A analise deste aspecto poderia ser aprofundada atraves do comportamen-

to das taxas de perda na passagem as sucessivas ocorrencias. 

Designando par ETi o numero de efectivos na ocorrencia de ordem i , e 

par ET(i- 1) o valor correspondente para a ocorrencia de ordem anterior, 

propomos para expressar as referidas taxas de perda na ocorrencia i a se-

guinte relacao: 

t. p •. 
1 

Como decorre do Quadro 6.2., as taxas de perda vao sendo cada vez maio-

res a medida que, de geracao para geracao, se evolui nos sucessivos mementos 

das trajectorias, facto que aparentemente indiciaria uma tendencia para esta-

bilizar cada vez mais cedo. 

Mas estas taxas de perda apenas nos dao par ora uma indicacao tenden~ 

cial do comportamento das diferentes geracoes. Com efeito,quarito mais re

cente for a data de entrada em actividade - e, portanto, a geracao conside-

rada - menor resulta a probabilidade de se encontrarem indiv1duos com idades 

avancadas em ocorrencias de numero de ordem superior. 



QUADRO 6,1 - !DADES DE ENTRADA NA OCUPACAO E IDADES MINIMA E LIMITE DAS SUCESS!VAS OCUPACOES, POR GERACAO 

12. Geracao 2o. Geracao 3~. Geracao 42. Geracao 52. Geracao 62. Geracao 
----------- ----------------------- ------------------- ---------------··---- -- --------------- ------- ------------------

!dade de en- ldades 1 i- !dade de en- : ldades 1 i- !dade de en- ldades 1 i- !dade de en- : Jdadcs 1 i- !dade de en- : Jdades 1 i- !dade de en- Jdades 1 i-
tra_da na ocor- mite _par trada na ocor- mite par trada na ocor- mite par trada na ocor- : mite par trada na ocor- : mite par trada na ocor- mite per 

rencia (%) ocorrencia rencia (%) ocorrencia rencia (%) ocorrencia rencia (%) : ocorrencia encia (%) : ocorrencia rencia (%) ocorrencia 
' ' 

1~. ocupacao <.14 = 70% < 14 = 46,2% < 14 = 32% < 14 = 22,2% ! -< 14 = !!, 8% ! ...:: 14 = 2,9% 

(ocorrencia) 14 ~ 17 = 30% - 14/17 = 23,1% - 14/17 = 25,8% - 14/17 = 33,7%! - 14117 = 21 •5%! - 14117 = 16 •7% -
: (> 45 = 0) : (> 45 = 0) 

< 18 ~ 25% < 18 = 29,9% < 18 = 32,2% < 18 = 25,1% : < 18 = 16,5% : < 18 = 16,3% 
2~· ocupacao 18 ~ 27:44% 11 ~57 18/27 = 45,5% 11 ~51 18/27 = 45,4% 12 ~ 66 18/27 = 53,8%: 11 ~ 49 18/27 = 71,3%! 12 ~ 44 , 18/27 = 81,6%: 16 ~ 38 . 

(ocorrencia) >45~6,2% >45=2,6% >45=0,9% >45=0,2%! >45=0! I >45=0 ! I 
~----------r------------T----------1-----------~---------~--------r----__,-·------·i' ' I 

< 18 ~ 3,2% < 18 = 5,6% < 18 = 12,1% , ·~ 18 = 7,1% : I < 18 = 9, a : I ...:: 18 = 15,4;; : ! 
32 • ocupacao 18 ~ 27: 42% ! 11 ~ 51 18/27 = 50% 15 .... 57 18/27 = 49,1% : 13 ~ 65 18/27 = 52,3% ! 14 ~ 51 118/27 = 61,5% ! 14 ~ 44 18/27 = 100~ ! 18- 27 i 
(ocorrencia) > 45 .... 13% : > 45 = 8,8% > 45 = 4% ! > 45 = 0,9% , > 45 = 0 ! 1 - ! l 

1 I I ' 

_ < 18 .... 1,2% < 18 = o < 18 = 1,4% • < 18 = 1,4% : < 18 = 1,ox : 1 < 18 = a : : 
42 • ocupacao 18 ~ 27: 37,5% 16 .... 51 18/27 = 31% 20 .... 56 18/27 = 39,9% 13 ~ 62 18/27 = 40% ' 15 ~53 18/27 = 62% 15 ~ 44 I 18/27 = 100~ : 21- 27 

(ocorrencia) > 45 .... 21% > 45 = 10,3% > 45 = 6,5% > 45 = 1,9% > 45 = o ' I - ! ' 
' ' 

<18-+0 <18=0 <18=1% <18=0,8% <18=7,5% i <18=0: : 
5i!. ocupacao 18- 27: 35,3% 19 ~ 60 18/27 = 9,8% 25 ~ 72 18/27 = 12,2% 14 ~ 62 18/27 = 25% ' 18 ~ 49 18/27 = 54,7% : 16 ~ 39 ! 18/27 = 10~~ 28- 2e ' 

(ocorrencia) > 45 .... 29% > 45 = 34 , 1% > 45 = 8,2% > 45 = 1,6'% , > 45 = o ' I -
_ < 18 ... a < 18 a < 18 = 1 • 8% < 18 = a : "' 18 = 15% • 1 : 

62. oc~pa~ao 18 ~ 27: 10% 26 .... 57 18/27 = o 30 .... 56 18/27 = 5,4% 15 .... 70 18/27 = 14,1% ; 22 ... 47 18/27 = 54% 18 ~ 34 "I - - I 
(ocorrencla) > 45:30% > 45 = 47,8% ' > 45 = 19,6% > 45 ~ 3,1% : > 45 = 0 ' ! 

' ' 



QUADRO 6o2 - TAXAS DE PERDA A PASSAGEM ENTRE OCORRENCIAS, POR GERACAO 

HL Geracao 29. Geracao 39. Geracao 49. Geracao 59.· Geracao 69. Geracao 
I I I 

% de I % de % de I % de I % de % de I I I 

Taxas de efectivos Taxas de : efectivos Taxas de efectivos Taxas de : efectivos Taxas de : efectivos Taxas de efectivos 
perda totais perda I totais perda. totais perda I totais perda I totais perda tota is I I I 

(E' ) I (ET-) ( ET) I ( ET) I (ET) (ET) I I I T I I I 
I I I 
I --I --
I I 

I 

I 

6iL ocorrencia 35,3% 27,5% 43,9% 29,5% 42,8% 26,3% 50,0% I 15,4% 75,8% 4,0% - I -I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 

5i!. ocorrencia 29,2% 42 '5;\', 29,3'%. 52 ,6'%. 29' 01.. '16 ,01.. 39,8'%. 30,81. 49,5% I 16 ,5:t 79,6:1: 1 ,Ot 

I I 
I I 
I I I 

I 
I I 

49. ocorrencia 22,6% 60,0% 14,7% I 74,4% 20,2% 64,8% 31 '1% 51 ,2% 44,2% 32,7% i 61 '7';, 4,9:;; 
I 
I 
I 

I 

3i!. ocorrencia 18,4% 77,5% 11 '7% 87,2% 15,6% 81 ,2% 18,6% 74,3% i 32,6% 58,6% 73, 3,6 ~2,8~ I 

29. ocorrencia 5,0% I 95,0% 1,3% 98,7% 3,8% 96,2% 8,7% 91 ,3% 13,0% 87,0% 52,0% 48,0% 
I 
I 
I 
I 
I I 

I I 

I 
I I I 

I I I 

I I I 

1 i!. ocorrencia I 1 oor.. 1 oo·x: lOOt.: - I 100;!: - I lCOI - 100':: - ' - - 0 0 

0 0 I 

j I I I 

I I I 
I I I I 

I I I 
- -----
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Uma analise rigorosa destas questoes exigira, naturalmente, a considera

cao de outros elementos, como os relatives ~s duracoes m~dias por ocorr~ncia. 

Apesar das reservas referidas, o Quadro 6.2. permite-nos, no entanto, 

algumas conclusoes importantes: para alem da tendencia ja constatada de de

crescimo sistematico do numero de efectivos ao longo das historias de traba

lho, a tendencia para 0 aumento da taxa de perda e particularmente acentuada 

entre a quarta e a quinta ocorrencias, seja qual for a geracao considerada, o 

que contribui para reforcar as suposicoes de que a maior probabilidade de es

tabilizacao parece verificar-se ate ao meio da trajectoria. 

Uma outra area para cuja analise se dispoe agora igualmente de informa

cao e que achamos de interesse realcar e a do peso relative da populacao fe

minina a entrada do mercado de trabalho, segundo a situacao na profissao e 

perante o emprego, por profissoes e sectores, e sua evolucao ao longo das 6 

geracoes. 

Como resulta da analise do Quadro 6.3., enquanto na primeira e segunda 

geracoes a participacao das mulheres da nossa amostra nao e numericamente 

significativa, a situacao modifica-se por complete durante os anos 50, con

firmando a tendencia conhecida a n1vel macroeconomico. 

Ao longo da primeira e segunda geracoes, a participacao, modesta, das 

mulheres faz-se sobretudo sentir, segundo a nossa amostra, em sectores como 

os dos texteis e artes graficas, os services prestados as empresas, os ser

vices relacionados com transportes e comunicacoes, os services de educacao 

e saude e OS domestiCOS. 

A partir dos anos 50, tambem deste ponto de vista a situacao se vai al

terando progressivamente: a nossa amostra revela urn aumento extraordinario 



QUADRO 6,3- PESO RELATIVO DA POPULACAO FEMININA A ENTRADA DO MERCADO DETRABALHO) POR 
PROFISSOES) SECTORES) SITUACAO NA PROFISSAO E PERANTE 0 EMPREGO) EM CADA 
GERACAO. 

%de ~lulheres Situacao perante a pro- Profissoes mais signifi- Sectores mais significa-fi ssao e 0 emprego das na 19. ocor- Mul heres na 19. ocorren- cativas das Mulheres na tivos das Mul heres na 
rencia cia 19. ocorrencia 19. ocorrencia 

19. Geracao 12 '5% TPCO = 100% - 393; 090; 219 - 321; 342; 832; 933 

29. Geracao 9,0% TPCO = 86, or.. - 393; 442; 132; 791 - 371; 610; 719; 720; TFNR = 14,0% 931 ; 953 

- 393; 451; 321; 751; - 321; 351; 323; 331; 
39. Geracao 23,5% TPCO = 100% 752; 759; 795; 014; 355; 382; 383; 810; 

06 7 ; 1 93 ; 16 2 831; 832; 931; 933 

TPCO = 96,2% - 393; 774; 752; 753; - 321; 323; 331; 355; 
49. Geracao 37' 5% TCP = 1 ,9% 754; 321 014; 193; 382; 383; 610; 620; 

Desempreg. = 1 '9% 380 810; 931; 933 

TPCO = 96,0% - 393; 752; 753; 795; - 321; 322; 230; 311; 
TCP 1 '0% 312· 314· 324· 355· 

59. Geracao 31 '2% 
= 321; 380; 451; 342; ' ' ' ' Fora act. = 2,0% 090; 042 351; 352; 810; 820; 

Desempreg. = 1 '0% 832; 933; 931 

TPCO 96,2% - 393; 752; 795; 162; - 321; 351; 352; 382; 
69. Geracao 51' 9% 

= 383; 711 ; 81 0; 820; 
Fora act. = 3,8% 067; 090 832 

NOTA: Remetemos o leitor para a legenda de sectores e profissoes que acompanha os mapas 6.17 e 6.18. 

I 
I 
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da percentagem de mulheres com habilitacoe~ literarias superiores ou medias

-altas (escolaridade superior ao ensino secundario) - 15,9% do total das mu

lheres presentes na terceira gerac~o( 1 ). 

Progressivamente, constata-se tamb~m o crescente aumento da participacao 

feminina nos "sectores nobres"( 2) - aos texteis e quimicas, sucedem-se cada 

vez mais as maquinas el~ctricas e nao-el~ctricas e 0 terciario (banca, segu-

ros, services prestados ~s empresas), mas mantendo quase sempre urn peso re-

lativamente elevado nos sectores tradicionais (alimentacao, curtumes, madeira 

e calcado) e nos services de educacao, de saude e sociais. 

6.2. Analise da evolucao da situacao na profissao e perante o emprego 

Ja nos referimos ~ pos$ibilidade de o conceito de mobilidade poder sub

entender varias acepcoes. Uma delas, consiste na analise dos fluxes que se 

podem estabelecer, de ocorrencia para ocorrencia, entre as diferentes situa-

coes na profissao e perante o emprego. 

Conhecidas as movimentacoes que a todo o memento se verificam no merca-

do de trabalho e a heterogeneidade da sua natureza, a principal intencao da

quele tipo de analises ~a de considerar o peso relative dos fluxes de en-

(1) Os valores correspondentes para as quarta e quinta geracoes sao, no en

tanto, mais baixos: 8,9% e 12,0% respectivamente. 

(2) Embora normalmente em profissoes menos "nobres" do que os seus colegas 
homens ••• 
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trada e sa1da do salariato. 

Do ponto de vista do nosso objectivo de investigacao - que, como se sa

be, e o da identificacao das carreiras profissionais dentro das trajectorias 

de actividade - a abordagem daqueles aspectos revela-se particularmente im

portante por permitir uma melhor caracterizacao daquelas mesmas trajectorias. 

Uma primeira leitura dos quadros que representam os fluxos que se esta

belecem entre aquelas diferentes situacoes, ao longo das geracoes em analise, 

(Fluxogramas 6.4. a 6.9.), permite-nos constatar que nao seria de todo bizarro 

utilizar a metodologia de analise dos processos de fluidez social sea inten

cao anal1tica fosse a de estudar a mobilidade nas primeiras geracoes ... 

E mesmo quando o salariato ganha foros de categoria central e de 11 ele

mento de regulacao 11 dos comportamentos das restantes, tal nao significa neces

sariamente que a historia da vida de trabalho se possa esgotar no seu inte

rior. 

A analise da situacao na profissao constitui, por essa razao, a questao 

a que nos dedicaremos seguidamente. 

Dada a existencia, deliberadamente procurada, de caracter1sticas estru

turais tao distintas de geracao para geracao, os fluxos que se estabelecem 

entre as diferentes situacoes na profissao variam muito, embora se mantenham 

algumas leis de evolucao fundamental. 

A primeira caracter1stica estrutural tern a ver, como seria de esperar, 

como peso dominante e crescente dos trabalhadores por conta de outrem ao 

longo das 6 geracoes, a traduzir uma tendencia identica ~ ja constatada em 



FLUXOGRAMA 6,4, EVOLUCAO DA SITUACAO NA PROFISSAO E PERANTE 0 EMPREGO AO LONGO DOS 6 MOMENTOS DE REFER~IICIA • 
- PRINCIPAlS FLUXOS 

(1@, GERACAO, ANTES DE 43) 

: ~. CCUPA~XOI 

'EMPREGO I TPCO • 80% I I TFNR • 20% I 

... , .. -1Deaempregado1 • 
2!. OCl:PA~!tO/ • 2,5% 

I EMPREGO I !PCP • 0% I I TFNR z 2. 5% I I TPCO • 92.5% 1 

1. Fora da 
Actividade•2,.5'Y. 

0 

lt 
IDa ••mprazado• • I !-< .. • O'Y. 

" TFNR . 3 '2~. TPCO • 93,5% 
.. 
"' 

Sector Sector1 Prof, Cat, ... 
I I 

I 8 ~~ Fora de I TPCP • O'Y. I 
3!. OC l:PA~XOI 111 100% I I .... 

I I 
1-

ctividade•3, 2'Y. 

720 I 999 I 0 
I EMPREGO I I 

I I 
I I I 
I I 

l 100% para TFNR 

TPCO = 92,3% IDesempregados • I ~ II . 3,8r. 
~!. OC1JPA~XO.' Sec tor1 Prof. Cat. 

I I I I 
I 

TPCP • 0% TFNR = 0~. 
I I i 

I EMPREGO I I 100% p!, TPCO 
I I 

341 I 922 I 3 ~~ Fora de I 
I I ctividade•3,8% 
I 

I 
I 

I I 
I I 

TPCO = 100% 
~ector 1 Prot. 1 Cat. 

I I I I 
100% p!.TPCO 

5'!. OCUl'A~XOI TPCP • 0% TFNR = 0% I I 
I I 

331 I 977 I 0 
I I 

IEMPREGO I 
I 
I 

------~--------~------
I I 
I I 

355 I 393 I 2 100% para TPCO 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

o!. OC L'PA~!tOI 

I I EXPREGO I 100% TPCO 



FLUXOGRAMA 6,5, EVOLUCAO DA SITUACAO NA PROFISSAO E PERA~TE 0 EMPREGO AD LONGO DOS 6 MOMENTOS DE REFER~NCIA -
- PRINCIPAlS FLUXOS 

(2il, GERACAO, 43/53) 

I Deacmprogadoa ·1 
• 0% 

I§, OCUPACAo/ 
TPCP • 2,67.1 TFNR • 7 ' 7?. I I TPCO I • 89,77. 

/E!1PREGO I Fora de :I 
actividade • 0% 

TPCO • 92,37. I Dcscmprcgadoa "] 
• 07. 

I 
\ ' I 

Sector ! Prof. Cat, 
TPCP ..! 07. TFNFj • o,r. 

2§. OCUPA<;Ao/ ' 
I Fora de :I /E!1PREGO 80% actividade•7, 7% 

311 999 0 

TPCO 
500 776 0 

j 
20% 207. 

TPCP ~ 2 '97. TPCO • 92,87. IDesempregados •J 
Sec tor ! 

• o:: 
Sector: Prof. eat. 

3§. OCUPACAO/ 
TFNR = I. 4% I 

Ill 393 0 

/E!1PREGO 
620 355 399 3 66, 77. TPCO I Fora de I 

actividade•2,9:: 
382 359 2 

384 : 
913 . . 

I . 
vo 

I 33 3% TFNR 
0 ,., 

I 

TPCP • 3,37. TPCO = 95% 

Sector: 

I I Sector ! Prof. . Cat . TFNR = 0% . . 
I 100% TPCO 

~§. OCUPACAo/ 323 760 . 1 . . 
620 383 832 . 2 . /E!1PREGO 

1 

. I Fora de I 500 . 
actividade = 07. I 

507. TPCO I I 
I I 

331 I 801 I 
0 ' I I Desempregados •I I I 

I I . = 1 77. 

TPCO = 97,77. IDesempregados ~ I 
Sector : 

• 0?. 
Prof. I Cat, 

J I I 
I I TPCO .; 07. TFNR = 0% 
I 
I 

5@. OCUPA<;AO/ I 

321 951 I 2 
507. TPCO ' I Fora de I I 

actividade=2,3~ /EXPREGO : : 
' I 

I I 
I I 100% TPCO 

341 I 999 I 0 : I 
I 

I I 

50% Fora de catividade 

6§. OCUPA<;AO/ I 100% TPCO I 
/EXPREGO 



FLUXOGRAMA 6.6. EYOLUCAO DA SITUACAO NA PROFISSAO E PERANTE 0 EMPREGO AO LONGO DOS 6 MOMENTOS DE REFERENCIA -
- PRINCIPAlS FLUXOS 

(3Q, GERACAO, S3/63) 

H!. OCUP ACAo / 

/EMPREGO I TPC = 1,9% I I TFNR • 4,2% I I TPCO • 93% I I Fora de ; I 
octividade•0,9~ 

2i!.OCUPACAO/ 

I TPCP = 1% I I TFNR = O,S% I I TPCO • 91 ,3% I J Fora de ~~ Desempregos ·1 
/EMPREGO Sector SOO I 1 actividade•S,8~ • 1 ,51. 

100% TPCO I 
100% TPCO 

L TPCO • 90, 77. I Fora de L 
·sector ' Prof, ' Cat. 

actividade•7,1%j 

l O,S% J I 1.1% 1 
I I I TPCP = TFNR = 322 I 4S1 I 0 I I 

720 I S89 I 0 
3i!.OCUPACAO/ 321 :212; 219: I Desempregos . I 322; 3S1 :333; 4S1: 2 • O,S% 

/EMPREGO 3S6; 384 :s82; 749: ._ 
620; 720 :7S1; 7SS: 
a20; 912 :7s9; 8SS: 0 

:8s6; 874: 

3S6 I 393 
I 

3 66,7% TPCO I I 
I I 

610 I 9as I 0 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

TPCO = 94,4% I Fora de ; t---
Sector I Prof. I Cat. 

actividade•3,S% 

I I 
I I 

L I TPCP = 1,4% I TFNR = 0% 
I ' I '· 

Sector 610 230 :o32; 162: 
321 :393; 441: 0 I Desempregos . I 3a3 :4s2; 7oo: 3 = 0,77. 

4i!,OCUPACAO/ 711 :711 ; 721: 2 100% TPCO 
342 :7s2; a4s: 1 /EMPREGO a20 :ass; an; 

:a93 I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I I 

? 
I I 
I ? I 0 ~ I I 

' I 
I ' 

100% Desemprego 

aO% TPCO ( 

TPCO = 97% I Fora de 1--
actividade = 1% 

Sector I Prof. ' Cat. 

I I I I 
I ' TPCP • 1% TFNR = 0% I I 
I ' soo ' 9S1 I 1 
' ' I Desempregos = 1% I ' I 

933 ' 393 I 0 
100% TPCP ' I 

' ' Si!.OCUPACAo/ : ' ' 
/EMPREGO 321 :1aO; 734: 0 341 :a39 ' I 2 .. 

3a3 :ass I 
I 1 949 I I 

: I 

' ' I 

383 I I 
+- 100% TPCO I 872 I 2 3a4 ' I 

I I 
I I 

6i!,OCUPA<;AO/ 

I /EMPREGO I 100% TPCO 



FLUXOGRAMA 6, 7, EVOLUCAo DA S ITUACAo NA PROF I SS?\o E PERANTE 0 EMPf1EGO AO LONGO DOS 6 110MENTOS DE f1EFE:ItiiC it, • 

- PRINCIPAlS FLUXOS 

I~. OCUPA<;,\;0/ 

I TPCP = 1,9% I I TFNR • 0, 7% I I TPCO • 95,27.1 I Fora de I- I {)cscmprcgllllc'> ·I 
/El1PREGO activ. • 1,9% • 0 3i! 

2~. OCUPA<;XO/ 1 TPCP = 0, 8% 
1
1 I TFNR = 0% I I TPCO • 94,67. I I Fora de I nesempregndos ·_r 

/EMPREGO Sec, =931;951 activ. • 3,47. • 1 '37. 

J 

100% TPCO 100% TPCO TPCO • 96% 8% Des. r !Jcscmprcr,ndo" " I 
IL Sector ' Prof, ' Cat. 

1 . 0,97. 

I TPCP = 0,3% 1 I ' ' I TFNR = 0% 313 ' 452 I 

' 0 
342 ' 778 I 

I ' 2 
951 I 855 I f Fora de I I ' activ. • 2,87.: 

321 ;323 331 ;380 3e. OCUPA<;Ao/ 
355;381 391 ;393 0 

/El1PREGO 383;631 520;756 92% TPCO 

632;720 760;852 2 
810; 941 874;985 

230;331 I 014 I 0 
351; 381 ' 193;393 100% .JPCO ' 383 ' 711 I 2 I 752 ' i 

TPCO = 98,2% 

Sector Prof. I Cat. ' ' I 
100% TPCO I 

' 720 855 ' 0 ' 
: 

~~. OCUPA<;Ao/ I TPCO = 1 '3% I I 0% I 
321 ;362 032;039 1 

Sector 832 
TFNR = 382;610 212;321 2 100%-..TPCO 

/El1PREGO 632;713 393;700 3 
719;810 0 

i i [ Fora de I I I activ. = 0,5% 
I I 3 100% TPCO 

? ' ? I 
I 

' I 0 
I I 

TPCO = 98,6% 

Sector Prof. Cat, 

382 121 0 

5~. OCUPA<;AO/ 
100% TPCO 

713 211 
I 

/EMPREGO 832 I 451 I 
I 
I 

: 
' 

' ' I 100% TPCO 
832 532 I 0 

I 
I 
I 

' 

6~. OCUPA<;Ao/ 

/El1PREGO I 100% TPCO I 



FLUXOGRAMA 5,8, EVOLUCAO DA SITUACAO NA PROFJSS~O E PERANTE 0 EMPREGO AO LONGO DE 6 MOMENTOS DE REFER~NCIA • 
- PRINCIPAlS FLUXOS 

(5~. GI>RACll0 1 73/83) 

I il. OCUPACAo/ 

/EXPREGO I TPCP • 1 ,6% I I TFNR • 1 1 37.1 I TPCO • 95% ~ I Fora de I Deumpregados "I 
oct. • 1 ,3% • 0181. 

~ 
ci!, OCUPACAO l TPCP • 0,4% I I TFNR • 1147. I I TPCO • 91 197. I I Fora de I Desampregados • r-

act, • 5,3% • 1,0% 
/EXPREGO Sector 931 

,. i 13 3% Desempregados 
L.. 

'• 

TPCO • 95 15% "' I Desempregados • ~ 
I 

.... • 215% 
Sector I Prof, Cat. .. 

100% TPCO I 

913 I 083 0 I 
I 

J Fora de :I 
I 

34 2 :o24; 80'/, ·1actividade •1 1 0~ 
Jil. OCUPACAO/ 

I TPCP • 1 ,07.1 331; 356 !393;219 J!££_ 
381; 384 !451;552 0 

/EXPREGO 1 610; 632 !814;832 
3 720; 810 !845;874 I 

832 1922 I 

I I 1001. TPCP 
111 I 393 I 0 I I 

230 I 711 I 
I I 

290 I 999 I 2 I I 
I I 

20% TFNR ( ( 

I I I TPCO ~ 91 , 57, I; Fora de :I TFNR • o,ar. I actividade • 2, 5~ 
Sector ! I Prof. ' Cat. 

' ' 
? ? ? ? ' 0 ' ~~. OCUPACAO/ 

I 
' 807. TPCO I Desempregados • ~ TPCP • 2,57.1 ? ? ? ? ' 3 ' • 2,5% Sector 951 I 

/E!-!PREGO ' ? ? ? ? ' 1 
' ' ' ' 
' ' ' 321 039 ' 0 100% TPCO ' ' 382 752 ' 2 ' ' ' ' ' 

100% DE :o_emprego 

TPCO = 96,8% 

Sector ' Prof. ' Cat. ' ' ' ' 321 ' 219 ' ' ' 0 I; Fora de :I ' ' 
1007. TPCO 610 ' 451 ' actividade = 3,2~ 

' ' 1 ' ' 832 ' 939 ·• 
' ' SLOCUPACAo/ 341 ' 024 ' ' ' 0 
' ' 100% TPCO 

/EXPREGO 713 ' 393 I 

' ' 1 
' ' 810 ' 393 ' 

311 872 ' 100% TPCO ' ' 0 
' 322 971 I 

' 2 
' 341 999 ' ' 

6~.0CUPACAO/ 

I 100% TPCO I /D!PREGO 



FLUXOGRAMA 6,9, EVOLUCAO DA SITUACAO NA PROFISSAO E PERANTE 0 EMPREGO AO LONGO DOS 6 MOMENTOS DE REFE~~NCi~ -
- PRINCIPAlS FLUXOS 

(6~. GERAC~O, 83/88) 

li!. OCUPA~Ao I 

/E!1PREGO I TPCP • 0% I I TFNR • 07. I I TPCO. 987. h I Fora de I 
actividade • 2% 

,. 

2!!. OCUPA~AO/ 

I I I' I I TPCO • 96,4% I I Fora de :I 
/EMPREGO 

TPCP • 0% TFNR • 07. ·lactividade • 3 6% 

TPCO • 1007. 

I 
Sector Prof, Cat. 

I TPCP • 07. I I TFNR a 0% 

3!!. OCL'PACAo/ 

/E!1PREGO 322 219 
} 0 

810 985 
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outras economias para urn reforco do salariato( 1). 

Simultaneamente, outras situacoes perante a profissao desempenham urn pa

pel que historicamente tambem nao e original - OS trabalhadores familiares 

nao remunerados (TFNR), detendo sempre urn peso modesto, tendem a diminuir 

quase sistematicamente a medida que a progressiva perda de peso do sector 

agricola (onde aquela categoria predominou) e o exodo rural fazem encaminhar 

cada vez mais para o salariato as novas geracoes. 

Os trabalhadores por conta propria (TCP) tendem a surgir, por sua vez, 

com urn peso mais significativo em per1odos de born andamento da economia - o 

que no nosso caso se constata na segunda geracao - ou quando a combinacao 

da sua relativa flexibilidade com a natureza do "metier" espec1fico lhes 

permitem uma dimensao de projecto adequada a nova conjuntura, como sucede com 

OS servicos prestados as empresas e de reparacoes diversas (sectores 832, 

931 e 951 da CAE, respectivamente), nas quarta e quinta geracoes. No entanto, 

o seu comportamento em relacao ao salariato modifica-se substancial~ente en

tre os periodos de crise e os de desafogo economico, como veremos. 

Tambem a semelhanca do que sucede noutras economias( 2), o peso relativo 

dos opet~rios d~ntto do salariato tende a diminuir, em especial a partir da 

terceira geracao inclusive, em grande medida devido a natureza dos fluxos 

que passam a dar-lhe origem. Convir~ realcar aqui os seguintes aspectos. 

Na transicao para os anos 60, o salariato passa a ser alimentado, ao 

longo de cada geracao e de forma sistem~tica, por tres categorias diferentes 

(1) Veja-se a este respeito M. Cezard e D. Rault, (1986). 

(2) Para uma referencia a economia francesa, vet P. Laulhe, (1988). 
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quanto a situacao profissional de origem: 

os anteriores trabalhadores por conta propria, que na decada de 40 e ini

cio da de 50 tihham conhecido algum exito nomeadamente nos sectores da 

construcao (500) e do comercio a retalho (620); com as primeiras vicissi

tudes tinham optado pela reconversao sectorial, pela inactividade e ... so 

em ultima instancia, pelo salariato e constatando agora os perigos de uma 

tal estrategia( 1), decidem-se, a partir dos anos 60, a considerar o traba-

lho por conta de outrem como uma das saidas possiveis face ao mau andamen

to dos negocios. 

Ingressando no salariato, em grande parte dos casos como operarios quali-

ficados ou encarregados de sectores de actividade onde tinham tido os seus 

negocios - a construcao eo comercio a retalho, mas tambem os servicos de 

saude, de educacao, ou de reparacoes diversas -, em sectores de implanta

cao antiga - as industrias alimentares, a madeira, o papel -, e ainda (mais 

raramente) em actividades onde se exigem elevadas qualificacoes especifi-

cas - como as comunicacoes -, nao deixarao no entanto de o fazer com uma 

certa renitencia e acalentando a esperanca de recuperar, mais cedo ou mais 

tarde, o estatuto de independente, muitas vezes "herdado" da geracao ante-

ri or. 

(1) Os que mantinham essa opcao aparente de recusa de assalariamento no ter

ceiro momenta das suas historias de actividade, conheceram nas terceira 

e quarta geracoes como unica saida possivel ..• 0 desemprego. 
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Este ultimo aspecto, bern desenvolvido por Pierre Laulhe( 1 ), pode ter estado 

na origem de movimentos como os que a nossa amostra revela na quarta ocor

rencia da quinta geracao, unico caso em que parece poder constatar-se urn 

fluxo 11quido do salariato para o estabelecimento por conta propria, neste 

caso em direccao ao sector de reparacoes diversas (951), como pode ver-se 

no Fluxograma 6.8 .. 

coexistindo com os ex-independentes, encontram-se tambem nos fluxos de ali

mentacao do salariato os trabalhadores familiares nao remunerados (cujo pe

so deixa praticamente de se sentir apos a terceira geracao), os inactivos 

e os desempregados. 

Ora este ultimo aspecto aconselha que passemos agora a considerar as al

teracoes ocorridas na situacao perante o emprego. 

Ainda durante a segunda geracao se verif.ica o desenhar de urn fluxo que 

passa a ter urn car~cter regular: o dos inactivos para o salariato, situacao 

que acabaria por retirar de vez aos trabalhadores familiares o estatuto de 

categoria de destino se nao se tivesse verificado urn fluxo tardio, provavel

mente em consequencia directa da crise dos anos 70, de acesso aquela catego

ria de 20% dos desempregados da terceira ocorrencia da quinta geracao (1973-

-83), como se pode verificar no Fluxograma 6.8 .. 

(1) P. Laulhe, (1988). 
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Ora esses inactivos que se tornam trabalhadores assalariados e comecam 

par ser, nos anos 40 e principios de 50, essencialmente operarios dos secto

res tradicionais (curtumes, construcao ... ), revelam nas duas geracoes se-

guintes (1953/63) e (1963/73) uma composicao qualitativa totalmente diferente 

e muito heterogenea. 

Sendo o servico militar obrigatorio o principal contingente de abasteci

mento da inactividade durante aquelas duas geracoes, os jovens cujas histo-

rias de trabalho se viam assim afectadas particularmente durante as primeiras 

ocorrencias( 1) apresentavam caracteristicas muito diversas dos pontos de vis

ta dos niveis de escolaridade e categoria e experiencia profissionais. 

Quando aos desempregados, para OS quais infelizmente nao se dispoe de 

muita informacao, parece poder apontar-se uma tendencia identica a que conhe

ceu a evolucao dos inactivos a partir das terceira e quarta geracoes, embora 

o peso dos indiferenciados e·pouco qualificados no conjunto dos ex-desempre

gados nao seja de menosprezar (sobretudo na segunda e quinta geracoes, como 

se deduz dos Fluxogramas 6.5. e 6.8.). 

Podemos portanto concluir que a perda de peso relativo dos operarios den-

tro do salariato, patente sobretudo a partir da segunda geracao, se viu refor-

cada pelas razoes institucionais associadas a "funcao" da inactividade e ine-

rente composicao qualitativa dos inactivos. 

(1) As truncagens na carreira profissional em virtude do servico militar pare

cern intervir em momentos diferentes das trajectorias de actividade em fun

cao, entre outros aspectos, do numero de anos de escolaridade dos atingi

dos. 
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De uma maneira geral, parecia pois manifestar-se uma tendencia para o es-

tabelecimento de rela~oes privilegiadas e directas com o salariato por parte 

de todas as categorias a excep~ao dos trabalhadores independentes, OS quais, 

como tamb~m se referiu, passam a seguir essa mesma trajectoria com car~cter 

sistematico na gera~ao de 63 a 73. 

Mas ainda durante o per1odo de 1943 a 1953, come~a a verificar-se a que-

bra daquelas rela~oes directas assistindo-se, em vez disso, ao desempenho pe-

la inactividade de urn papel de intermediario entre as outras categorias e o 

salariato. 

Estas quebras nas trajectorias de trabalho provocadas por passagens pela 

inactividade nao deixarao de se reflectir com mais evidencia aquando do estu-

do das fileiras profissionais. 

Mas mesmo a este nivel elementar de abordagem e poss1vel constatar uma 

frequencia elevada de 0 nas categorias associadas as quarta e quinta ocor

rencias, aquelas onde acabam normalmente os efeitos da inactividade sobre as 

trajectorias (Quadro 6.16.)( 1). 

6.3. Caracteriza~ao das trajectorias de actividade 

Consideremos agora as caracter1sticas mais marcantes das historias de 

trabalho por compara~ao das 6 gera~oes em presen~a. 

(1) Retomaremos esta questao na 39. Parte, Cap. 7, ao estudar as quebras de 

sequencia profissional. 
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Para tal, comecaremos no 1Q. paragrafo por apresentar algumas conclusoes 

gerais sobre a analise do departamento, da mobilidade entre empresas e da 

evoluc~o da categoria, para seguidamente procedermos a uma caracterizac~o 

mais sistematica dos comportamentos sectoriais e profissionais. 

6.3.1. Analise do departamento, do numero de ordem da empresa e da 

categoria profissional 

A analise da evolucao do peso relativo dos diferentes departamentos( 1) 

ao longo das sucessivas ocorrencias, por gerac~o, socorre-se dos Ouadros 

6.10. a 6.15. 

Embora o departamento 1 tenha sempre, como seria de esperar, urn peso su-

perior aos restantes, a tendencia geral e para a sua diminuic~o progressiva 

nas primeiras ocorrencias, perdendo peso a favor dos servicos administrati-

vas. 

Tal facto mostra bern a influencia crescente do sector terciario, "rou-

bando" cada vez mais terreno ao de producao propriamente dito. 

0 peso dos servicos auxiliares (departamento 3), que se caracterizam 

muitas vezes pelo nao exerc1cio de uma profiss~o definida ou pela prestac~o 

(1) Como referimos na fase de analise da codificac~o (Cap1tulo 5, ponto 5.1.)1 

atribulmOS aos departamentos OS seguintes codigos: 

1 - processo de producao, 2 - servicos administrativos, 3 - servicos au

xiliares, 4 - passagem pela emigracao, 5 - passagem pelas ex-colonias. 



QUADRO 6.10 - QUADRO-SfNTESE DOS PARAMETROS CARACTERIZADORES DOS TRABALHADORES ENTREVISTADOSJ POR GERACAOJ 
NAO CONSIDERANDO A CATEGORIA PROFISSIONAL NEM AS IDADES DE MUDANCA DE OCUPACAO 

(19. geracao -antes de 1943) 

Situacao na profissao Sec to res de acti vi dade Profissoes mais Peso relativo dos Numero de oraeni 
e perante o emprego frequentes departamentos da empresa 

- 111; - 393; 874 1 ... 72,4% 
19. ocupacao TPCO = 80,0% - 311; 610; 620 - 399; 451 2 .... 17,2% 

TFNR 20,0% 3 6,9% -= -381;832 - 621; 700 
... 

4 .... 3,4% 

92,5% 1 .... 68,6% 1 .... 13,2% TPCO = - 500; - 393; 2 20,0% 2 .... 86,8% Fora activ. 2,5% .... 
29. ocupacao = - 381; 383 - 999; 3 8,6% .... Desempreg. = 2,5% - 362; 385; 610; 951 - 951; 700; 451 TFNR = 2,5% 5 .... 2,9% 

1 ... "78 ,6% 1 .... 12,9% 
TPCO = 93,5% - 381; - 393; 2 ... 10,7% 2 .... 25,8% 

39. ocupacao TFNR = 3,2% - 500; - 839; 999 3 .... 7' 1% 3 .... 61 ,3% 
Fora activ. = 3,2% - 311; 331; 362 

5 .... 3,6% 

1 .... 79,2% 1 .... 8,3% TPCO = 92,3% - 381; - 393; 839; 874; 999; 2 .... 16,7% 2 .... 25,0% 42. ocupacao Fora activ. = 3,8% -500;372 700 3 .... 4,1% 3 .... 33,3% Desempreg. = 3,8% 4 .... 33,3% 

1 .... 78,9% 1 .... 5,3% 
- 381; 2 .... 21 '1% 2 .... 21,0% 

52. ocupacao TPCO = 100% - 372; - 393; 874; 3 ... 26,3% 
- 331; - 839; 4 ... 31,6% 

5 ... 15,8% 

1 ... 81,8% 1 ... 2,5% 
2 ... 18,2% 2 .... 22,5% 

- 700; 212; 3 .... 27,5% 
62. ocupacao TPCO = 100% - 381 - 393; 874; 4 .... 30,0% 

5 .... 12,5% 
6 .... 5,0% 

NOTA: Retiveram-se asprofissoes e os sectores que representam frequencias iguais ou superiores a 5%. por ocorrencia_ 



QUADRO 6.11 - QUADRO-SfNTESE DOS PARAMETROS CARACTERIZADORES DOS TRABALHADORES ENTREVISTADOS, POR GERACAO, 
NAO CONSIDERANDO A CATEGORIA PROFISSIONAL NEM AS IDADES DE MUDANCA DE OCUPACAO 

(2~. geracao, entre 1943 e 1953) 

Situacao na profissao Sectores de actividade Profissoes mais Peso relative dos Numero de ordem 
e perante o emprego frequentes depa rtamen tos da empresa 

TPCO 89,7% - 620; - 393; 999; 
1 .... 67,2% = - 383; 500; -451;399; 19. ocupacao TCP = 2,6% 2 .... 20,9% -

TFNR = 7,7% - 311; 321; 719; 810; - 832; 3 .... 10,4% 951; - 855; 
5 .... 1 ,5% 

1 .... 47,2% 1 .... 23,4% - 383; - 393; 2 .... 33,3% 2 --> 76,6% 
2~. ocupacao TPCO = 92,3% - 321; - 832; 3 11 '1% Fora activ. 7,7% - 311; 951; - 300; 

.... 
= 4 .... 4,2% - 384; 500; - 219; 451; 700; 999; 5 .... 4,2% 

1 .... _ 45,3% 1 .... 21,4% TPCO = 92,8% - 384; - 393; 2 .... 35,9% 2 .... 34,3% 
3~. ocupacao TCP = 2,9% - 321; - 219; 3 .... 12,5% 3 -+ 44,3% TFNR = 1,4% - 383; - 300; 700; 

Fora activ. = 2,9% - 341; 500; - 832; 5 .... 6,3% 

- 383; - 393; 300; 1 -+ 51;8% 1 -+ 1~.3% TPCO = 95,0% - 384; - 700; 2 -+ 32;1% 2 .... 23;3~ 
4~. ocupacao TCP = 3,3% - 321; - 219; 3 -+ 10,7% J -+ 21,7% 

Desempreg. = 1, 7% - 341; 500; - 110; 832; 845; 872; 4 -+ 5,4% 4 -+ -36,7% 

15,9% 1 -+ 50,0% 1 .... 
- 321; - 300; 2 -+ 40,5% 2 -+ 25,0%(Ret.)(*) 

5~. ocupacao TPCO = 97,7% - 384; - 219; 3 -+ 9,5% 3 .... 15,9% 
Fora activ. = 2,3% - 351; 383; - 393; 700; 4 -+ 29,5% 

- 212; 760; 039; 5 .... 13,6% 

1 .... 44,0% 1 -+ 12,5% 
- 219; 2 -+ 48,0% 2 -+ 16,7% 

- 384; 321; ..: 393; 3 -+ 8,0% 3 -+ 16,7% 
6i!. ocupacao TPCO = 100% - 383; 810; - 700; 4 -+ 29,2% 

- 300; 5 -+ 16,7% 
6 -+ 8,3% 

- ----- ~----· ~-

NOTA: Retiveram-se as profissoes e os sectores que representam freq~encias iguais ou superiores a 5% por ocorrencia. 
(*) - Ret. = Significa retornos a empresas anteriores. 

--·-·-··-



QUADRO 6.12 - QUADRO-SfNTESE DOS PARAMETROS CARACTERIZADORES DOS TRABALHADORES ENTREVISTADOSJ POR GERACAOJ 
NAO CONSIDERANDO A CATEGORIA PROFISSIONAL NEM AS IDADES DE MUDANCA DE OCUPACAO 

(39. geracao, entre 1953 e 1963) 

Situacao na profissao Sec to res de act i vi dade Profissoes mais Peso relativo dos Numero de ordem 
e perante o emprego frequentes depa rtamen tos da empresa 

TPCO = 93,0% - 321; - 393; 1 67,7% TCP 1,9% -> = - 620; 383 - 399; 752 2 21 ,5% 19. ocupacao TFNR 4,2% -> = - 351; 381 - 451; 855 3 9,7% -
Fora activ. 0,9% -> = 4 1,0% -> 

TPCO = 91,3% 
- 321; - 393; 1 58,6% 1 36,0% TCP 1,0% -> -> = - 383; - 700; 2 29,0% 2 64,0% I 

29. ocupacao TFNR 0,5% -> --> I = - 352; - 832; 839; 855 3 11 ,8% I Fora activ. 5,8% --> = - 351; 500; 620 - 874; 999 4 0,5% Desempreg. 1,5% --> = 

TPCO = 90,7% - 321; - 393; 1 --> 51,2% 1 --> 24,9% 
TCP = 0,5% 2 --> 33,5% 2 --> 31,5% 

39. ocupacao TFNR = 1,1% - 383; - 219; 700 3 --> 12,2% 3 --> 43,6% 
Fora activ. = 7,1% - 351; - 855; 4 --> 1,2% 
Desempreg. = 0,5% - 322; 620 - 300; 832; 874 5 --> 1,8% 

TPCO = 94,4% - 321; - 393; 1 --> 55,6% 1 --> 22,9% 
4£. ocupacao TCP = 1,4% - 383; - 700; 2 --> 30,1% 2 --> 25,0% 

Fora activ. = 3,5% - 351; - 162; 212; 219; 300; 3 --> 12,8% 3 -> 18,6% 
Desempreg. = 0,7% - 711; 451; 845; 855· 4 -> 1 ,5% 4 -> 32,9% 

I 

1 --> 10,2% I 

TPCO = 97,0% - 321; - 700; 1 --> 53,1% 2 22,2% -+ 

59. ocupacao TCP = 1,0% - 383; - 219; 2 -> 32,3% 3 18,2% -> Fora activ. 1,0% - 711; - 393; 3 -> 11,5% = 4 -+ 21,2% Desempreg. 1,0% - 331; 342 - 300; 4 -+ 3,1% = 5 -+ 22,2% 

1 -+ 15,0% 
- 321; - 219; 1 -> 60,0% 2 -+ 18,3% 
- 383; - 212; 2 -> 31,7% 3 --> 13,3% 69. ocupacao TPCO = 100% 
- 711; - 700; 3 8,3% 4 --> 18,3% --> 

- 351; - 393; 5 -+ 20,0% 
6 -+ 15,0% 

NOTA: Retiveram-se as profissoes e os sectores que representam frequencias maiores ou iguais a 5% por ocorrencia. 



QUADRO 6.13 - QUADRO-SfNTESE DOS PARAMETROS CARACTERIZADORES DOS TRABALHADORES ENTREVISTADOS, POR GERACAO, 
NAO CONSIDERANDO A CATEGORIA PROFISSIONAL NEM AS IDADES DE MUDANCA DE OCUPACAO 

(49. geracao, entre 1963 e 1973) 

Situacao na profissao Sectores de actividade Profi.ssoes rna is Peso relativo dos Numero de ordem I e perante o emprego frequentes departamentos da empresa 

TPCO 95,2% 1 -+ 62,0% ' = - 321; TCP = 1,9% - 393; 2 -+ 26,1% 
19. ocupacao TFNR = 0,7% - 620; - 399; 3 -+ 8,4% -

Fora activ. = 1,9% - 383; 711 - 451; (*) (*) 4 -+ 1,8% 
Desempreg. = 1 '7% - 322; 381 - 752; 855; 321; 5 -+ 1,8% 

94,6% 1 -+ 54,4% 1 -+ 32,7% TPCO = - 383; - 393; 2 31,0% 2 67,3% TCP 0,8% - 384; -+ -+ 

29. ocupacao = - 219; (*) (*) 3 12,1% Fora activ. 3,4% - 711; -+ 
= - 451; 832; 855; 4 0,8% Desempreg. 1,3% - 832; 321; 322; -+ 
= 5 1,6% -+ 

- 393; 1 -+ 48,8% 1 -+ 23,7% TPCO = 96,0% - 383; - 219; 300; 2 35,2% 2 -+ 35,6% -+ 

39. ocupacao TCP = 0,3% - 384; - 700; 3 11,7% 3 -+ 40,7% Fora activ. 2,8% - 321; 711; 810; (*) (*) -+ 
= 4 4,0% 0,9% - 352; 832; - 832; 855; -+ Desempreg. = 5 0,3% -+ 

- 383; - 393; 1 -+ 54,1% 1 -+ 20,9% 
TPCO = 98,2% - 810; - 300; 2 -+ 35,5% 2 -+ 31,1% 

49. ocupacao TCP 1,3% 3 -+ 9,1% 3 -+ 25,8% = - 832; 384; - 219; (*) {*) Fora activ. 0,4% 4 -+ 0,9% 4 -+ 22,2% - 321; 711; - 832; 700; 855; 874; 5 -+ 0,5% 

1 49,6% 1 -+ 19,7% 
98,6% - 383; 384; - 393; -+ 2 25,5% TPCO -+ = - 382; 810; 2 -+ 38,5% 59. ocupacao TCP 0,7% - 219; (*) {*) 3 -+ 23,4% = - 321; 331; 711; 820; 3 -+ 10,3% Desempreg. 0,7% - 300; 212; 700; 855; 4 -+ 16,8% = 832; 4 -+ 1 ,5% 5 -+ 14,6% 

1 -+ 42,3% 1 -+ 18,1% 
- 393; 2 -+ 46,5% 2 -+ 27,8%(Ret.)(*) - 383; 384; - 219; 3 -+ 11,3% 3 -+ 20,8% 69. ocupacao TPCO = 100% - 352; 632; - 700; 300; 4 -+ 9,7% - 810; 820; - 832; 5 -+ 13,9% 

6 -+ 9,7% 
.____ 
NOTA: Retiveram-se as profissoes e sectores que representam frequencias iguais ou superiores a 5% por ocorrencia; exceptuam-se as assi

naladas com(*), em que aquela percentagem desce para 4%. 
Com Ret.(*), assinalam-se as situa~oes de retorno a empresas anteriores. 



QUADRO 6.14 - QUADRO-SfNTESE DOS PARAMETROS CARACTERIZADORES DOS TRABALHADORES ENTREVISTADOS, POR GERACAO, 
NAO CONSIDERANDO A CATEGORIA PROFISSIONAL NEM AS IDADES DE MUDANCA DE OCUPACAO 

(52. geracao, entre 1973 e 1983 

Situacao na profissao Sectores de actividade Profissoes mais Peso relativo dos Numero de ordem 
e perante o emprego frequentes depa rtamentos da empresa 

TPCO = 95,0% 
- 393; 1 ... 55,2% 

TCP = 1,6% - 321; 2 ... 27,4% 
12. ocupacao TFNR = 1,3% - 832; -999;451; 3 ... 14,7% -(*) Fora activ. = 1,3% - 931; 500; - 399; 4 ... 1,0% 

Desempreg. = 0,9% 5 ... 1,7% 

TPCO = 91,9% 1 ... 50,2% 1 ... 32,6% 
TCP = 0,4% - 321; 383; - 212; 2 ... 37,8% 2 ... 67,4% - 393; 22. ocupacao TFNR = 1,4% - 351; 832; - 999; 3 ... 11,2% 
Fora activ. = 5,3% - 381; 81 0; (*) (*) (*) (*) 4 ... 0,4% 
Desempreg. = 1 '1% - 219; 331; 752; 855; 5 ... 0,4% 

- 393; 
TPCO = 95,5% - 383; - 219; 1 ... 44,1% 1 ... 23,7% 

32. ocupacao TCP = 1,0% - 810; 832 (*) (*) (*) 2 ... 46,3% 2 ... 33,8% Fora activ. = 1,0% - 321; - 024; 331; 342 3 ... 9,6% 3 .... 42,4% Desempreg. = 2,5% - 711 (*) (*) 
- 845; 855; 

TPCO 91,5% - 393; 
23 ,9%( Ret.)(*) = - 810; - 219; 1 -+ 39,8% 1 .... TCP = 2,5% - 321; (*) 2 -+ 47,2% 2 -+ 29,1% 42. ocupac;:ao TFNR = 0,8% - 383; - 342; 3 -+ 12,0% 3 .... 17' 1% Fora activ. = 2,5% - 382; (*) (*) (*) (*) 4 -+ 0,9% 4 -+ 29' 1% Desempreg. = 2,5% - 300; 700; 752; 874; 

- 874; 1 .... 43,3% 1 -+ 23,3% - 810; - 393; 2 ... 43,3% 2 ... 18,3% 
52. ocupac;:ao TPCO = 96,8% - 321; - 300; 219; 3 ... 13,3% 3 ... 18,0% Fora activ. = 3,2% - 331; 341;·351; 382; (*). (*) (*) 4 -+ 20,0% - 383; 711; - 024; 442; 451; 845; 5 .... 20,0% 

1 ... 50,0% 1 -+ 31 ,6%(Ret.) (*) 
2 ... 45,0% 2 -+ 5,3% - 341; 383 - 039; 393; 3 .... 5,0% 3 -+ 15 ,8%( Ret.){*) 62. ocupac;:ao TPCO = 100% - 351; - 219; 342; 752; 4 -+ 21,1%(Ret.)(*) - 321; 810 - 874; 5 -+ 15,8% 

6 -+ 10,5% 
- --

NOTA: Retiveram-se as profissoes e sectores que representam frequencias iguais ou superiores a 5% por ocorrencia; exceptuam-se as assi
naladas com(*), em que aquela percentagem desce para 4%. 
Com Ret(*), assinalam-se as situac;:oes de retorno a empresas anteriores. 



QUADRO 6.15 - QUADRO-SfNTESE DOS PARAMETROS CARACTERIZADORES DOS TRABALHADORES ENTREVISTADOS, POR GERACAO, 
NAO CONS!DERANDO A CATEGORIA PROFISSIONAL NEM AS IDADES DE MUDANCA DE OCUPACAO 

(62. geracao, entre 1983 e 1988) 

Situacao na profissao Sectores de acti vi dade Profissoes mais Peso relative dos Numero de ordem 
e perante o emprego frequentes depa rtamentos da empresa 

- 321; - 393; 
- 399; 451; 1 -+ 55,6% 

12. ocupacao TPCO = 98,0% - 322; (*) (*) (*) (*) 2 36,4% Fora activ. 2,0% - 832; -+ -= - 321; 090; 391; 874; 3 8,1% - 352; 382; 810; 331; -+ 

(*) 
755; 

- 352; - 393; 
- 321; 1 -+ 51,9% 1 -+ 48,2% 

22. ocupacao TPCO = 96,4% - 382; (*) (*) (*) (*) 2 42,6% 2 51 ,8% Fora acti v. 3,6% - 321; 810; 832; -+ -+ = - 333; 014; 451; 832; 3 5,6% - 381; 322; -+ 

(*) 
874; 

- 382; - 393; 1 -+ 50,0% 1 -+ 38,9% 
32. ocupacao TPCO = 100% - 352; - 832; 162; 2 -+ 27,8% 2 .... 33,3<;; 

- 322; 382; 810; 832; - 321; 841; 843; 3 .... 22,2% 3 .... 27,8% 

1 .... 60,0% 1 .... 40 .o~;(Ret. )(*) 
42. ocupacao - 382; - 067; 162; 219; 393; 2 .... 40,0% 2 .... 20,0% TPCO = 100% - 352; 810; 933; 839; 3 .... 0 3 .... 40,0% 

4 .... 0 

1 .... 0 1 .... 0 
52. ocupacao TPCO = 100% - 810; - 219; 2 .... 100% 2 .... 0 

3 -+ 100% 

62. ocupacao - - - - -

NOTA: Retiveram-se as profissoes e sectores que representam frequencias iguais ou superiores a 5% por ocorrencia; exceptuam-se as assl
naladas com (*), em que aquela percentagem desce para 4%. 
Com Ret(*), assinalam-se as situacoes de retorno a empresas anteriores. 

I 
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de services directos as empresas pelos particulares, e relativamente estavel 

e nao ultrapassa OS 15%(1), 

A meio das hist6rias de trabalho, normalmente por volta da quarta ocupa

cao (5£.,no caso da geracao de 1973 a 1983), verifica-se no entanto uma recu

peracao do peso relative do departamento da producao, em detrimento sobretudo 

do de services administrativos, o que pod~ra indiciarque a prossecucao de tra-

ject6rias com maior numero de ocorrencias tendera a surgir associada mais es-

tritamente aos processes de producao propriamente ditos, facto que procurare

mos confirmar posteriormente. 

Como referimos, foi igualmente atraves da codificacao do departamento 

que procedemos ao apuramento dos fluxos de passagem pelas ex-col6nias e pela 

emigracao, cujos valores constam dos quadros 6.10.a 6.15. 

Relativamente ao primeiro daqueles fluxos, correspondente ao departa-

menta 5, a nossa amostra revela que ele se fez sentir prioritariamente nas 

duas primeiras geracoes, na quarta, e nas primeiras ocorrencias da quinta, 

raramente intervindo depois do meio da traject6ria. 

A passagem pela emigracao, representada pelo c6digo 4, exibe, por sua 

vez, urn comportamento diferente: revestiu peso significative como origem do 

primeiro emprego na primeira geracao e em dois mementos intermeaios das tra-

ject6rias da segunda; mas e nas geracoes de 1953-63 e 1963-73 que aqueles 

fluxos intervem sistematicamente ao longo de toda a vida ·activa, facto que 

nao poderemos deixar de considerar nas analises das traject6rias e das car-

reiras profissionais. 

(1) Com uma unica excepcao, no entanto, para a terceira ocorrencia da ultima 
geracao. 
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A observac~o dos valores associados ~ mudanca de empresa (Quadros 6.10. 

a 6.15.) re0istados para a 69. ocorrencia, pareceria permitir constatar, lo

go a partir da primeira gerac~o, uma tendencia para o aumento das frequencias 

associadas ao valor 1 - permanencia na 19. empresa- situac~o que atingiria o 

auge na quinta geracao, na qual se verificam mesmo fluxos de retorno a empre

sas anteriores (frequentemente a 19., como sucede na 49. e 69. ocupacoes). 

N~o negligenciando a importancia dessas situacoes de retorno, nenhumas 

conclusoes se poder~o no entanto retirar por ora sabre os valores de perma-

nencia na empresa em sucessivas ocorrencias. 

Com efeito, encontramo-nos mais uma vez em presenca do problema decorren-

te do confronto entre diferentes geracoes de entrada em actividade. Tal como 

vimos suceder em algumas situacoes anteriormente referidas, tambem aqui aquele 

facto n~o deixa de condicionar os pesos relatives das frequencias nas sucessi-

vas ocupacoes ou ocorrencias. 

Sabemos, no entanto, a partir da caracterizac~o geral dos dados codifica

dos(1) que a percentagem de individuos que permaneceu numa mesma empresa ao 

longo de toda a historia de actividade e muito baixa - cerca de 2,7%, 0 que 

n~o deixar~ deter repercussoes sabre a an~lise das trajectorias de mobilida

de ( 2). 

Vejamos agora quais sao os tracos mais marcantes que uma primeira aborda-

gem ~ evoluc~o da categoria profissional nos permite revelar. 

(1) Cf. Capitulo 5, ponto 5.2 .. 
(2) Remetemos para a leitura da Nota sobre o efeito da empresa nas carreiras 

de mobilidade, no Anexo 4. 
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0 Quadro 6.16., que sintetiza a evolucao das categorias profissionais ao 

longo das ocorrencias de cada geracao, permite-nos as seguintes conclusoes: 

constata-se uma proporcao insignificante de fileiras ordenadas de longa du-

racao, isto e, "resistentes" as 6 ocorrencias, facto esse que se traduz 

pelo peso insignificante dos valores 6 e 5 nas ocorrencias de ordem 1( 1). 

0 valor diferente de 0 que regista a frequencia mais elevada na primeira 

ocorrencia ·e sempre o 2 (acompanhado do 3, na segunda geracao), o que in-

dica que a predominancia de carreiras ordenadas e do tipo curta e a aca-

bar nas 2Q. ou 3Q. ocorrencias, podendo seguir-se-lhes ou nao uma repro-

fissionalizac;:ao; 

a excepc;:ao da ultima gerac;:ao, cujos valores merecem de resto pouco confian-

c;:a como temos referido, na ocorrencia de ordem 2 o valor 2 constitui tam-

bern o que apresenta uma frequencia mais elevada e mesmo superior a assumida 

na primeira ocorrencia, o que pode significar que o comec;:o das carreiras 

ordenadas curtas (2 ocorrencias) e mais prov~vel no 2Q. momenta, depois de 

uma fase inicial de pre-profissionalizac;:ao; 

(1) Lembremos que o primeiro daqueles valores corresponde a uma carreira pro
fissional longa (com 6 ocorrencias), bern ordenada e culminando no topo, 

enquanto que o valor 5 traduz uma situac;:ao identica mas com termo na ocor

rencia de ordem 5, completada ou nao na 6Q. por urn lugar de chefia ou en

quadramento a que a carreira anterior tenha permitido o acesso logico. 



QUADRO 6.16 - PESO RELATIVO DOS VALORES DA ESCALA DE CATEGORIAS PROFISSIONAISJ AO LONGO 
DAS SUCESSIVAS OCORRENCIASJ DE GERACAO PARA GERACAO. 

19. Gera~ao 29. Gera~ao 39. Gera~ao 49. Gera~ao 59. Gera~ao 69. Gera~ao 

0 ~ 87,5% 0 ~ 78,0% 0 ~ 77,0% 0 ~ 79,1% 0 ~ 79,1% 0 -+ 80,4% 
5 ~ 2,5% 4 ~ 2,5% 6 ~ 0,4% 6 -+ 0,2% 5 ~ 0,3% 6 ~ 1 , 0% 

19. Ocorrencia 4 ~ 2,5% 3 ~ 8,9% 5 ~ 0,8% 5 ~ 0,4% 4 -+ 1 , 2% 4 -+ 1 , 0% 
2 ~ 7,5% 2 ~ 8,9% 4 ~ 4,2% 4 -+ 3,4% 3 -+ 6,9% 3 ~ 1 , 0% 

3 -+ 6,1% 3 ~ 2,9% 2 -+ 12,5% 2 -+ 15,7% 
2 ~ 9,4% 2 -+ 12,3% 

i 
0 ~ 68,4% 0 ~ 53,2% 0 ~ 59,0% 0 -+ 62,4% 0 -+ 62,7% 0 -+ 78 4 Of • 

, '" I 

4 ~ 5,3% 4 ~ 2,6% 5 -+ 0,9% 5 ~ 1 '1% 4 ~ 2,5% 2 -+ 6,9% 
29. Ocorrencia 3 -+ 5,3% 3 -+ 5,2% 4 -+ 2,9% 4 -+ 3,4% 3 -+ 7,2% 1 -+ 14,n 

2 -+ 13, 1% 2 -+ 14,3% 3 -+ 12,2% 3 -+ 7,6% 2 -+ 14,3% 
1 ~ 7,9% 1 ~ 11 , 7% 2 -+ 17, 1% 2 ~ 13,4% 1 ~ 13,3% 

1 -+ 7,8% 1 -+ 12' 1% 

0 ~ 58' 1% 0 -+ 61 ,8% 0 -+ 49,7% 0 -+ 53' 1% 0 -+ 56,9% 0 -+ 92,2% 
3 ~ 16, 1% 4 -+ 5,9% 4 ~ 1 , 7% 4 ~ 3,2% 4 -+ 0,5% 2 -+ 2,0% 

3~. Ocorrencia 2 -+ 12,9% 3 -+ 4,4% 3 -+ 5,8% 3 -+ 6,4% 3 -+ 5,9% 1 -+ 5,9% 
1 -+ 12,9% 2 -+ 17,6% 2 ~ 21 ,4% 2 -+ 18,8% 2 -+ 16,5% 

1 ~ 14,7% 1 -+ 21 ,4% 1 ~ 18,4% 1 -+ 20,2% 
I 

0 -+ 41,7% 0 ~ 58,6% 0 ~ 50' 7% 0 -+ 45,5% 0 -+ 49,5% 0 -+ 98,0% 

49. Ocorrencia 3 -+ 12,5% 3 -+ 10,3% 3 -+ 5,8% 3 ~ 8,5% 3 ~ 7,6% 1 -+ 2 ,07; 
2 ~ 29,2% 2 -+ 13,8% 2 ~ 16,7% 2 ~ 17,8% 2 -+ 13,3% 
1 -+ 16,7% 1 ~ 17,2% 1 -+ 26,8% 1 -+ 28,2% 1 -+ 29,5% 

0 ~ 17,6% 0 ~ 56,1% 0 -+ 54,1% 0 -+ 19,2% 0 -+ 47,0% 0 -+ 100,0% 
52. Ocorrencia 2 -+ 35,3% 2 -+ 26,8% 2 -+ 24,5% 2 -+ 24,2% 2 -+ 18,9% 

1 -+ 47,1% 1 -+ 17,0% 1 -+ 21 ,4% 1 -+ 26,5% 1 -+ 33,9% 

69. Ocorrencia 0 -+ 40,0% 0 -+ 74,0% 0 ~ 51 ,8% 0 -+ 48 .4~~ 0 -+ 7, n I -
1 -+ 60,0% 1 -+ 26,0% 1 -+ 48,2% 1 -+ 51 ,6% 1 -+ 92,3% 1 

'------~ --- --~ _j_ ------- - -
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as categorias com valor 0 ( 1) vao tendo sistematicamente peso decrescente 

~ medida que aumenta o n~mero de ordem das ocorr~ncias- at~~ 6§., exclu-

siv~ - nas 19., 49. e 59. geracoes; dado o valor elevado que assumem no 1Q. 

momento, tal significara que as sucessivas ocupacoes vao tendo cada vez 

maior contribuicao para a definicao de carreiras profissionais ordenadas. 

Mas nas segunda e terceira geracoes, apos uma tend~ncia inicial para o 

abaixamento das frequ~ncias de 0, verificam-se processes de inversao de ten

d~ncias que ocorrem, respectivamente, nos 3Q. e 4Q. mementos das historias de 

trabalho e que reflectirao, provavelmente, situacoes de profissionalizacao 

tardia ou de reprofissionalizacao. 

Tambem o peso relative de categorias com valor 0 na ~ltima ocorrencia 

parece ter vindo a diminuir a partir da terceira geracao. 0 significado que 

possa vir efectivamente a ser atribu1do a tal facto carece, no entanto, de 

analises que levem em consideracao os diferentes momentos de entrada em acti

vidade, como mais tarde se desenvolvera quando procedermos ~ identificacao 

das carreiras profissionais. 

Antes, por~m, convira que aprofundemos urn pouco mais a analise das his

torias de actividade(Z), detectando as suas especificidades sectoriais e pro-

fissionais mais significativas de cada geracao. 

(1) Que, como vimos, significa que a ocupacao em causa nao e significativa do 

ponto de vista de uma eventual constituicao de carreira, a menos que se 

verifique na ~ltima ocorrencia, como profissao isolada de enquadramento 

em seguimento de uma sequencia ordenada previa. 

(2) Conceito que, como se sabe, e mais amplo que 0 de Carreira profissional. 

A operacionalizacao da distincao entre estes dois conceitos sera condu
zida posteriormente. 
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6.3.2. Natureza das trajectorias quanto a incidencia dos sectores de 

actividade 

A intencao deste paragrafo e essencialmente a de tornar evidente infor

macao de natureza qualitativa quanto aos momentos de interseccao das trajec

torias de actividade com os diferentes sectores por elas percorridos, ava

liando das alteracoes relativas ao longo das diferentes geracoes. 

Para esse efeito, a analise socorrer-se-a dos graficos apresentados no 

Mapa 6.17., que nos permite as seguintes constatacoes: 

nota-se entre as quatro geracoes centrais uma tendencia que parece dese

nhar uma lei de evolucao assente nos seguintes par~metros: 

ao longo das historias de trabalho de cada uma dessas geracoes, veri

fica-se sempre um papel significativo dos palos integrados pelos 

texteis (321), maquinas, material electrico e material de transpor

te (382, 383 e 384), e- a partir da terceira geracao inclusive

transportes terrestres (711) e bancos e seguros (810, 820); 

= a ''mancha'' integrada pelos sectores terciarios - nomeadamente comer-

cio a retalho (620), hoteis e pensoes (632) e sobretudo transportes 

terrestres (711), bancos (810) e seguros(820)- reforca o seu peso 

durante a vida activa da quarta geracao, com uma troca de posicoes 

relativas entre o comercio a retalho (620) e os transportes terres-



MAPA 6.17 - CARACTERIZACAO DAS TRAJECT0RJAS FACE AOS MOMENTOS DE INTERVENCAO DOS SECTORES DE ACTIVIDADE, PORGERAC0ES 
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tres (711); comeca entao a englobar, a partir da 59. geracao, secto

res ate a1 pouco representados, como os de educacao (931) e os de 

saude (933) - estes ja na 69. geracao -, para alem dos servicos pres

tados as empresas (832); 

assiste-se ainda a uma descontinuidade ao longo das geracoes em pre

senca dos palos integrados pelas industrias da madeira (331) e do 

papel (334), aquela com tendencia a intervir cada vez mais isolada

mente no fim dos tempos de actividade e a do papel com expressao 

significativa apenas apos o 25 de Abril e em momentos igualmente tar

dios das trajectorias profissionais. Descontinuidade tambem no grupo 

das qu1micas (351 e 352), que tendo tido algum significado nas tra-

jectorias da 39. geracao, quase nunca constitu1u alternativa de em

prego significativa para os indiv1duos da quarta geracao, se mostrou 

de mais alguma importancia na geracao seguinte mas so parece particu

larmente representativo para os indivTduos activos a partir de 1983( 1). 

a primeira geracao tern, como seria de esperar, caracter1sticas sui generis 

e que nao voltarao a repetir-se: 

a primeira delas,consiste no facto de ser 11 0 canto do cisne 11 do sec-

tor da agricultura e pecuaria (111) quanto ao seu grau de significan

cia como ponto de entrada nas trajectorias de actividade, desfecho 

(1) Note-se, no entanto, que se torna necessaria desagregar o sector nos sub
-sectores das qu1micas pesadas (351) e das qu1micas diversas (352), para 

melhor se poder detectar a evolucao dinamica que veio a mostrar-se favora
vel ao segundo. 
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alias identico ao que virao a teras industrias de alimentacao (311) 

na geracao seguinte; 

constitui,igualmente, o periodo em que sectores como o do vidro (362), 

0 dos metais nao ferrosos (372) e 0 da primeira transformacao dos 

produtos metalicos (381) se revelaram de maiorsignificado nas trajec

t6rias dos individuos da no~sa amostra, embora com intervencao em 

momentos distintos das mesmas; 

= finalmente, revelou o peso de sectores como a construcao e o comercio 

por grosso (500 e 610,respectivamente), com incidencia normalmente 

nas primeiras fases das hist6rias de trabalho. 

A justificacao para este comportamento da primeira geracao parece sur

gir com clareza quando enquadramos a analise das traject6rias profissionais 

na evolucao macro-econ6mica do pais nos anos que antecedem e se sobrep6em a 

29. Guerra Mundial: o progressivo esgotamento dos campos que conduziu ao 

exodo rural nao disponibilizou de imediato uma mao-de-obra com as caracteris

ticas de proletariado urbano necessarias as industrias nascentes, ou as que 

conheciam agora urn novo impulso, em particular as do vidro e dos metais nao 

ferrosos. 

A primeira transformacao de produtos metalicos, de implantacao anterior 

e supondo certamente uma qualificacao inicial menos especifica, podia nesta 

fase absorver sem formacao previa os ex-rurais; mas os outros dois sectores 

referidos, estreitavam mais as condic6es de admissao e "empurravam" os recem-
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-chegados do campo para uma passagem pr~via pelo com~rcio ou, mais tarde, pe

la construcao civil. 

como j~ por diversas vezes temos referido, ~ manifestamente arriscado avan

car conclusoes sabre a geracao que entrou no mercado de trabalho depois de 

1983, particularmente quando ainda nao se entrou em linha de conta com a 

dimensao temporal das diferentes ocupacoes. De entre as tendencias que pa

recem comecar a desenhar-se - e que, obviamente, so a repeticao no futuro 

de observacao como a presente permitir~ confirmar -, salientaremos: o polo 

dos texteis (321), confeccoes (322) -sector que surge pela primeira vez 

com significado- e das madeiras (331), alia-se ao sector 352, das qu1micas 

di versas - no caso da nos sa amostra bern representado pel as i ndustrias de 

produtos qu1micos e farmaceuticos- e ao fabrico de m~quinas nao el~ctricas 

diversas (382 - onde nos nossos dados pesam sobretudo o fabrico de m~

quinas de escritorio, contabilidade computadores, os aparelhos de re

frigeracao e equipamentos de elevacao), para constituir a zona mais densa 

dos pontos de entrada em actividade desta geracao, logo a par dos sectores 

terciarios habituais. De registar que, a excepcao dos sectores 381 (fabri

co de produtos metal i COS )e 933 ( servi COS de saude), todos OS restantes podem 

igualmente dar origem a urn primeiro emprego, facto a que certamente nao 

sera estranho o maior grau de preparacao escolar dos jovens desta geracao. 
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registe-se ainda que as alternativas profissionais surgem em mementos dife-

rentes de sector para sector: 

para alem do fabrico de produtos metalicos, (381), tambem os texteis, 

(321), o fabrico de material electrico (383), as quimicas industriais 

(351~ e, pelas raz6es apontadas, o comercio por grosse e a retalho, 

(610 e 620), se caracterizam quase sem excep<;:ao e seja qual for a ge

ra<;:ao considerada por poderem constituir sector do 1Q. emprego, sem 

aparentemente exigirem alguma experiencia previa do mercado de traba-

1 ho ( 1 ) . 

outros sectores, como ode construcao de material de transporte (384), e a 

banca (810), parecem caracterizar-se por so permitirem o ingresso a pes

seal possuidor de alguma experiencia profissional previa, exigencia que 

ira diminuindo ao longo do tempo no caso da banca onde, para a gera<;:ao 

de 1983, se poder~ constatar o principia do primado da formacao-casa, logo 

a partida. 

parecem tambem poder verificar-se alguns curiosos processes de associacao 

entre sectores do ponto de vista da sequencia das historias de actividade, 

os quais, no entanto, so an~lises mais aprofundadas( 2) permitirao validar: 

(1) 0 que nao significa, no entanto, que dentro do sector nao se venham a exi

gir periodos de pre-profissionalizacao ou deixem de ocorrer processes de 

reprofissionalizacao. 
(2) E face as quais se nos afigura aconselhavel que a logica do sector de ac

tividade passe a ser substituida pela de fileira de produ<;:ao. 
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tal e 0 caso das ligacoes banca-seguros (810 - 820) e de maquinas electri

cas- maquinas nao electricas (383- 382), na 49. 'geracao, maquinas elec

tricas - material de transporte (383- 384), na 29. geracao, madeira e pa

pel (331 - 341) na 59. geracao, ou ainda do movimento de vai-vem entre as 

qu1micas (351, 352) e as artes graficas (342) na 39. geracao. Tratando-se 

de sectores que ou integram uma mesma fileira produtiva ou, pelo menos, 

com grandes proximidades interindustriais, nao seria de estranhar que fu

turos desenvolvimentos viessem a revelar a existencia entre eles de flu-

xos de mobilidade privilegiados. 

6.3.3. Natureza das trajectorias quanto a intervencao das diferentes 
profissoes 

Procederemos agora a uma analise identica a conduzida para OS sectores 

de actividade, e visando essencialmente detectar: 

quais as diferencas de comportamento mais significativas, 'de geracao para 

geracao, entre profissoes comparaveis quanto a sua insercao nas trajecto-

rias profissionais ? 

quais os principais movimentos de aparecimento e supressao de profissoes ? 
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A analise do Mapa 6.18. permite-nos as seguintes constatacoes: 

embora se tenham verificado alteracoes de pesos relativos e processos de 

inovacao e supressao de profissoes, existem algumas areas profissionais 

que detiveram quase sistematicamente urn papel preponderante. 

E o caso, em especial, dos operarios dos meta is, mecanicos electricistas 

(Grupos 8.3, 8.4 e 8.5 da Classificacao Nacional de Profissoes, CNP), dos 

empregados de escritorio em geral (Grupos 3.9 e 4.4) e do pessoal de en

quadramento- administrativo (profissoes 219 e 300), e da producao (700, 

particularmente); 

existem, nao obstante, algumas zonas de grande instabilidade, como as das 

profissoes ligadas aos texteis (Grupo 7.5), as confeccoes e calcado (Gru

pos 7.9 e 8.0), a hotelaria (Grupos 5.2 e 5.3), a construcao civil -SO

bretudo pintores (931), pedreiros (954), se~ralheiros-civis (874) e deco

radores (162) - as artes graficas (Grupo 9.2) e ao vidro (Grupo 8.9); e 

ainda a algumas 11 profissoes de estatuto 11
, frequentemente exercidas por li

cenciados e diplomados, e de entre as quais se destacam as de engenheiro, 

contabilista, pessoal docente e criadores publicitarios, pertencentes aos 

Grupos 0.2, 0.3, 0.7, 1.1, 1.3 e 1.6 da CNP, respectivamente. 

0 processo de renovacao profissional parece acentuar-se particularmente 

a partir da 29. geracao, coincidindo como seria de esperar com a dinamica do 
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arranque industrial. 

Vejamos entao quais os principais tracos marcantes das diferentes gera-

coes. 

No per1odo de 1943-53, correspondente como se sabe a segunda coorte, co

mecam a surgir com importancia nas historias de trabalho profissoes como a 

de decorador (162) - certamente ligada ao surto de desenvolvimento industrial 

e de urbaniza<;:ao- de enquadramento e chefia administrativa (219 e 300), de 

chefe de servi<;:os de transportes (359) e de armazem (391), empregados do pla

neamento da produ<;:ao (392) e guarda-livros (331); profissoes ligadas ao tra

balho da madeira (811) e do cimento (771) e ainda,constituindo um 11 Cacho 11 

inevitavel' as principais profissoes texteis, nesta fase ligadas a transfor

ma<;:ao da la (754, 759, 795); 0 nucleo ligado a industrializa<;:ao dos metais 

e a primeira fase da electronica (844 e 845 - mecanicos e mecanicos manta

dares e reparadores de motores de combustao interna; montadores de aparelha

gem electrica e electronica, 853, e electricistas, 855). 

Em rela<;:ao a primeira gera<;:ao, regista-se a significativa diminui<;:ao da 

inerven<;:ao de profissoes como a de director de produ<;:ao, (212) - num processo 

do qual praticamente nao vira nunca a recuperar - e director de unidades ho

teleiras (500), ao mesmo tempo que os indiferenciados (999) come<;:am a deixar 

de ter expressao em momentos avan<;:ados das trajectorias. 

A terceira gera<;:ao que, como se sabe, cobre o per1odo de 1953-63, podera 

caracterizar-se essencialmente por ser aquela em que mais ganharam papel de 

relevo 11 profissoes de estatuto 11 como as de desenhadores (032), tecnicos in

dustriais (039), enfermeiros (071), contabilistas (110) e professores do en

sino secundario (132). 
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As profissoes de chefia e enquadramento administrativos, (219, 300), encon

tram-se agora normalmente mais puxadas para o fim da carreira; mant~m, no en

tanto, o seu papel de relevo em contraste com a de direccao da producao, (212). 

De entre as novas profissoes surgidas neste per1odo, a nossa amostra 

destaca ainda ados operarios preparadores do tabaco (789), de vidro de opti

ca (897) e do calcado (802), enquanto se assiste a perda do lugar nas tra

jectorias de actividade de profissoes como as de soldador e bate-chapas (872 

e 873), respectivamente) e de montadores de aparelhos de electronica (853). 

0 periodo de 1963-73, 49. geracao, promove o aparecimento das profissoes 

ligadas a hotelaria (encarregados de refeitorio, 520, empregados de mesa, 

532, cozinheiros, 531), reaparecendo os directores de hotel (500). Surge ainda 

como profissao nova e logo com bastante impacte nas historias de trabalho a 

de agente de venda de servicos (e, de entre eles, a de agente de seguros, 

333); tambem as de mecanico ajustador-reparador de maquinas (849) e de apare

lhos de electronica (852) mas, em qualquer destes dois casos, sempre no fim 

das historias de actividade. 

Uma outra caracteristica desta 49. geracao consiste na mancha densa ocu

pada pelo pessoal de enquadramento ao longo de todos os momentos da vida ac

tiva, sendo que os directores administrativos (219) parece terem mesmo a 

probabilidade de iniciarem logo nessa profissao a sua historia de trabalho, 

os directores da producao (212) por volta de urn segundo momenta e os chefes 

de servicos administrativos (300) na 39. ocorrencia. 

De notar que em relacao a estas profissoes de enquadramento, as empresas 

parecem privilegiar agora as habilitacoes literarias de base em detrimento 

da experiencia profissional, ao contrario do que parecia suceder na geracao 



269. 

anterior quando estas profissoes apareciam associadas a ocorrencias poste

ri ores ( 1). 

Entretanto, parecem ter perdido o seu lugar algumas das profissoes exer

cidas por licenciados e diplomados- ~como as de tecnicos industriais (039), 

enfermeiros (071) e contabilistas (110); mas ·tambem as dos operarios do ta

baco (789), das confec~oes (795), do cal~ado (802), carpinteiros e serra

lheiros-mecanicos (819 e 832) e os maquinistas de locomotiva (983). 

A analise das duas ultimas gera~oes, e em especial da que come~a em 

1983, afigura-se ja relativamente imprudente devido ao pequeno per1odo de 

permanencia em actividade dos indiv1duos que a integram. 

Em termos de tendencias gerais, pode no entanto referir-se o desapareci-

mento quase total das profissoes exercidas por licenciados e diplomados nes

tas primeiras fases das trajectorias( 2). 

Mas constata-se, igualmente, uma aparente tendencia para a perda do pa-

pel rel ati vo das profi ssoes de enquadramento e chefi a- pa rti cul armente acen

tuada no caso dos encarregados gerais da produ~ao (700)-,dos serrralheiros

-mecanicos e mecanicos reparadores (832 e 845), dos electricistas (855), 

das profissoes ligadas as artes graficas (Grupo 9.2), a hotelaria (Grupos 

5.0, 5.2 e 5.3) e a constru~ao civil (931 e 954), enquanto que OS indiferen-

(1) Uma analise de urn comportamento identico do mesmo fenomeno em Fran~a pode 

encontrar-se em A. Poisson, (1988). 

(2) Atendendo a que, para as gera~oes mais recentes, ganham mais legitimida
de as compara~oes feitas com base naquelas primeiras ocorrencias, a con
juga~ao destes factos podera permitir concluir de uma tendencia para uma 

oferta mais favoravel de emprego a qualifica~oes relativamente mais bai

bas aquando da entrada em actividade. 
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ciados (999) voltam a mostrar uma intervenc~o significativa, em especial na 

ultima geracao. 

Assistimos ainda na 5Q. geracao a "revelacao" do operario cervejeiro 

(778), profissao que aparentemente supora urn per1odo inicial de pre-profis

sionalizacao, e aos operarios qu1micos, do Grupe 7.4, talvez os dois conjun

tos de profissoes que melhor espelham a dinar.1ica da evolucao economica do pe

r1odo. 

t ainda notorio o reforco da "mancha" dos operarios dos texteis de la 

(752) e dos serralheiros-mecanicos (819), profissao esta que parece encon

trar uma sequencia logica na tendencia aparente nesta geracao para a recupe

racao do lugar nas trajectorias dos trabalhadores dos metais e mecanicos 

(832, 839 e 843, respectivamente). 

Uma ultima constatacao que importa evidenciar tern a ver com o facto de 

existirem profissoes, que,tal como vimos suceder com os sectores de activida

de, parecem permitir o acesso sem pre-profissionalizacao, enquanto que outras 

se caracterizarao, aparentemente, por so intervirem tardiamente nas historias 

de actividade. 

Estao no primeiro caso profissoes como urn conteudo em habilitacoes lite

rarias normalmente elevado- engenheiros (026), enfermeiros (071), desenhado

res (032) - ou relativamente versateis, como sucedera com os escriturarios 

(393). Mas tambem os electricistas (855), os trabalhadores de metais e, es

pecialmente, os soldadores, bate-chapas e serralheiros-civis (872, 873 e 

874), em muitos casas os mecanicos (Grupo 8.4) e, quase como regra, os traba

lhadores dos texteis, confeccoes e calcado (Grupos 7.5, 7.9 e 8.0, respecti

vamente). 
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Para alem do pessoal de enquadramento e chefia, no que respeita a tenden

cia aparente de ~lgumas profiss6es para s6 intervirem em momentos mais tardios 

do ciclo de vida,encontramos trabalhadores administrativos - como agentes de 

seguros (333), chefes de servi~o de transportes (359), ec6nomos e empregados 

do planeamento da produ~ao (391 e 392). Mas tambem operarios das industrias 

de processo- qu1micos (Grupo 7.4), cervejeiros (778), preparadores de taba

co (781 e 789); e representantes de "metiers" tradicionais, tais como os vi

dreiros (Grupo 8.9), encadernadores (929) e cozinheiros (531), para alem de 

especialistas em aparelhagem electrica (849, 852 e 853) e maquinistas de lo

comotiva (983). 

* 

* * 

Comparando agora as analises que acabamos de fazer nos dois ultimos pa

ragrafos, duas conclus6es parece poderem tirar-se: 

a dinamica das novas profiss6es mostra acompanhar muito de perto a evolu

~ao sectorial de gera~ao para gera~ao: 

a 2~. gera~ao ve associar-se ao surgimento dos texteis de la e dos 

sectores de maquinas, material electrico e material de transporte 

as profiss6es correspondentes dos "cachos" 752 a 795 e 844-845, 

853-855 e refor~ar a posi~ao das 872 e 874; 
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o desenvolvimento dos transportes terrestre (711) eo primeiro impul

so dado as quimicas e artes graficas (351, 352 e 343) nos anos de 

1953 a 1963 vieram implicar o reforco de profissoes de acentuada 

componente tecnico-industrial (039), desenhadores (032), profissio

nais de artes graficas (921) e dos chefes de servicos de transportes 

e comunicacoes (359), agora em fases mais tardias das trajectorias; 

nao e aparentemente ainda nesta geracao que surgem com expressao 

significativa os operarios quimicos especializados (posicoes 744 a 

749), que so viremos a encontrar na 5g, geracao, certamente em con

sequencia da retoma da aposta naquele sector; 

a geracao de 1963-73, marcada pela persistencia dos sectores de fa

brico de maquinas e material electrico e nao electrico (382 e 383), 

dos transportes terrestres (711), e pelo aparecimento do sector de 

construcao de material de transporte (384) e da "explosao" da 

banca, seguros e servicos prestados as empresas (810, 820 e 832), 

veio provocar 0 reforco do papel de profissoes ligadas a metalome

c~nica e reparacao de motores e maquinas (Grupos 8.4 e 8.5), ore

forco dos profissionais de direccao e chefia administrativas (219 

e 300), dos empregados dos seguros (333), para alem do grupo de pro

fissionais de hotelaria (Grande Grupo 5). 

* 

* * 

Concluimos assim a caracterizacao do quadro envolvente dos processos de 

mobilidade que constituirao o nosso objecto de estudo. 
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Torna-se agora necessaria que procedamos a analise estatistica das prin

cipais leis de tend~ncia e relac6es de associac~o, quest6es que nos ocuparao 

ao longo da Terceira Parte. 



TERCEIRA PARTE 

ANALISE ESTAfSTICA DA MOBILIDADE PROFISSIONAL 

Vamos agora proceder ~ an~lise estatlstica da informac~o, uma vez trata-
-da a luz da metodologia desenvolvida anteriormente. 

0 primeiro objective que agora se visa e 0 do estudo pormenorizado dos pa

droes de mobilidade profissional por meio de duas tecnicas especialmente ade

quadas - a analise da contingencia e a an~l ise discriminante. 

Para esse efeito, torna-se necess~rio proceder previamente a urn processo 

de delimitac~o metodol6gica que, partindo das traject6rias anteriormente 

analisadas, permita identificar a natureza das sequencias profissionais que 

eventualmente as integrem e, finalmente, das carreiras profissionais que a es-

tas poder~o corresponder. 

0 estudo do grau de associac~o existente entre o estatuto ocupacional ~ 

data da entrevista eo padr~o de mobilidade que o tornou posslvel surge como 

urn desenvolvimento daquele primeiro aspecto, mas n~o constituindo urn domlnio 

de investigac~o prioritario arenas se apresenta esbocado nas suas linhas fun-

damentais. 

Como resultados llquidos desta 3~. Parte, esperamos consegui~ para alem 

da caracterizac~o daqueles padroes, a demonstracao das potencialidades das 

duas tecnicas de analise estatlstica utilizadas, e ainda tornar dispon1vel uma 

primeira amostra tratada estatlsticamente que possa servir como termo de re

ferencia para posteriores desenvolvimentos das analises da mobilidade profis

sional. 



CAPITULO 7: Enquadramento da metodologia de abordagem 

A analise da informacao de caracter retrospective a que procedemos ante

riormente permitiu-nos fazer luz sobre alguns dos aspectos fundamentais das 

historias de actividade dos individuos que constituem a nossa amostra. 

Revelou-nos, entre outros aspectos, que os movimentos de entrada e saida 

do salariato, quando significativos, afectavam sobretudo as primeiras ocorren

cias das trajectorias profissionais. 

Quanto a estas, mostrou-nos que ao longo das diferentes geracoes se modi

ficaram os momentos de impacto nas historias de trabalho dos diferentes secto

res e profissoes; mas tambem que sectores e profissoes houve que foram perden

do influencia relativa enquanto que outros se afirmaram cada vez mais pertinen

tes no desenho das trajectorias profissionais. 

A breve analise da categoria profissional e sua evolucao ao longo dos su

cessivos mementos das trajectorias tambem nos permitiu desde logo constatar 

serem raras as situacoes em que a profissao do primeiro emprego se manteve ao 

longo de toda a historia de actividade. Variando embora a sua incidencia de 

geracao para geracao, e normalmente a profissao surgida num segundo ou ter

ceiro momenta que acaba por ser significativa para o desenho de toda a tra

jectoria. 

Ora esta situacao, que como vimos se prende em boa medida com os fenome

nos de mobilidade horizontal ou de mudanca de situacao perante a profissao e 

o emprego entre as primeiras ocorrencias e as restant~s, nao deixa tambem de 

estar associada ao proprio processo de constituicao da qualificacao individual. 
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Como ja tivemos ocasiao de referir, resulta aquela qualificacao de uma combi

nacao de elementos que considera a formacao escolar inicial, a formacao pro

fissional eventualmente recebida e a experiencia profissional resultante do 

exercT~io das sucessivas profiss6es, combinacao essa cujos efeitos dificil-

mente se farao sentir logo no primeiro momenta de actividade. 

A "capacidade de retencao" dos diferentes sectores e empresas que as 

historias de actividade atravessam tambem se revela extremamente diversa e 

por essa razao o papel desempenhado· pelos sector e empresa do primeiro em

prego sera decisivo na determinacao dos padr6es de estabilidade futuros, 

assim como o sera tambem o dos sector e empresa onde se desenrola a activida

de individual no momenta da profissionalizacao( 1). 

A metodologia de codificacao que se adoptou para permitir detectar e 

quantificar as situac6es de mudanca de empresa permitiu-nos mesmo constatar 

ser diminuta a percentagem de individuos cuja trajectoria se desenrolou in-

tegralmente numa mesma empresa. Voltaremos mais tarde a referir-nos a este 

assunto. 

A informacao historica suscitou-nos ainda algumas considerac6es sabre 

os efeitos induzidos no desenho das trajectorias pela natureza dos departa-

mentos em que aquelas vao evoluindoe permitiu-nos em especial confrontar 

deste ponto de vista os papeis desempenhados pelas actividades de producao 

propriamente ditas (Departamento 1) com as dos servicos administrativos (De

partamento 2). 

(1) Por momenta de profissionalizacao queremos significar a fase da trajecto

ria em que Se iniciou a profissao que ira servir de base a Carreira OU, 

pelo. menos, a uma sequencia profissional que integre no minima tres mo

mentos diferentes. 
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Vejamos agora como todos estes aspectos se projectam nos processos que 

pretendemos analisar. 

7.1. Caracterizacao geral da analise a conduzir 

A analise da mobilidade tal como nos propusemos faze-la, supoe, como se 

referiu por diversas vezes, o estudo da forma de progresso ao longo das su

cessivas categorias ordenadas de uma mesma profissao, uma vez passado o pe

r1odo de pre-profissionalizacao e tendo como objective o alcance do topo da 

carreira profissional, podendo ainda acontecer que aquele suceda, como se

quencia logica, a ocupacao de uma profissao de chefia ou enquadramento. 

Nesse sentido, torna-se indispensavel a consideracao dos tempos de per

manencia nasdiferentes categorias, informacao a que igualmente se tern acesso 

atraves dos dados retrospectivos. 

Apesar de termos considerado a informacao historica o dom1nio privile

giado da investigacao dos factores explicativos da mobilidade profissional, 

outros dados ha para alem daqueles que, nao sendo ja de natureza retros

pectiva, sempre reputamos do maximo interesse fazer intervir naquele estudo, 

como evidenciara a releitura da nossa proposta metodologica. Assim, destaca

remos: 

a informacao relativa as caracter1sticas individuais, nao so no que res

peita a natureza e constituicao da qualificacao individual atras descrita, 
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mas tambem a relativa ao sexo e a idade de entrada em actividade; 

a que respeita a intervencao dos factores de natureza institucional' nao 

so as contemplados no estatuto das sucessivas profissoes exercidas( 1) mas 

tambem as qu~ traduzem a situacao sindical do inquirido e a natureza juridica 

do seu v1nculo contratual. 

A analise estat1stica dos processes de mobilidade apresenta-se assim 

com os seguintes objectives fundamentais: 

o de permitir a investigacao e a formalizacao das principais leis de as-

sociacao e causalidade vigentes entre os padroes de mobilidade profissio-

nal e a multiplicidade de factores que, segundo a nossa proposta metodo-

logica, a condicionam; 

o de evitar tanto quanta poss1vel desperdicar informa¢ao considerada perti-

nente para a explicacao daqueles processes, risco que e quase sempre inevi

tavel quando se passa da fase de analise simples a de formalizacao. 

(1) Veja-se o que anteriormente se referiu quanta as "profissoes de estatuto", 

au seja, as que tern capacidade para por em pratica mecanismos institucio
nais de defesa dos interesses declasse, em especial quanta a qualifica
cao. 



279. 

Estes dois objectives, aliados ~ natureza e comportamentotanto da nossa 

variavel dependente como de algumas das variaveis explicativas, constituiram 

algumas das principais razoes que nos conduziram ~ op~ao pelos dais metodos 

de analise estatistica utilizados -a Analise da Contingencia e a Analise 

Discriminante, nos termos que a seguir aprofundaremos. 

A fase inicial da analise estatistica consistira, naturalmente, na de

finicao da variavel endogena, ou seja, da variavel representativa dos proces

ses de mobilidade profissional, o que supoe urn aprofundamento previa das li

gacoes constatadas entre os padroes da profissao e da categoria profissional. 

So a partirdeentao se tornara possivel proceder ~ avaliacao da capaci

dade explicativa das diferentes variaveis que intervem no comportamento dos 

processes de mobilidade, quer tomadas isoladamente quer considerando a sua 

contribuicao conjunta. 

A analise concluir-se-a, finalmente, com uma caracterizacao do estatuto 

ocupacional dotopo da carreira, com os objectives ja referidos. 

7.2. A definicao da variavel dependente 

0 primeiro passo metodologico que se impoe nesta fase e o de que a ana

lise da trajectoria em que ate agora se basearam as nossas conclusoes seja 

aprofundada atraves da analise da profissao, de ambito mais restrito. 

Tal exigencia decorre directamente do conceito operacional de mobilida

de profissional por nos proposto e que relembramos no inicio deste capitulo. 
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Mas resulta igualmente das conclusoes tornadas possiveis pela propria analise 

da trajectoria, nomeadamente ao revelar-nos nao serem de menosprezar os pro-

cessos de mobilidade horizontal que ocorrem entre diferentes situacoes na pro

fissao e perante o emprego, especialmente nas primeiras fases da actividade. 

Nao sendo a estes processes que decidimos dedicar a nossa atencao prioritaria, 

eles nao deixam no entanto de afectar nao so a natureza e duracao do periodo 

de pre-profissionalizacao, como tambem a evolucao profissional posterior, ten-

do portanto de ser levados em conta. 

A forma que nos pareceu simultaneamente mais operacional e esclarecedora 

de conduzir a analise da profissao assentouna deteccao e interpretacao das 

sequencias profissionais e na sua comparacao para as varias geracoes em pre-

senca, elementos que se sintetizam nos quadros seguintes. 

A leitura do Quadro 7.1. mostra-nos que foram as geracoes de 53-63 e 

63-73 que revelaram simultaneamente uma presenca significativa de sequencias 

profissionais de maier extensao (6 ocorrencias) e as maiores percentagens de 

individuos que mantiveram a mesma profissao ao longo de toda a vida activa, 

com valores mesmo superiores a media para 0 total das geracoes que foi de 

33,4%. 

Este facto parece coadunar-se bern com as consideracoes que a analise 

da trajectoria nos permitiu retirar relativamente a maier incidencia de si

tuacoes de interrupcao de actividade nestas duas geracoes. 

A natureza funcional e qualitativa dos fluxos de inactividade nestes 

dais per1odos( 1), leva-nos, efectivamente, a aceitar sem grandes reservas a 

(1) Cf. Capitulo 6, ponte 6.2. 



QUADRO 7.1 - NATUREZA DAS SEQU~NCIAS PROFISSIONAIS POR GERACAO 

----~ 

Percentagem de indiv1duos que detiveram sempre a mesma profiss~o, em relac~o ao total 

~:t~~~-se- de efectivos de cada gerac~o 
quencias quan-
ta a extens~o I antes 1943 I 1943/53 I 1953/63 I 1963/73 I 1973/83 I de poi s 1983 

Do 1Q. ao 6Q. momenta 

da trajectoria 

Do 1Q. ao SQ. momenta 

da trajectoria 

Do 1Q. ao 4Q. momenta 

da trajectoria 

Percentagem em relac~o 
ao total da amostra 

0,250 

0,290 

0,390 0,350 

0,330 

0,230 

Gl oba 1 

(todas as 
geracoes) 

0,334 
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hipotese de que aquela situacao teria afectado agora proporcionalmente mais 

indiv1duos ja profissionalizados. 

Mas tambem a analise da passagem pela emigracao nos permitiu concluir 

ter sido nestas 39. e 49. geracoes que aquele processo interveio sistemati

camente ao longo de toda a historia de trabalho( 1). 

Se a passagem pela inactividade e emigracao ja constituem por si so 

ocorrencias adicionais, 0 facto de 0 retorno tender a fazer-se frequentemen

te no interior da mesma profissao( 2) nao deixaria eventualmente de reflectir 

tambem as consequencias do per1odo de interrupcao sobre os padroes de mobi-

lidade profissional. 

As percentagens de manutencao da mesma profissao ate urn 4Q. momento in

clusive sao sempre significativas, mesmo para a geracao cuja entrada em ac-

tividade se fez posteriormente a 1983 e em relacao a cujos valores - por 

aquela mesma razao - mantemos as reservas conhecidas. Como veremos adiante, 

este facto constitui urn dos aspectos importantes que levamos em consideracao 

aquando da delimitacao dos perfis de mobilidade. 

Mas bastante elucidativa nos parece ser igualmente a analise das quebras 

de sequencia profissional( 3) por numero de ordem da ocorrencia e por geracao, 

(1) Cf. Cap1tulo 6, paragrafo 6.3.1. 

(2) No caso da emigracao, trtatava-se muitas vezes tambem do retorno a pro

pria empresa de origem. 

(3) Que nao se confundem, como se sabe, com alteracoes da situacao perante 

o emprego, dado o encaixe conceptual existente entre as nocoes de tra

jectoria e de sequencia profissional. 
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cujos valores se apresentam no Quadro 7.2. 

A primeira conclusao que a sua leitura permite tirar e a de que, como 

seria de esperar, as quebras de sequencia profissional mais significativas 

se verificam sempre entre os 1Q. e 2Q. momentos da historia de actividade( 1), 

0 que corrobora a analise da trajectoria no que respeita a incidencia dos 

valores _Q associados a categoria profissional nas primeiras ocupacoes. 

Constata-se, em segundo lugar, que as quebras de sequencia assumem sem

pre - seja qual for a geracao - valores significativos, embora decrescentes, 

ate a 4~. ocorrencia inclusive e que as unicas geracoes em que, embora ate

nuadas, aquelas quebras se verificam ate urn 6Q. momenta sao precisamente 

as de 53-63 e 63-73. Estes dois aspectos sao particularmente importantes para 

nos. 

Em primeiro lugar,por mostrarem mais uma vez que a 4~. ocorrencia desem

penha como que urn ponto de viragem significativo nas historias de actividade 

profissional' constituindo 0 momenta a partir do qual nao serao de esperar 

processos de inflexao dignos de registo. 

-Em segundo lugar, por estarmos muito provavelmente a assistir a confirma-

cao de um outro traco caracteristico daquelas duas geracoes, ja evidenciado 

pela analise da trajectoria: 0 da maior incidencia dos lugares de enquadra

mento e chefia os quais, supondo normalmente uma carreira profissional pre

via, tenderao a surgir agora em momentos mais tardios das historias de traba-

lho. 

(1) Neste caso, nao se trata propriamente de quebra de sequencia mas de mu

danca entre a 1~. e a 2~. profissoes. 



QUADRO 7,2 - INCID~NCIA DAS QUEBRAS DE SEQUENCIA PROFISSIONALJ POR NUMERO DE ORDEM DE OCORRE~ICIA E POR GERACAO 

~cia das quebras em percentagem do total de efectivos de cada geracao 
- . 

c1a por numero de 
ordem da concorrincia antes de 1943 1943/53 1953/63 1963/73 1973/83 mais de 1983 

29. ocorrincia 
0,375 0,474 0,431 0,475 0,427 0,275 

(P 19-61 ~ P 19-62) 

39. ocorrincia 
0' 100 0' 115 0' 109 0,114 0,092 0,039 

(P 19-61 = P 19-62 ~ P 19-63) 

49. ocorrencia 
0,025 0,077 0,047 0,027 0,016 0,010 

(P 19-61 = ••• = P 19-63 ~ P 19-64) 

59. ocorrencia 
0 0,026 0,019 0,010 0 0 

(P 19-61 = ••• = P 19-64 ~ P 19-65) 

69. ocorrencia 
0 0 0,005 0,006 0 0 

(P 19-61 =·· .= P 19-65 ~ P 19-66) 

Percentagem total de quebras por 
geracao 

0,500 0,692 0,611 0,632 0,535 0,324 

-------- ~--·-·~---·-
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Tal ~ o que sucede especialmente com as profiss6es de enquadramento 

administrative, na geracao de 1953 a 1963.e com a de encarregados gerais da 

producao, na geracao seguinte. 

Nao se enquadrandoeste processo de transicao para profissoes de enqua

dramento no conceito estrito de mobilidade profissional tal como o definimos 

e sendo representative de urn numero relativamente restrito de situacoes, nao 

procederemos a sua analise estatTstica nos pontos seguintes. Nao deixaremos 

no entanto de considerar seguidamente a importancia deste tipo de trajectorias 

profissionais e de completar mais tarde esse estudo com a analise do estatu-

to ocupacional que lhes corresponde. 

Consideremos entao as situacoes em que a uma carreira profissional que 

atinge o topo nos 3Q., 4Q. ou 5Q. momentos se segue a ocupacao de urn lugar 

de chefia administrativa (300 CNP), enquadramento da producao (700 CNP), de 

direccao da producao (212 CNP) ou de direccao administrativa (219 CNP), nos 

4Q., 5Q. e 6Q. momentos, respectivamente. 

Numa breve analise do Quadro 7.3. constatamos sera geracao de 43 a 53 

que apresenta a percentagem mais elevada de profissoes de chefia em sequen

cia de uma carreira anterior( 1). Mas o confronto deste resultado com os re-

lativos as geracoes seguintes nao e so por si significative uma vez que, como 

por diversas vezes se tern referido, os indivTduos mais recentemente entrados 

no mercado de trabalho terao, naturalmente, menor probabilidade de atingir 

aquelas situacoes no mesmo intervale de observacao. 

(1) Embora aquelas profissoes tendam a ocorrer em fases das trajectorias nor

malmente mais tardias do que nas geracoes seguintes, pelas razoes ja es

tudadas. 



QUADRO 7.3- PESO RELATIVO, POR GERACAO,DAS PROFISSOES DE ENQUADRAMENTO E CHEF!A OCORRIDAS NO FlM DA TRAJECTQR!A 
PROFISSIONAL 

Geracao anterior a 1943 

(% do total da geracao = 0,050) 

Geracao entre 1943 e 1953 

(~ do total da geracao = 0,115) 

Seracao entre 19S3 e 1963 

(~ do total da geracao = 0,104) 

Geracao entre 1963 e 1973 

~-,do total da geracao = 010S3) 

Seracao entre 1973 e 1983 

do total da geracao = 0,022) 

Geracao posterior a 1983 

.. :: do total da geracao - 0,0%) 

Percentagem do total 
da amostra = O,OS3 

: 6Q. Momen-
: to 
I 

: SQ. Momen
ta 

4Q. Momen
to 

6Q. Memen
to 

Profissio anterior mais 

provavel 

832 

897 

331 

Profissio terminal de enquadramento ou chefia 
(em% dos efectivos de cada geracio) 

300 700 219 212 

01025 

01025 

01013 

r-------~--------------------~---------+---------+---------1--------
1 SQ. Momen-
: to 
I 

: 4Q. r~omen-
: to 
' 
: 6Q. Momen-
: to 
' ' : SQ. Momen-
: to 
' 
: 4Q. Momen-
: to 
' 
: 6Q. Momen-
: to 
' 
; SQ. Momen-
: to 
' 
: 4Q. Momen-
: to 
' 
~ 6Q. Momen-
: to 
' 
~ SQ. Momen-
! to 
' 
: 49. Memen

to 

: 6Q. Momen-
: to 
' 

SQ. Momen
ta 

4Q. Momen
ta 

: 6Q. Momen-
: to 

' : SQ. Memen-
to 

: 4Q. Momen-
: to 
' 

TOTAL 

333; 393; 8SS; 9S1 

219; 393; 832 

393; 839; 

110; 333; 393; 700; 8S6; 874; 

042; 380; 393; 700; 734; 811 ; 
832; 834 

212; 393; 839; 84S; 855 

042; 212; 333; 393; 843 

014; 027; 212; 333; 393; 711 

393; 749 

393; 394; 874 

0,009 

0,021 

0,023 

0 ,OS3 

0,026 

01038 

oloos 

01014 

01009 

01002 

01012 

0,010 

0,006 

0,006 

Percentagem do 
total da 

amostra por 
profissao 
terminal 

01013 

0,013 

o,oos 

01009 

01024 

01002 

01002 

0,002 

01003 

0,003 

300 

700 

212 

219 

01013 

0,005 

01014 0 loos 

01009 01005 

0,002 0,005 

0,002 oloos 

0' 007 

0,003 

0,403 

0,274 

0, 14S 

0,177 

Legenda: Profissoes representadas pelo codigo da Classificacao Nacional de Profissoes, C.N.P., a 3 d1gitos. 
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As profissoes anteriores que mais terao conduzido a posteriores lugares 

de enquadramento e chefia parecem ter sido, de uma maneira geral, as de em

pregados bancarios ou de seguros, empregados de escritorio, recepcionistas e 

empregados de agencias de viagens e oficiais da marinha mercante (respecti

vamente, 333, 393, 394 e 042 da CNP), para o pessoal dos servicos, e serra

lheiros-mecanicos, forjadores, electricistas e serralheiros-civis (832, 839, 

855 e 874, respectivamente, da CNP), para o da producao( 1). 

No que respeita as profissoes de enquadramento e chefia por nos conside

radas, a que revela o maior peso relativo e a de chefe de servicos adminis

trativos (300 CNP), com 40,3%, seguida das de encarregado da producao (700 

CNP), com 27,4%, de director administrativo (219 CNP), com 17,7% e, finalmen-

te, de director da producao (212 CNP), com 14,5%. Mas a sua incidencia e 

muito variavel de geracao para geracao, como nos mostra o Quadro 7.3.: a pro

fissao de director da producao so aparece com significado, e modesto, para 

as geracoes que entraram em actividade em 53-63 e 63-73, enquanto que a 

"mancha" dos chefes de servicos administrativos, sendo sempre mais densa, e 

particularmente significativa na geracao que entrou em actividade em 43-53. 

Como seria de esperar dada a natureza das trajectorias anteriormente 

descritas, a incidenci~ destas profissoes terminais por momenta de ocorren-

cia e tambem variavel: nenhuma del as chega a atingir, nos 5Q. e 6Q. momentos, 

percentagens iguais a 3% do total dos efectivos de cada geracao. 

(1) Para efeitos de calculo apenas seleccionamos OS indiv1duos que tivessem 

atingido previamente- 3Q., 4Q. ou 5Q. momentos, respectivamente- o to

po das respectivas carreiras profissionais, segundo o conceito que a se

guir aprofundaremos. 
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Alias, o peso destes individuos no total da amostra e relativamente in

significante - cerca de 5,3%; este resultado, que nao e surpreendente dados 

os criterios de constituicao da mesma,nao nos permite no entanto proceder a 

urn tratamento estat1stico mais aprofundado destes casos e, como ja referimos, 

limitar-nos-emos a considerar mais tarde as caracter1sticas do seu estatuto 

ocupacional. 

0 segundo tipo de aprofundamento metodologico que a definicao da varia

vel dependente nos impoe e 0 da consideracao das carreiras, dentro da analise 

das sequencias profissionais. 

Por carreira profissional entendemos a sequencia de categorias profissio

nais ordenadas e hierarquizadas dentro de uma mesma profissao, uma vez esta 

tendo sido iniciada e tendo em vista a progressao regular dentro da mesma. 

Ja tivemos ocasiao de referir quando abordamos as questoes relativas a 
concepcao e codificacao do inquerito a forma como procedemos a elaboracao da 

metrica que permitiu a sistematizacao das carreiras relativas as sequencias 

profissionais de cada profissao e por essa razao nao tornaremos aqui a esse 

assunto. 

A semelhanca do que aconteceu quando restringimos a analise da trajecto

ria a da historia da profissao, tambem a consideracao da Carreira se nos im

poe aqui por razoes que decorrem do proprio conceito operacional de mobilida

de profissional. Com efeito, a analise da profissao, mesmo quando feita com 

base no estudo das sequencias profissionais, nao reune ainda a totalidade 

dos parametres necessaries a caracterizacao dos processes de mobilidade, por 

duas razoes fundamentais: 
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em primeiro lugar, nao considerando a evolucao da categoria, nao torna 

possivel a separacao das situacoes de estacionariedade profissional das 

de efectiva progressao na carreira, as unicas que constituem o objectivo 

da an~l.ise da mobilidade; 

em segundo lugar, e por razoes parcialmente decorrentes da questao ante

rior, nao permitem a determinacao do tempo media de permanencia em cada 

categoria, aspecto que como veremos se reveste da maior relevancia para a 

an~lise da mobilidade profissional. 

A adopcao desta metodologia de analise apoiada na nocao de carreira pro

fissional resulta entao numa potencialidade operativa de fundamental impor

tancia - ao contr~rio do que sucedia ate agora, a cada ocorrencia (e portanto 

a cada momenta temporal) da sequencia profissional esta necessariamente as

sociada uma categoria profissional diferente, situacao que pode coexistir ou 

nao com alteracoes dos parametros relativos a empresa, sector e departamento, 

mas nunca obviamente a profissao. 

A necessidade de consideracao da categoria profissional conjuga-se entao 

com as conclusoes que retir~mos anteriormente sabre as sequencias profissio

nais e 0 comportamento media destas ate a 49. ocorrencia, 0 que nos conduz 

assim a consideracao dos seguintes 4 perfis de mobilidade integrantes da 

nossa variavel endogena: 
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Perfil 1: correspondente ~ situacio em que quer a profissionalizacio ·quer 

a progressio na carreira se fazem logo a partir da primeira ocorrencia, 

podendo o topo da carreira ser atingido entre o 3Q. e o 6Q. mementos, in

clusive. Em termos formais e utilizando a nomenclatura que serviu de base 

i codificacio do inquerito( 1), esta situacio corresponde ~ possibilidade 

da variavel P19_71 - que traduz a categoria no 1Q. momenta - assumir os 

valores inteiros do intervale [3,6]; 

Perfil 2: traduz a situacao em que existe um primeiro momenta de pre-pro-

fissionalizacio, iniciando-se a carreira- ou seja, a primeira categoria 

significativa - no 2Q. momenta da vida activa, o que corresponde a varia-

cio da variavel P19 72 no intervale [3,5]; 

Perfil 3: identico ao anterior, admite no entanto a existencia de dois mo-

mentos iniciais de pre-profissionalizacio ou de categorias nao significa-

tivas, e equivalendo portanto, em termos formais,a P19_73 = [3,4]; intro

duz a situacio em relacio ~ qual pretendemos essencialmente investigar a 

variacio do conteudo em Habilitacoes Literarias e Formacao Profissional 

face ao perfil anterior; 

(1) Remetemos, mais uma vez, para o exemplar codificado do inquerito,no Ane

xo 3. 
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Perfil 4: constitui em nosso entender o limite da possibilidade de inte

grar uma carreira profissional suscept1vel de analise no contexto do nos

so trabalho( 1)' mas constitui uma hipotese que e totalmente legitimada 

pela analise anterior das sequencias profissionais; como pode deduzir-se 

COrresponde a Situacao de in1cio da profissionalizacao OU da Carreira 

apenas no 4Q. momento da vida activa e pode representar-se por P19 74 = 3, 

em termos de categoria profissional. 

Em termos agregados, a variavel endogena pode entao ser definida da for-

rna seguinte: 

onde a variavel P19_7j representa a categoria profissional na ocorrencia j. 

Duas consideracoes importa entretanto avancar, antes de passarmos ao 

desenvolvimento da analise estat1stica. 

A primeira tern a ver com o facto de a restricao conceptual e metodologi

ca que resulta da passagem da analfse da trajectoria para a de sequencia pro-

(1) Com efeito, nao fara grande sentido considerar a existencia de carreiras 

com menos de tres momentos nem a analise das mesmas seria conclusiva. 
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fissional e, finalmente, para a de carreira profissional,se encontrar asso

ciada, naturalmente, uma restricao do dominio de analise. Tal significa, 

por outras palavras, que apenas cerca de 33,4% das trajectorias de activi-

dade constituem sequencias profissionais e destas, apenas 82,0% reunem as 

caracteristicas de carreira esbocada segundo os 4 tipos de perfil apresenta

dos. Ou seja, e por outras palavras, a analise estatistica da mobilidade 

profissional e feita tendo como base cerca de 27,0% do total dos individuos 

cujos inqueritos foram retidos( 1). 

0 segundo tipo de consideracoes tern a ver com a natureza da variavel en-

dogena. Constitui esta, como se viu, uma variavel discreta cujo comportamento 

se pretende explicar parcialmente a custa de variaveis que revestem frequen-

temente aquela mesma natureza, seja pela sua propria concepcao, seja por con

sistirem no resultado da codificacao de informacao qualitativa previa. As ra

zoes ja anteriormente apontadas, acrescem ainda estas ultimas a reforcar a 

opcao de escolha das analises da contingencia e discriminante, particularmen-

te adequadas a estudos desta natureza, como pretendemos vir a mostrar. 

(1) A consideracao da mobilidade em sentido lata- que abrange tambem as si

tuacoes em que a carreira profissional se segue a ocupacao de umlugar de 
enquadramento ou chefia nos termos a que nos referimos anteriormente -

conduzir-nos-ia a uma percentagem pouco mais elevada (cerca de 32,0%Jou 

380 em vez de 318 individuos,em valor absoluto). 
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CAPITULO 8: A analise da contingencia e as particularidades da rnobilidade 

profissional nas diferentes geracoes 

A possibilidade de estudar a intensidade da associacao existente entre 

a variavel discreta cujo cornportarnento se pretende explicar e os diversos 

factores explicativos tornados urn a urn constitui, em nosso entender, a contri-

buicao fundamental da analise da contingencia para estudos como o que estarnos 

a conduzir. 

Utilizamos entao esta tecnica numa primeira fase da analise estatistica 

dado que pretendiamos sopesar devidamente a contribuicao individual de cada 

fenomeno para os processes de mobilidade. 

0 programa que a linguagem SPSSx utiliza para realizar a analise da con

tingencia apresenta enormes potencialidades, duas das quais consideramos par-

ticularmente uteis para 0 nosso trabalho: 

a primeira delas, tern a ver com a diversidade de medidas do grau de asso-

ciacao que podem ser obtidas; nao se restringindo a estatistica do Qui

-quadrado ()( 2)' fornece-nos outros indicadores que nao enfermam das limi

tacoes daquele teste, nomeadamente quanta a sua vulnerabilidade ao numero 

de observacoes( 1) e permitem assim conclusoes mais seguras; 

(1) Ver sabre esta questao, entre outras contribuicoes, B.S. Everitt, 
(1977), pp. 56 et seqq. 
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a segunda,resulta do facto de a apresentacao de cada tabela de contingen

cia poder ser feita de forma a evidenciar as frequencias simples e acumu

ladas associadas as respectivas margens, 0 que torna poss1vel proceder 

tambem a uma analise qualitativa das principais relacoes, como se vera na 

parte final deste cap1tulo. 

Como referimos, pudemos dispor de urn conjunto de medidas de associacao 

que, conjugadas com a estatlstica do .X 2, permitem reforcar as conclusoes re-

tiradas da analise das tabelas de contingencia. A relativa dependencia da-

quele teste face ao numero de observacoes, impunha-nos tanto mais a necessi-

dade de completar a informacao por ele veiculada quanta sucede que preten

d1amos analisar a contingencia nao so para a totalidade das carreiras profis

sionais como tambem para a sua particao pelas diferentes geracoes, a fim de 

podermos estabelecer comparacoes entre estas. 

Viemos assim a basear as nossas conclusoes na consideracao simultanea 

e caso a caso nao so dos valores assumidos pelo teste do )( 2 (intensidade, 

n1vel de significancia e graus de liberdade) mas tambem do coeficiente de 

contingencia (c.c.) e do coeficiente de correlacao (c. carr.), medidas que 

- b"d - - - - - .. (1) como e sa 1 o nao sao afectadas pelas limitacoes que apontamos a pr1me1ra . 

(1) 0 coeficiente de contingencia (c.c.) e calculado a partir do valor do .X 2 

atraves da expressao: 
.X2/N 1;2 

c. c. = ( 1 + )( 2 /N ) ' 

em que N representa o numero de graus de l i berdade. Apresenta, entretan

to, 0 inconveniente de 0 seu valor maximo poss1vel ser limitado peladimen

sao, em linha e coluna, das tabelas de contingencia, como se refere em B. 
Murteira e J. Black, (1983), p. 199. Mas no caso da presente analise, tal 
facto nao se traduziu em quaisquer limitacoes anal1ticas. 
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8.1. Aplica~ao e resultados fundamentais 

As variaveis representativas dos padroes de mobilidade profissiohal que 

fizemos intervir nas tabelas de conting~ncia correspondem, naturalmente, a 

formalizacao que anteriormente apresentamos quando estudamos os 4 perfis pos

siveis daqueles processes. 

Quanta as variaveis que propomos para explicar 0 comportamento dos padroes 

de mobilidade, elas resultam como seria de esperar da proposta metodologica em 

que se baseia o nosso trabalho e cuja sistematiza~ao se retoma: 

variaveis que consideramos pertinentes para a evidencia~ao das caracteris

ticas individuais e institucionais, nomeadamente o sexo (P05), a situacao 

sindical (P08), as habilitacoes literarias (P09) e as accoes de forma~ao 

profissional (P11 1 a P11_3); 

variaveis relativas ao sector de actividade (P19 31 a P19-34), tendo con

siderado como pertinentes para cada um dos perfis retidos as que traduzem 

a influ~ncia nao so do sector do inicio da carreira como tamb~m dos secto

res sucessivamente percorridos desde o come~o da vida activa; 

variaveis relativas a profissao (P19_61 a P19 64), considerando igualmente 

toda a sequ~ncia profissional desde o 1Q. emprego ate ao inicio da carrei

ra, inclusive; 
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variaveis que traduzem os departamentos sucessivamente ocupados ate ao da 

ocorr~ncia do comeco da carreira (P19-51 a P19 54); 

variaveis respeitantes a idade do inquirido na altura do 1Q. emprego (to) 

e ao tempo de perman~nci~ em cada uma das ocorr~ncias, incluindo o tempo 

de durac~o da primeira categoria profissional (t 1 a t 4)( 1) 

Os Quadros 8.1 a 8.7 evidenciam os valores de associac~o entre os pa

droes de mobilidade profissional e as variaveis explicativas ja apresentadas. 

Antes de procedermos a sua analise, convem que esclarecamos alguns aspectos 

que tornam mais facil a leitura dos mesmos. 

A variavel endogena retrata os 4 perfis de mobilidade anteriormente 

caracterizados e o dom1nio de variac~o associado a cada caso - P19 71 

(6,5,4,3), P19_72 (5,4,3), P19_73 (4,3) e P19_74 (3) -, constituindo simul-

taneamente a entrada em linha em cada uma das 4 sub-tabelas que integram os 

quadros. 

Em cada celula encontram-se representadas as medidas de associac~o que 

se determinaram para cada par de variaveis - a relativa ao perfil de mobili

dade, em linha, e cada uma das variaveis explicativas, em coluna: apresentam-

(1) Como referimos, estas variaveis nao resultam directamente de respostas ao 

inquerito mas obt~m-se por calculo elementar, nos seguintes termos: 

t 0 = (P19_11)- (P06) e tk = (P19_1, k+1)- (P19_1k), em que P19 11 e 
a data do 1Q. emprego, P06 a data de nascimento e k=1, ... , 4 o numero de 
ordem de cada ocorrencia. 
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-se assim os valores dos coeficientes de contingencia (c.c.) e de correlacao 

(c. corr.)' 0 n1vel de significancia do x2como teste de independencia (n.s.) 

e, no case de este ser inferior ou igual a 0,10( 1), igualmente se apresenta a 

intensidade do X2 e o numero dos correspondentes graus de 1 iberdade. Repare-. 

-se, finalmente,que as situacoes que em resultado da consideracao simultanea 

daquelas medidas se caracterizam por forte associacao entre as variaveis en-

dogena e explicativa foram por nos assinaladas por meio da inscricao num c1r

culo da variavel x2
• 

Analisando o Quadro 8.1, relative a analise da mobilidade para o conjun-

to das geracoes,imediatamente ressaltam as seguintes conclusoes: 

seja qual foro perfil de mobilidade profissional, as variaveis relativas 

ao sector e a profissao surgem sempre como as que traduzem as mais fortes 

situacoes de associacao; 

as variaveis respeitantes as caracter1sticas individuais e a formacao pro-

fissional e habilitacoes literarias, manifestam-se sem qualquer capacidade 

explicativa digna de registo; 

(1) 0 n1vel de significancia do )(2 como teste de independencia representa, 

como se sabe, a probabilidade de erro ao rejeitar a hipotese da indepen

dencia entre as duas variaveis em presenca. Sendo desejavel para decidir 

da eventualidade de associacao entre as mesmas variaveis que aquele va

lor seja o mais baixo poss1vel, a pratica desaconselha a aceitacao de va

lores superiores a 0,10. Veja-se a este respeito, e por exemplo, C. Sil

va Ribeiro e J.M. Andrade e Silva, (1988). 
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Note-se, no entanto, que no que respeita as accoes de formacao profissio

nal, os n1veis de significancia relativos ao Perfil 4, embora nao tolera

dos pelo nosso criteria de aceitacao, sao bastante mais reduzidos do que 

no caso dos perfis anteriores, em especial para as variaveis P11 2 e 

p 11 3; 

a idade de entrada em actividade apenas tern influencia para o 1Q. Perfil ~ 

o tempo de permanencia na primeira categoria da carreira e o departamento 

surgem episodicamente associados aos padroes de mobilidade, sem que qual

quer tendencia geral se possa detectar a este respeito. 

Estes dois ultimos tipos de resultados, relativamente surpreendentes no 

que respeita especialmente as variaveis relativas a influencia do capital hu

mano, decorrem necessariamente do tipo de analise a que se esta neste momenta 

a proceder, assente apenas na relacao de dependencia directa entre duas va

riaveis e abstraindo das particularidades das diferentes geracoes. 

Se outras razoes o nao aconselhassem tambem, esta seria so por si urn born 

indicador da necessidade de ensaiar outro tipo de analise, a qual permitisse 

particularmente privilegiar as relacoes de multidependencia entre varios facto

res explicativos. 

Aprofundando urn pouco mais a analise poder-se-a constatar, no entanto, 

que enquanto a profissao se mostra significativa para todos os perfis de mobi

lidade, o sector afigura-se relativamente pouco associado ao padrao de mobili

dade que corresponde ao in1cio da carreira na 29. ocorrencia. 
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Tanto no caso do sector como no da profissao, a influencia exercida so-

bre a mobilidade profissional parece comecar a manifestar-se no momenta ou 

momentos anterior(es) ao do inlcio da carreira; mas enquanto que a influen-

cia da profissao sabre a carreira se comeca a fazer sentir com desfasamen

tos de pelo menos uma ocorrencia quando se consideram as carreiras iniciadas 

mais tardiamente, a influencia sectorial nao deixa de se exercer sabre toda 

a trajectoria, significando a probabilidade de se verificarem mudancas de 

sector mesmo apos ter sido "fixada" a profissao. 

Quando se procede a analise por geracoes- Quadros8.2.a 8.7. - verifica

-se de imediato que continuam a ser os sectores e as profissoes as variaveis 

que revelam mais fortes valores de associacao com a variavel endogena, embora 

segundo padroes que nem sempre coincidem com os da analise global. 

Para o 1Q. perfil de mobilidade, a idade de entrada em actividade mostra-

-se de influencia significativa qualquer que seja a geracao considerada. Ao 

contrario do que vimos suceder com a analise global, em quatro das geracoes 

consideradas - as tres primeiras e a ultima - a formacao profissional mostra

-se agora associada a mobilidade profissional, embora apenas sejam significa-

tivos os valores assumidos pela variavel P11 1 (que traduz a frequencia de 

apenas uma accao de formacao) para o primeiro perfil. 

Vejamos agora algumas das principais diferencas entre as geracoes que es

tamos a considerar do ponto de vista da incidencia dos sectores e profissoes 

b . f" . . (1) so re as carre1ras pro 1Ss1ona1s . 

(1) Registe-se que as medidas de associacao relativas ao padrao de mobilidade 

do 1Q. tipo assumem os mesmos valores para todas as geracoes. 
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(0,01) 
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c.c. 
(0,81) 
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236,98 
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c.c. 
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n.s. 
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c.c. 
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0 
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Gl .. 208 

(0,00) 

c.c. 
(0,78) 

corr. 
(0,0) 
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200,46 

Gl • 145 

n.s. 
(0,03) 

c.c. 

(0,73) 

carr. 

x2 
n.s. 

(0,21) 

c.c. 

(0,70) 

corr. 

x2 

(0,68) 

c.c. 
(0,32) 

(-0,06) 

x2 x2 
n.s. n.s. 

(0,69) (0,13) 

c.c. c.c. 
(0,23) (0,30) 

corr. corr. 

c-o,o3l I c-o,o9J 

:1 x2 
n.s. n.s. 
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c.c. c.c. 
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corr. 
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n.s. 
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c.c. 
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carr. 
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Gl • 6 x2 

x2 
{0,35) 

c.c. 
(0,64) 
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c.c. 
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n.s. n.s. 
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'·t·c. c.c. c.c. 
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carr. carr. 

x2 

(0,61) 

c.c. 
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~ 

0 
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c.c. 
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(-0,26) 

x2 
n.s. 
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c.c. 
(0,58) 

corr. 
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:1 
(0,89) 

c.c. 
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x2 
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;; 
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n.s. 
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x2 
(0,75) 
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~ 
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(-0,12) 

x2 
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c.c. 
(0,52) 

carr. 

(0,0) 

x2 
(0,37) 

c.c. 
(0,43) 

':J 

jl 
(0,66) 

c.c. 
(0,50) 

corr. 

(0,0) 

x2 
{0,27) 

c,c. 

(0,46) 
carr. 

'Z 

y,2 

(0,14) 

(0,50) 

carr. 

~ 

i' 

(0,69) 

(0, 17) 
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i' 
(0,31) 

(0,16) 
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(0,33) 

c.c. 
(0,16) 

(-0,04) 

y,2 

{0,57) 

c.c. 
{0,08) 

ro .-o 

x2 
n.s. 

(0,68) 

c.c. 
(0,17) 

carr. 

(0,06) 

x2 
(0,86) 

c.c. 
(0,08) 

(-0,04) 

jl 
(0,37) 

c.c. 
(0,15) 

carr. 

(0,06) 

x2 
(0,22) 

c.c. 
{0,14) 

g; 

x2 
(0,99) 

(0,40) 

(-0,04) 

i' 
(0,86) 

c.c. 
(0,40) 

corr. 

(-0,05) 

x2 
(0,33) 

c.c. 

(0,45) 

(C,O) 

/ 
(0,55) 

{0,31) 

jl 
(0,46) 
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c.c. ~ Cocficicnte de contingencia. 

, Cacficicnte de carrelac3a. 

x' 
{0,26) 

i' 
(0,27) 
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p 19-31 ! p 19-32 

I 
!-01 
, 17-!,95 I 

=' 1 ;_ ;, "" I Gl.. : 1~0 : -
- 6, 5,<,31 (0,02) i 

c = o.s~ } 
I P • 0,06 

• 19-72 • I 
! 

:fl :fl 
"' S.-'.3 (0,40) (0,72) 

c "' 0,72 c • 0,69 

p • 0,09 p = 0,03 

0 
184,99 

p 19-73 = :fl Gl • 152 

= 4,3 (0,49) (0,03) 

c • 0,71 c. 0,72 

p • 0,09 p • 0,07 

9~ 
p 19-74 = y:2 Gl - 80 
• 3 (0,51) (0,08) 

c : o.oz c = 0,65 

p = 0,13 p - 0,16 

C = Coeficiente de contlngencia. 
P = Coeficiente de correlacao. 

QUADRO 8.2 - ANALISE DA CONTINGENCIA-VALORES PARA A GERACAO ANTERIOR A 1943 

, 19-33 1 , 19-3< 1 • 19-61 • M/F p 19-62 p 19-63 p 19-64 p 19-51 p 19-52 p 19-53 p 19-54 tO t1 t1 tJ " p 01 
Sexo 

I I .0. I 130,11 i I r y2 
y:2 I - ! - - - GL - 95 

I 
I (0.14) (0,85) (0,0) (0,71) 

c - 0,80 c - 0,29 c - 0, 75 c - 0,16 p- (-0,0<) P·(-0,04) p- (-0,28) p- (-0,09) 

0 _0_ 
222,73 256,50 

- - GL • 196 Gl • 192 - - y2 x2 - y:1 y:1 y:1 
(0,09) (0,0) (0,39) (0,24) (0,14) (0,93) (0,64) 

c • 0,77 c = 0,78 c - 0,28 c = 0, 29 c = 0,58 c - 0,49 c - 0,12 p = 0,08 p = 0,03 p- (-0,02) P·(-0,06) p- (-0,19) p = 0,09 p- (-0,06) 

0 0 0 
189,<3 192,20 179,44 

Gl - 156 - y2 Gl • 156 GL • 156 - x2 y2 y2 - y2 y:2 y:2 - y:1 
(0,03) (0,21) (0,02) (0,09) (0,99) (0,51) (0,48) (0,89) (0,85) (0,69) (0,42) c • 0,72 c • 0,72 c • 0,73 c • 0,71 c • 0,11 c • 0,25 c c 0,28 c = 0,14 c - 0,51 c = 0,51 C = 0, IS 

p • 0,09 p • 0,12 p • 0,15 p • 0,10 p • 0,02 p • 0,0 p = (-0,04) p. (-0, 17) p = 0,06 p = (-0,01) p- (-0,03) 

0 0 
121,47 108,11 

y:2 x2 / GL = 98 Gl • 90 :/.2 y2 y:2 x2 / y:2 y:2 y:2 :/.2 - x2 
(0,27) (0, 12) (0,54) (0,05) (0,09) (0,17) (0,76) (0,38) (0,25) (0,22) (0,63) (0,79) (0,34) (0,19) (0, 79) 

c = 0,62 c = 0,64 c = 0,67 c = 0,69 c = 0,67 c - 0,65 c = 0,16 c - 0,21 c = 0,26 c = 0,20) c = 0,49 c - 0,42 c - 0,44 c = 0,42 c - 0,06 p = 0,16 p • 0,06 p = 0,13 p = 0,16 p • 0,13 p = 0,11 p - 0,04 p - 0,0 p- l-0,07) p- (-0,03) P.(-0,11) P•(-0,11) p- 0,13 p- (-0,16) p. (-0,06) 

.; 

S/n.s. 
p 08 p 09 p 11-1 p 11-2 p 11-3 Sind. ILL. F.P. F.P. F.P 

/Cfl I 
9,\S 

y1 xz GL ~ ll·· n. s. n.s 
(0,36) (0,99) (0,01) 

~ 

c - 0,23 c = 0,<12 c- 0,37 
P·(-0,03) P-(-0,04) p = 0, 21 

I 

y:1 y:1 y:1 n.s. n.s. 
(0, 78) (0,80) (0,11) 

c - 0,10 c- 0,42 c- 0,27 
p. (-0,04) p- (-0,08) p"' 0,17 

x2 x2 n.s. n,s. n.s. 
(0,29) (0,35) 

c = 0,16 c = 0,46 

p - 0,07 p "' 0,0 

0 1 

4,97 

GL • 2 y:1 n.s. n.s. n.s. 
(0,08) (0, 16) 

c - 0,18 c - 0,39 
p- 0,17 p - 0,0 



QUADRO 8.3 - ANALISE DA CONTINGENCIA-VALORES PARA A GERACAO ENTRE 1943 E 1953 

~ I. :S-31 I 
! ~: I 

01 
? i~-!1 = ~

7

:~~:0 ! 
• 6.s.•.3 co.o21 1 

p 19-72 = 

= 5,4,3 

c = 0,80 

p = 0,06 

jl 
(0,54) 

P 19-3Z 

jl 
(0,76) 

c • o. 72 I c • 0.68 
p • 0,09 p = 0,0 

p 19-73 • 

• 4,3 

jl 
(0,47) 

0 
184,88 

Gl • 152 

(0,03) 

p 19-33 

(2) 
189,29 

Gl • 156 

(0,03) 

c • 0,71 I c • 0.12

1 
c • 0.12 

p • 0,09 p • 0,07 p • 0,09 

•p 19-74 • 

• 3 

jl 
(0,31) 

0 
101,00 

Gl = 82 

(0,07) 
:1 

(0,26) 

1 • 19-34 

0 
102,11 

Gl = 84 

(0,08) 

1 • 19-61 -1 • 19-621 • 19-63 

:1 
(0, 14) 

c = 0,80 

p = (-0,05) 

0 
236,20 

x2 GL • 192 

(0,21) (0,01) 

(::0.76 (::0,77 

p = 0,06 p = ( 0,02) 

jl 
(0,21) 

0 
192,03 

Gl • 192 

(0,02) 

c • o. 72 I c • o. 73 
p • 0,12 p • 0.14 

x2 
(0,55) 

0 
124,58 

Gl = 98 

(0,03) 

:1 
(0,18) 

c • 0,70 

D c 0,10 

0 
117,44 

Gl = 94 

(0,05) 

p 19-6' 

:1 
(0,18) 

p 19-51 

x2 
(0,85) 

c = 0,29 

p = (-0,04) 

:1 
(0,59) 

p 19-52 

0 
22,55 

GL = 12 

(0,03) 

p 19-53 

c = 0,251 c = 0,35 
P=o,o· P=(-0,08) 

:l 
(0,98) 

c • 0,11 

p • 0,02 

:1 
(0,82) 

x2 
(0,57) 

x2 
(0,52) 

c • 0,241 c • 0,28 
p = 0,0 p = (-0,04) 

:1 :1 
(0,28) (0,45) 

p 19-54 

:1 
(0,37) 

tO 

0 
13U,55 

GL = 95 

(0,0) 

c = 0,75 

p = (-0,28) 

0 
107 ,8, 

Gl = 176 

co.o•J 

tl 

x2 
(0,93) 

c • 0,63 I c • 0,49 
p = (-0, 17) p = 0,08 

:1 
(0,88) 

x2 
(0,82) 

t2 

x2 
(0,75) 

c • 0,54 I c • 0,51 I c • 0,52 
p. (-0,16) p • 0,06 ?·(-0,001) 

:1 

t3 

(0,67) 

c • 0,651 c = 0,651 c • 0,62 I c = 0,64, c = 0,661 c = 0,691 c = 0,681 c = 0,651 c = 0,14 I c = 0,231 c = 0,23 I c = 0,17 I c = 0,46 I c = 0,44 I c = 0,43 I c = 0,48 
P.O,I8 ?.0,16 P=0,16 P:0,05 P=0,18 P=0,18 P=0,16 P=0,12 P=0,04 P=0,03 P=(-O,Ol)P=(-0,01) P=(-0,06)P=(-0,08)P=(0,05JIP=(-0,13) 

x2 
(0,64) 

x2 
(0,43) 

x2 
(0,23) 

C " Coeficiente de contingencia. 
P = Coeficiente de correlacdo. 
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M/F 

p 05 
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(0, 75) 

S/N 
p 08 

/ 
(0,36) 

p 09 

x2 
(0,99) 

c" o,t61·c = 0,231 c" o,42 
P. 1-0,09) P • o,o3 P. 1-o,o•J 

:1 
(0,58) 

:1 
(0,91) 

x2 
(0,85) 

c = 0,13 I c = o,o7 I c = o.•2 
p = (-0,06) p = (-0,03) p = (-0,07) 

x2 
(0,41) 

x2 
(0,27) 

C=0,151C·0,17 
p. (-0,03) p • 0,07 

x2 
(0,71) 

x2 
(0,45) 

x2 
(0,36) 

c • 0,45 

p • 0,0 

:1 
(0,23) 

c • 0,07 I c • o. 10 I c • 0,38 
p = (-0,07) p = 0,09 p = (-0,02) 

p 11-1 

0 
9,15 

Gl " 4 

(0,05)' 

c = 0,37 

p " 0,21 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

p 11-2 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

/ 
3,,5 

(0,17) 

c = 0,26) 

p = l-0,02) 

p 11-3 

n.s. 

n.s. 

n.s. 



~~~P19-31 
i i 

p 19-32 1 p 19-33 

I 
I i Q) I I 17<,95 

p 19-71 " ! Q_ " 140 -
" 6,5,<,3 ! (0,02) 

I c " o,so 
\ P • o,oo 

Q) 
195,94 

p 19-72 = GL • 168 ::? 
" 5,4,3 (0,06) (0,14) 

c " 0,75 c • 0,72 

p • 0,10 p • 0,04 

0 
180,86 

p 19-73 • i' GL • 156 

• 4,3 (0,55) (0,06) 

c • 0,71 c • ·o,n 
p - 0,10 p • 0,07 

p 19-74 • i' :l-
• 3 (0,36) (0,12) 

c • 0,63 c • 0,65 

p • 0,13 p • 0,12 

C " Coeficiente de contingencia. 
P " Coeficiente de correlac:ao. 

I 

I 

-

-

0 
183,63 

Q_ • 156 

(0,06) 

c • 0,71 

p - 0,10 

i 
(0,18) 

c • 0,63 

p = 0.14 

p 19-34 

-

-

-

0 
101,18 

GL • 81 

(0,07) 

c • 0,65 

p • 0,06 

QUADRO 8,4 - ANALISE DA CONTING~NCIA-VALORES PARA A GERACAO DE 1953 A 1963 

p 19-61 p 19-62 p 19-63 p 19-64 p 19-51 p 19-52 p 19-53 p 19-54 tO t1 t2 t3 t4 P OS p 08 p 09 p 11-1 p 11-2 r 11-3 

i 0 0 I 130,55 9,15 I 

i' - - - i' - - - GL " 165 - - :l :11 :11 GL : 4 n.s. n.s. 
(0,1<) (0,85) (0,0) (0,75) (0,36) (0,99) (0,05) • ·' 

c " 0,80 c " 0,29 c " 0,75 c " 0,16. c " 0,13 c = 0,42 c " 0,37 d 

lp = (-0,05) p "(-0,04) p = (-0,28) p "(-0,09) p " 0,03 p" (-0,04) p: 0,21 

0 0 
271,74 90,58 

i' GL = 196 - - i' x1 - - :l- GL • 72 - :l- :l x1 n.s. n.s. n.s. 
(0,21) (0,0) (0,64) (0,55) (0,51) (0,06) (0,58) (0,56) (0,81) 

c = 0,76 c = 0,79 c = 0,24 c " 0,25 c " 0,58 c " 0,60 c " 0,13 c " 0,13 c " 0,41 
p = 0,08 p • 0,04 p. (.0,03) p = (-0,06) p = (-0,21) p • 0,07 P"(-0,06) p. (-0,06) p "(-0,07) 

0 
196,69 

:l- GL • 162 :l- - i' i' :l- - :l :l :l - - :12 :l x1 n.s. n.s. n.s. I 
(0,28) (0,03) (0,11) (0,98) (0,50) (0,48) (0,92) (0,88) (0,64) (0,40) (0,35) (0,31) 

c • 0,71 c • 0,73 c • 0,71 c -= -0,11 c • 0,25 c • 0,28 c • 0,54 c • 0,52 c • 0,51 c • 0,15 c • 0,15 c • 0,46 
p • 0,12 p - 0,14 p • 0,10 p • 0,01 p • 0,0 p. (-0,04) p. (-0,17) p • 0,06 p. (-0,01) p • (-0,03) p • 0,07 p • 0,0 

Cb 0 0 130,69 111,37 4,97 d 

:l- GL "·101 GL = 91 i' :l xz xz ;~1 i' :11 :11 x1 :11 GL " 1 x1 n.s. n.s. n.s. 
(0,44) (0,02) (0,08) (0,13) (0,80) (0,45) (0,29) (0,35) (0,81) (0,58) (0,50) (0,23) (0, 79) (0,08) (0,36) 

c = 0,67 c = 0,70 c • 0,67 c • 0,66 c • 0,15 c " 0,20 c = 0,16 c " 0,17 c = 0,45 c • 0,46 c " 0,41 c " 0,47 c " 0,06 c " 0,18 c " 0,36 
p = 0,17 p = 0,17 p • 0,17 p • 0,11 p = 0,04 p " 0,0 p "(-0,06) p • 0,0) p. (-0,03)1 p. (-0,08) p • 0,05 p" (-0,14) p. (-0,06) p " 0,17 p. (-0,03) 



I~' I I i P 19-31 ! e 19-32 I e 19-33 

~- i 
181,92 l 

p 19-71 "' G!."' 145 l -
: 6,5,4,3 

(0.0) I 
c : 0,81 

p : 0,04 

1~5 
p 19-72:: Q.. 168 J2 
" 5,4,3 (0,05) (0,44) 

c • 0,75 c : 0,70 

p • 0,07 p : 0,01 

0 
p 19-73 • :1 

184,72 

Q. • 152 
• 4,3 (0,46) (0,03) 

c • 0,71 c • 0,72 

p • 0,10 p • 0,07 

1~1 
p 19-74 • :1 G!. • 82 
• 3 (0,28) (0,04) 

c • 0,65 c • 0,66 

p • 0,18 p • 0,14 

C = Coeficiente de contlngencia. 
P" Coeficiente de correlaciio. 

i 
i 

-

-

0 
189,72 

Q. • 158 

(0,03) 

c • 0,72 

p • 0,10 

x2 

(0,14) 

c • 0,64 

p • 0,15 

p 19-34 

I 
I 

-

-

-

~6 
G!. • 82 

(0,06) 

c • 0,64 

p • 0,05 

a, 

QUADRO 8.5 - ANALISE DA CONTINGENCIA-VALORES PARA A GERAC.ii.O DE 1%3 A 1973 

p 19-61 P 19-6Z p 19-63 p 19-64 p 19-51 P 19-5Z p 19-53 p 19-54 tO t1 tZ t3 t4 p 05 p 08 p 09 p 11-1 p 11-2 p 11-3 

~. 0 
194.34 125,58 

GL = 170 - - - I - - GL " 95 - x2 I i' n.s. n.s. n.s. 
(0,09) (0,90) (0,01) (0,12) (0,55) (0,99) 

c : 0,81 C " O,Z8 c " 0,74 c " 0,16 c " 0,19 c" 0,41 
p: (-0,04) p "(-0,03) P" (-O,Z7) p: l-0,09) p " 0,04 P"(-0,03) d 

.~ Z44,87 Z~9 
GL • ZOO GL • ZOO - - :l xz - - xz xz - - - xz xz xz n.s. n.s. n.s. 

(0,01) (0,0) (0,58) (0,45) (0,75) (0,8Z) (0,12) (0,55) (0,99) 
c : 0,78 c : 0,79 c : O,Z5 c : O,Z5 c " 0,56 c • 0,51 c : 0,16 c " 0,19 c " 0,41 
p • 0,09 p • 0,03 p : 0,0 p. (-0,03) p. (-0,19) p : 0,09 p: (-0,09) p • 0,04 P•(-0,03) 

0 0 
195,29 18Z,36 

:1 GL • 159 GL • 159 - :1 I J2 - I I xz - - y:Z I I n.s. n.s. n.s. 
(0,20) (0,02) (0,09) (0,99) (0,50) (0,47) (0,90) (0,84) (0,69) (0,37) (0,29) (0,35) 

c • 0,72 c • 0,73 c • 0,71 c • 0,11 c • 0,25 c • 0,28 c • 0,54 c • 0,51 c,. 0,51 c • 0,15 c • 0, t6 c • 0,45 
p • 0,13 p • 0,14 p • 0,09 p • 0,03 p • 0,0 p. (-0,03) p. (-0,17) p • 0,06 p • 0,0 p. (-0,05) p .(0,06) p • 0,0 

1Cf13 
0 
117,44 

• J x2 GL • 108 GL • 96 I J2 xz y:2 y:Z I i / y:Z - xz I i n.s n.s. n.s.rt 
(0,41) (0,02) (0,06) (0,28) (0,78) (0,40) (0,14) (0,53) (O,lZ) (u,81) (0,42) (0,16) (0,91) (0,15) (0,65) 

c • 0,68 c • 0,71 c • 0,68 c • 0,64 c • 0,15 c • 0,21 c • 0,29 c • 0,16 c • 0,45 c • 0,41 c • 0,4Z c • 0,48 c • 0,04 c • 0,16 c • 0,32 
p • 0,14 p • 0,14 p • 0,14 p • 0,07 p • 0,02 p. (-0,02) p. (-0,10) p • o,oz P • (-O,OZ) p. (-0,10) p • 0,04 p: (-0,16) P • (-O,OZ) P • 0,15 P • O,OZ 



QUADRO 8.6 - ANALISE DA CONTINGENCIA-VALORES PARA A GERACAO DE 1973 A 1983 

-1 p ~~ p 1~3;1---:- 19-33 I p B-34 

! I ' I 

p 15-:ii 

01 
11s.os I 

G!. • ~<o I 
; 6,5,<,3 i (0,02] 

c ; 0,80 

p ; 0,07 

p 19-72. 

; 5,4,3 

p 19-73 • 

• 4,3 

p 19-74 • 

• 3 

:l 
(0,54] 

c ; 0,71 

p • 0,08 

jl 
(0,46) 

c • 0,71 

p. 0,10 

:l 
(0,45] 

.:l-
(0,65) 

c • 0,69 

p • 0,02 

0-
186,37 

Gl • 152 

(0,03) 

c • 0,73 

p • 0,07 

0 
96,53 

GL • 80 

(0,10) 

~ 
190,30 

GL • 156 

(0,03) 

c • 0,72 

p • 0,10 

jl 
(0,21) 

~ 
98,72 

GL • az 
(0,10) 

p 19-61 

:/ 
(0,13) 

c ; 0,80 

p; (-0,06) 

0 
243,77 

GL • ZOO 

(0,01) 

c • 0,78 

p • 0,07 

jl 
(0,18) 

c • 0,72 

p • 0,13 

jl 
(0,51) 

p 19-62 

0 
248,10 

GL • 196 

(0,0) 

c • 0,77 

p • 0,02 

0 
193,04 

GL • 156 

(0,02) 

c • 0,73 

p • 0,15 

0 
130,60 

GL • IOZ 

(0,02) 

p 19-63 

0 
180,00 

GL • 156 

(0,09) 

c • 0.?.1 
p • 0,10 

--eJ 
112,58 

GL • 90 

(0,05) 

p 19-64 

:i 
(0,27) 

I 

p 19-51 l p \9-52 

:1.2 

(0,54] 

c "' 0,34 

p ; (-0,07] 

.:l-
(0,28) 

i 
(0, \3) 

c • 029 I c • o .3, 
p; (-0,05) p; (-0,09) 

jl I jl 
(0,99) (0,51) 

c • 0,11 
p • 0,02 

.:l-
(0,50) 

c • 0,25 

p • 0,0 

0 
11,71 

GL • 6 

(0,06) 

p 19-53 

:i 
(0,48) 

c • 0,28 

p. (-0,04) 

i 
(0,45) 

p 19-54 

jl 
(0,60) 

tO 

(2) 
125,58 

GL • 95 

(0,0\) 

c = 0, 74 

p; (-0,27) 

y.Z 

(0, 75) 

t1 

x2 
(0,93) 

c ; 0,561 c • 0,49 
P • (-O,ZO) P •(0,09) 

xz I x2 
(0,87) (0,88) 

t2 

y.2 

(0,69) 

c • o.ssl c. 0,51 I c • 0.51 
P·(-0,17) P • 0,06 P•(-0,01] 

x2 

t3 

c • 0,63! c • 0,64l c • 0,62! c • 0,64 I c • o.67l c • 0,70 I c • 0,67! c • 0,64 I c • 0,19! c • 0,28l c • 0,23! c • 0,14 I c • 0,45l c • 0.43 I c • 0,43 I c • 0,46 
p • 0,12 p • 0,12 p • 0,14 p • 0,06 p • 0,18 p • o,zo p • o,zo p • 0,08 p ; 0,09 p • 0,09 p; (-0,01] p • 0,03 p; (-0,01] p. (-0,10] p • 0,03 p. (-0,16) 

y.2 

(0,79) (0,71) 

x2 
(0,31) 

x2 
(0,28) 

C = Coeficiente de contingencia. 
P =- Coeficiente de correlacao. 

t4 p 05 

y.Z 

(0, 72) 

p 08 

y.2 

(0, 55) 

p 09 

xz 
(0,99) 

c • 0,16 -

1 

c • o. \9 I c • 0,42 

P • (-0,09) P • 0,04 P • (-~.OS) 

x2 x2 x2 
(0,52) (0,78) (0,79) 

c • 0,14 I c • 0,10 I c • 0,42 
p; (-0,05) p; (-0,04) p. (-0,08) 

x2 
(0,41) 

x2 
(0,32) 

c • 0,151 c • 0,16 
p. (-0,03) p ; 0,07 

x2 I :l 
(0,71) (0,28) 

xz 
(0,35) 

c • 0,45 

p • 0,0 

; 
(0,19) 

c • 0,07l c • 0,13 I c • 0,38 

P•(-0,0/) P • 0,12 P • 0,0\ 

p 11-1 p 11-2 p 11-3 

n.s. 

n.s. n.s. n.s. 

n.s. n.s. n.s . 

n.s. n.s. n. \t 



? ~S-31 p 19-32 I p 19-33 

0. 17-..95 

p 15-7: = GL : go -
.:: 6.5.~.3 (0,02) 

C ~ O,SD 

p ~ 0,06 

I 

p 19-72 • I i' 
5,4,3 (0,40) (0, 71) 

c • 0,72 c ~ 0,69 

p • 0,09 p • 0,03 

0 
184,99 

p 19-73 • i' GL • 152 

• 4,3 (0,47) (0,03) 

c • 0,71 c. 0,72 

p • 0,10 p • 0,07 

p 19-74 • f :1-
• 3 (0,43) (0,12) 

c • 0,63 c • 0,65 

p • 0,15 p • 0,15 

C ,.. Coeflciente de contingencia. 
P = Coeficiente de correlac;io. 

I 
1 

-

-

~3 
GL • 156 

(0,03) 

c. 0,72 

p • 0,10 

i' 
(0,29) 

c • 0,62 

p • 0,17 

I 
I 

QUADRO 8.7 - ANALISE DA CONTING~NCIA-YALORES PARA A GERACAO POSTERIOR A 1983 

p 19-34 1 p 19-61 p 19-62 1 p 19-63 p 19-64 p 19-51 1 p 19-52 p 19-53 p 19-54 tO t1 t2 t3 t4 p 05 

I I ' 
I ! I ~5 t ! 

i - I - i' GL ~ 95 i - x2 

(0,14) (0,85) (0,0) (0,73) (0,75) 

c ~ 0,80 c ~ 0,29 c ~ 0, 75 c ~ 0,61 c ~ 0.16 

p ~ (-0,05) p ~ (-0,04) p ~ (-0,28) p ~ 0,12 p ~ ( -0,09) 

~3 0. 256,50 

- GL • 196 GL ~ 192 - - i' i' :i j.2 x2 - x2 

(0,09) (0,0) (0,39) (0,24) (0,53) (0,93) (0,26) (0,64) 

c • 0, 77 c ~ 0, 78 c • 0,28 c ~ 0,29 c ~ 0,58 c • 0,49 c • 0,56 c ~ 0,12 

p • 0,88 p • 0,03 p. (-0,02) p. (-0,06) p. (-0,19) p. 0,09 p. (-0,13) p. (-0,06) 

0 0 
192,20 179,44 

- i' GL • 156 GL • 156 - :/.2 i' f - x2 i' x2 x2 - i' 
(0,21) (0,02) (0,09) (0,98) (0,51) (0,49) (0,89) (0,85) (0,69) (0,28) (0,41) 

c • 0, 72 c • 0,73 c • 0,71 c. 0,11 c • 0,25 c • 0,29 c • 0,54 c. 0,51 c. 0,51 c • 0,58 c • 0,15 

p • 0,12 p • 0,15 p. 0,10 p • 0,02 p. 0,0 p. (-0,04) p. (-0,17) p • 0, 06 p. (-0,01) p. (-0,09) P•(-0,03) 

~1 1~6 ~7 
Gl = 82 i' GL • 98 GL • 88 :1- x2 :i :l x2 x2 :i2 :i2 x2 :i2 :i2 

(0,10) (0,58) (0,03) (0,10) (0,18) (0,75) . (0,40) (0,30) (0,32) (0,79) (0,69) (0,46) (0,21) (0,33) (0,85) 

c • 0,64 c • 0,66 c • 0,69 c • 0,66 c • 0,65 c • 0,16 c = 0,21 c • 0,26 c • 0,18 c • 0,45 c • 0,44 c = 0,42 c • 0,48 c • 0,49 c • 0,05 

p = 0,08 p • 0,16 p • 0,16 p • 0,16 p • 0,11 p • 0,05 p • 0,02 p. (-0,06) p : 0,0 p. (-0,04) p. (-0,09) p • 0,05 p. (-0,15) p = (-0,20) p. (-0,05) 

p 08 p 09 p 11-1 p 1\-2 \ p 11-3 

Ws 
x2 i Gl = 4 n.s. n. ~. 

(0,36) (0,99) (0,05) 

c ~ 0,23 c "' 0,42 c ~ 0,37 

p ~ 0,03 p. (-0,04) p ~ 0 ,21 
d 

i' x2 n.s. n.s. n.s. i 
(0,78) (0,80) 

c ~ 0,10 c ~ 0,42 

p. (-0,04) p. ( -0,08) 

i' i' n.s. n.s. n.s. 

(0,29) (0,35) 

c • 0,16 c • 0,46 

p. (0,07) p = 0,0 

:i2 :i2 n.s. , ,r n.s. n.s. 

(0,17) (0,24) " 
c • 0,16 c • 0,38 

p • ( 0,14) P•(-0,01) 
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No que respeita ao sector, as medidas de associacao com o perfil de mo

bilidade do tipo 2 apenas assumem valores significativos nas geracoes de 53-

-63 e 63-73. Verificando-se adicionalmente que aquela associacao se faz com 

o sector relativo ao 1Q. emprego (P19_31) e apenas com esse, facilmente se 

constata existir urn desfasamento de uma ocorrencia entre o in1cio da carreira 

e a insercao sectorial que para ela tera contribu1do. Como este facto nao se 

verifica em nenhuma das restantes quatro geracoes, somos levados a admitir 

estarmos mais uma vez em presenca dos efeitos induzidos sobre as trajectorias 

pelos processos de passagem pela inactividade, particularmente significativos 

nestas geracoes, como vimos. 

Como nos tinha revelado a analise global, tambem a analise por geracoes 

parece evidenciar o facto de a influencia sectorial se comecar a fazer sen

tir em OCOrrencias anteriores a do in1cio da Carreira, excepto naturalmente 

para o caso das situacoes em que aquela comeca logo no 1Q. emprego. Mas para 

as carreiras profissionais mais curtas, correspondentes a P19_74 =3, as ge

racoes de 53 a 63 e de pos-83 mostram que a ~e1acao de associacao mais signi

ficativa surge com o sector de insercao no momenta do in1cio da carreira. As 

restantes geracoes, a excepcao da primeira, revelam entretanto uma certa des

continuidade da associacao entre o sector e a trajectoria profissional, ape

nas se atingindo valores significativos no 2Q. momenta e no do in1cio da 

carreira. 

Ao contrario do que se constatou na analise global, a influencia da pro

fissao sobre o perfil de mobilidade nao e sempre significativa. Tal eo caso 

das carreiras iniciadas no primeiro emprego com as quais, e a excepcao da ge

racao de 63-73, a profissao mostra sempre n1veis de associacao nao aceitaveis. 
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Por outro lado,constata-se tambem que as opcoes de profissionaliza~ao 

11 estrategicas 11 sao as que ocorrem ate ao 3Q. momenta da trajectoria, uma vez 

que nem para as carreiras mais curtas a profissao do 4Q. m6mento revela va

lores de associacao significativos, o que reforca as conclusoes da analise 

da trajectoria e da sequencia profissional. 

Quanto a influencia da profissao sobre as carreiras iniciadas entre o 

2Q. e o 4Q. momentos, os padroes variam de geracao para geracao: sendo uma 

constante a influencia exercida, qualquer que seja o perfil de mobilidade, 

pela profissao do 2Q. momento( 1), a profissao exercida no 3Q. momenta so se 

mostra entretanto fortemente associada as carreiras que entao comecam para as 

geracoes cuja entrada em actividade se fez anteriormente a 43 e posteriormen-

te a 1963. 

8.2. A contribuicao da informacao qualitativa 

Parece-nos que seria interessante considerar agora alguma da informacao 

de natureza qualitativa associada a caracterizacao que acabamos de fazer dos 

padroes de mobilidade profissional. Tendo resultado, como adiantamos ja, do 

metodo de construcao das tabelas de contingencia seguido pelo programa in

formatica com que trabalhamos, ela permite uma incursao anal1tica ao dom1nio 

(1) 0 que nos conduz mais uma vez a observar que a profissao do 1Q. emprego e, 

na maioria significativa dos casos, transitoria e irrelevante para a car

reira. 



309. 

dos sectores e profi ssoes ma is "responsa ve is 11 por cad a um dos perfi s de mobi 1 i

dade, nos termos que o Quadro 8.8. evidencia. 

A intencao do quadro e a de estabelecer a correspondencia que existe - para 

o total da amostra e por geracoes- entre o perfil de mobilidade considerado e 

os sectores e profissoes de in1cio da carreira que com ele mais se associam. 

Das conclusoes que ele permite,parecem-nos particularmente importantes: 

no que respeita aos sectores de actividade, a analise global leva-nos a con

cluir ser elevado o numero dos sectores que podem estar associados a qual

quer um dos 4 tipos de perfil de mobilidade; as excepcoes mais significati

vas parece serem constitu1das pelos texteis (321 CAE) que apenas se mostram 

bern associados as carreiras de perfil 1, e pelos de fabrico de mobiliario, 

construcao, comercio por grosso e industrias basicas de metais nao ferrosos 

(332, 500, 610 e 372 da CAE, respectivamente) que nao parecem ter qualquer 

efeito sobre as carreiras iniciadas mais tardiamente (Perfil 4). 

Registe-se ainda a existencia de sectores que so dao origem a carreiras pro

fissionais que supoem pelo menos um primeiro momento de profissionalizacao: 

e 0 caso do vidro, maquinas electricas e nao electricas, comercio a retalho, 

servicos ligados aos transportes e seguros (362, 383, 382, 620, 719 e 820), 

sectores associados as carreiras de Perfis 2 e 3, e da construcao de mate

rial de transporte - 384 da CAE - no que respeita as carreiras iniciadas 

nos 3Q. e 4Q. momentos; 



QUADRO 8.8 - CORRESPONDENCIA ENTRE OS PERFIS DE MOBILIDADE E OS SECTORES E PROFISSOES QUE LHES ESTAO ASSOCIADOS 
(EM TERMOS GLOBAIS E POR GERACOES DE ENTRADA EM ACTIVIDADE) 

Analise sectorial Analise Profissional 

~ Contribuicao Contribuicao especifica das diferentes geracoes Contribuicao Contribuicao especifica das diferentes geracoes 
sectorial profissional 

global < 43 43-53 53-63 63-73 73-83 > 83 global < 43 43-53 53-63 63-73 73-83 > 83 

p 19-71 = 321; 332; 372; 399;819;845; 
= 6,5,4,3 381; 500; 632; 951 855 ;874 ;977; ;. 976 

711 989;999 

p 19-72 = 
332; 381; 382; 

313 393;380;399; 383; 362; 372; 132 = 5, 4, 3 610; 620; 632; 911 442;443;451; 
421 

500; 711; 719 951 819;845;874 

351 
844 

300 l 
976 

831 700 I 
410 313 853 I 332; 362; 381; 342 924 I p 19-73 = 382; 383 ; 384; 810 951 321 ;393;399; 132 i 

= 4,3 500; 610; 620; 
911 451;819;832; 421 632; 372; 711; 
941 845 921 719; 820 951 926 

,. 929 

313 

p 19-74 = 381; 384; 342 
321; 393; 

= 3 
620; 632; 810 451 711; 719 951 

941 

_::: -
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quando se procede a analise do quadro por geracoes, constata-se que algumas 

delas intervieram com contributo especifico significative, fazendo surgir 

novas sectores de actividade associados aos perfis de mobilidade( 1): tal e 
o caso das quimicas industriais (351), electricidade, gas e vapor (410) e 

operacoes sabre imoveis (831), que surgem com significado pela primeira vez 

e se encontram associados aos perfis 2, 3 e 4 de mobilidade na geracao de 

43-53; dos sectores 313 (bebidas), 911 (Servicos Gerais da Administracao 

Publica) e 951 (servicos de reparacao diversos), que constituem a principal 

contribuicao da geracao de 53-63 para o perfil de tipo 2, e os mesmos mais 

as artes graficas (342), bancos (810) e cinema, teatro, radio e T.V. (941), 

para os perfis de tipos 3 e 4 da mesma geracao; e ainda o caso do sector 

951 que, provindo como se viu da geracao de 53-63, aparece agora na de 63-

-73 associado nao so ao perfil de tipo 3 mas tambem ao de tipo 1. 

As conclusoes que o Quadro 8.8. nos permite quanto ao momenta de inciden-

cia mais provavel do sector na historia de actividade individual beneficiam do 

confronto que a esse nivel pode ser estabelecido com os resultados a que che

gamos com a analise da trajectoria, feita no Capitulo 6. Assim, as conclusoes 

agora retiradas em termos de carreira confirmam as anteriores para o caso dos 

sectores 362, 382, 384, 810 e 820 no que respeita ao facto de setem dos secto-

res menos propicios a carreiras comecadas num 1Q. momenta. Repare-se, no en-

(1) 0 que nao significa que os sectores com significado para o total da amostra 
o tenham perdido para cada uma das diferentes geracoes; apenas queremos fa
ze~ sobressair as especificidades de cada periodo neste campo. 
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tanto, que sectores como o 383 e o 620 - podendo embora constituir locais de 

1Q. emprego, como nos revelou a an~lise da traject6ria, se mostram mais exi

gentes do ponto de vista da carreira, ~ qual parecem imp6r a condic~o de uma 

primeira ocorrencia pre-profissionalizante. 

A an~lise do Quadro 8.8. no que respeita a associacao entre a profissao e 

o perfil de mobilidade,tanto em termos globais como par geracoes, e em tudo se

melhante a conduzida para o caso do sector. Como principais conclusoes, retira

remos as seguintes: 

verifica-se, relativamente a an~lise dos sectores, uma maior especificidade 

nos comportamentos de associacao entre as profissoes e os diferentes perfis 

de mobilidade. Assim, e em termos globais, profissoes como as de electricis

ta (855 CNP), condutor de empilhadora (977 CNP), motorista (989 CNP) e indi

ferenciados (999 CNP) apenas aparecem associadas a mobilidade de perfil 1, 

significando aparentemente que dispensam uma experiencia profissional an

terior; enquanto que profissoes como as de escritur~rios (393 CNP) e ven

dedores e caixeiros (451 CNP) dao lugar a carreiras que se iniciam em geral 

a partir do 2Q. momenta. Mais !estritas parecem ainda deste ponto de vista 

profissoes como as de telefonista (380), agente de venda de services (442) 

e vendedores-avaliadores (443), que intervem exclusivamente nas carreias 

iniciadas no 2Q. momenta e a de serralheiro-mecanico (832), que so se mos

tra associada aos processes de mobilidade de perfil 3. 
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Parecem ser, entretanto, as profissoes mais directamente ligadas ao depar

tamento da producao as que igualmente se caracterizam por darem lugar a carrei

ras iniciadas mais cedo - perfis 1, 2 e 3, para os marceneiros e carpinteiros 

(819) e mec~nicos reparadores e afinadores de m~quinas (845),e perfis 1 e 2 

para os serralheiros-civis (874). 

Estes resultados,associados ao facto de nas carreiras iniciadas tardiamen

te (4Q. momenta) so se afigurarem significativas profissoes ligadas aos servi

cos, reforcam as conclusoes sabre o comportamento dos departamentos que a ana

lise das trajectorias nos permitiu. 

Como contribuicoes especificas das diferentes geracoes surgem-nos, entre 

outras, as profissoes de encarregado geral da producao (700), montadores de apa

relhagem electrica e electronica (853) e gravadores de artes gr~ficas (924), 

associadas aos perfis 2, 3 e 4 de mobilidade da geracao de 43 a 53. Na geracao 

seguinte, sao as de professor do ensino secundario, (132) e de chefe de vendas 

(421), associadas ao perfil de tipo 2 e as mesmas mais as de compositor dear

tes graficas (921), encadernador (926) e compositor tipografico (929), associa

das aos perfis 3 e 4, que constituem a linha dominante da associacao. Por sua 

vez, mec~nico de motores de aviao (844) representa nos nossos dados a contri

buicao liquida da geracao de 63-73 para os perfis de mobilidade de tipos 2 e 3, 

enquanto que na geracao seguinte nos surgem os bagageiros (976) associados as 

carreiras comecadas no 1Q. momenta, a eles se juntando para representar os dois 

perfis seguintes - tipos 2 e 3 - os chefes de servicos administrativos (300). 

0 confronto entre a analise da carreira a que agora se procede e a analise 

da trajectoria, nao deixa de se afigurar aqui tambem de particular utilidade. 
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Como primeira conclusao, surge a da existencia de uma grande coincidencia_ 

entre as profissoes que agora constatamos serem as de maior probabilidade de 

carreira e as que a analise da trajectoria nos tinha revelado serem as mais 

dinamicas para os diferentes per1odos. As principais excepcoes consistem na re

velacao de carreiras associadas a profissoes como a de chefe de vendas e enca

dernador, que tinham passado praticamente despercebidas na analise da trajecto

ria; e na relativa deslocalizacao dos momentos correspondentes na trajectoria 

e na carreira de profissoes como a de escriturarios (393), vendedores (459) 

e caixeiros (451), serralheiros-mecanicos (832) e compositores de artes grafi

cas (921), aspecto que reforca mais uma vez a ideia de que a experiencia pro

fissional no in1cio da trajectoria constitui para muitas profissoes uma condi

cao necessaria a uma Carreira futura. 

Conclu1mos esta abordagem qualitativa chamando mais uma vez a atencao para 

0 facto de a analise da mobilidade profissional incidir- pelas razoes ante

riormente expostas - sobre urn dom1nio que constitui um subconjunto estrito do 

do estudo das trajectorias. Sendo assim, muitas das consideracoes entao avan

cadas sobre 0 comportamento dos diferentes sectores e profissoes nao aderem as 

conclusoes da presente analise a qual' pelas razoes apontadas, encaixa metodolo

gicamente na anterior. 



CAPITULO 9: A utilizacao da analise discriminante para o aprofundamento do 
estudo dos perfis de mobilidade 

A analise dos perfis de mobilidade feita ate aqui necessita ser completada 

a dais niveis: 

par urn lado, e fundamental passar da consideracao individual de cada varia-

vel independente aoestudo da influencia conjunta de todas as variaveis con-

sideradas pertinentes; 

par outro, ha que aprofundar a analise de cada urn dos perfis de mobilidade, 

os quais ate este momenta so foram caracterizados do ponto de vista do ini-

cia da carreira. 

Vejamos agora como atraves da analise discriminante nos propomos aprofun-

dar esta questao. 

9.1. Potencialidades da analise discriminante 

No que respeita a natureza das variaveis dependente e independentes, a es

colha da analise discriminante e objecto de uma justificacao identica a que se 
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apresentou aquando da analise da contingencia. Mas no caso da analise discrimi

nante, a sua recomendacao por parte de alguns autores( 1) surge ainda com mais 

veemencia quando se esta perante amostras de pequena dimensao( 2), as variaveis 

nao seguem rigorosamente uma lei de distribuicao multinormal e pelo menos algu-

mas das variaveis independentes sao binarias (como, por exemplo, o sexo e a si-

tuacao sindical) ou discretas. 

Para alem destas, a tecnica da analise discriminante oferece ainda algu

mas vantagens que achamos particularmente atraentes face aos nossos objectivos: 

no que respeita a escolha da melhor funcao, pode disper-se de urn conjunto de 

indicadores cuja informacao se completa para nos permitir conclusoes mais ri-

gorosas; 

a semelhanca do que sucede com a regressao multipla -e contrariamente a ana-

lise da contingencia, a interpretacao isolada de cada coeficiente estimado 

nao permite inferir da contribuicao da correspondente variavel para o valor 

da funcao ajustada, dada a existencia de correlacoes entre as variaveis. Mas 

atraves da matriz das correlacoes intra-grupos, que o programa de tratamento 

informatica permite obter directamente, tem-se acesso aos coeficientes de 

correlacao entre os valores da funcao e os valores das variaveis independen-

(1) Como, por exemplo, M. Noru~is, (1985), p. 109. 

(2) Dois dos estudos referidos por M. Norusis, (1985), utilizam amostras dedi
mensao igual a 30 e 50 indiv1duos, correspondendo este ultimo caso a urn mo

delo de discriminacao entre tres grupos. 
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tes, o que nos permite medir a contribuic~o relativa destas para a func~o. 

Supoe ainda a tecnica da analise discriminante a possibilidade de proceder 

ao ajustamento por etapas, a partir da consideracao 90 n1vel de inclusao que se 

atribui a cada variavel, em termos semelhantes aos da regressao m~ltipla. Como 

a qualidade do ajustamento nao melhora necessariamente quando aumenta o numero 

de variaveis independentes inclu1das, consegue-se por aquele processo evitar 

obter ajustamentos em que intervenham variaveis pouco significativas. 

Apesar de o metoda ser particularmente adequado ao tratamento de pequenas 

amostras, nao e aconselhavel a sua aplicacao quando se saiba a partida da exis

tencia de n~mero significative de ''missings''( 1) em algum ou alguns dos grupos 

que se pretende discriminar. Por essa razao, consideramos mais prudente nao 

utilizar a analise discriminante para proceder ao confronto entre geracoes 

-objective que, como se viu, constitu1u a intencao prioritaria da analise da 

contingencia- apenas a aplicando aoestudo dos dados globais. 

0 nosso objective consistia entao em discriminar os diferentes sub-grupos 

integrantes de cada perfil de mobilidade- cada urn deles correspondente a uma 

carreira iniciada no mesmo momenta mas com extensoes diferentes - a custa de 

urn conjunto de variaveis exogenas consideradas pertinentes. 

Embora a analise discriminante admita outras possibilidades, nomeadamente 

no dom1nio da previsao com base em probabilidades condicionadas, a nossa in

tencao nesta fase consistiria apenas em utiliza-la para obter as funcoes que 

melhor permitissem explicar o comportamento dos diferentes grupos de cada per-

fil de mobilidade e tambem comparar aqueles perfis entre si. 

(1) Variaveis que, para algum dos grupos, apresentam ou urn numero consideravel 

de nao-respostas ou nao tern sequer intervencao. 
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A identificacao da variavel dependente e feita atraves da notacao 

X(n,n+k)' em que n e representam os extremes do intervale fechado dos 

valores que a variavel pode assumir, correspondentes normalmente a outros tan-

tos grupos a discriminar. 

Uma vez indicados estes grupos dentro do dominic de variacao da variavel 

dependente, a analise constroi entao uma funcao do tipo: 

que consiste numa combinacao linear das variaveis explicativas que garante a 

melhor separacao entre os grupos. A informacao fornecida pelas diferentes va-

riaveis independentes e entao ponderada e combinada de forma a constituir o 

indice composto 0, cujos valores deverao diferir 0 maximo possivel entre OS 

grupos discriminados. 

Quando, como no nosso case, surge por vezes a necessidade de discriminar 

entre mais de dois grupos - como sucede nos perfis 1 e 2 anteriormente apresen

tados - e por essa razao o metoda calcula mais do que uma funcao linear discri

minante(1), os testes de qualidade do ajustamento (nomeadamente, os valores 

proprios e o coeficiente de correlacao canonica) indicam-nos sempre qual ~ 

melhor funcao. t sempre com base nela que a interpretacao dos resultados e fei-

ta. 

Para aplicarmos esta tecnica de analise aos objectives de estudo que refe

rimos, procedemos a seguinte definicao de variaveis: 

(1) 0 numero destas funcoes e igual ao numero de grupos a discriminar menos um. 



Variaveis dependentes 

i) P19 71 (3,6) 

ii) P19 71 (3,5) 

iii) P19 71 (3,4) 

iv) P19 72 (3,5) 

v) P19 72 (3,4) 

vi) P19 73 (3,4) 
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Correspondentes ao 1Q. perfil de mobili

dade e aos diferentes tipos de carreiras 

a ele associados: 

i) supoe uma discriminacao entre todas 

as carreiras do perfil 1; 

i i) ignora na discriminacao as carreiras 

1 on gas; 

iii) apenas pretende discriminar entre 

os dois tipos de carreiras mais cur

tas. 

Correspondentes ao perfil de mobilidade do 

2Q. tipo; sao interpretaveis nos mesmos 

termos das variaveis anteriores. 

Correspondente ao perfil 3 de mobilidade 

profissional e apresentando uma 

possibilidade de discriminacao. 

unica 

Como facilmente se deduz, o perfil 4 de mobilidade, por apenas considerar 

um tipO possivel de Carreira quanta a extensao, nao oferece potencialidades nem 

interesse de estudo para este tipo de analise, 0 que nos conduz a obtencao deum 

total de 6 funcoes lineares discriminantes. 
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Consideremos agora as variaveis independentes. Como seria de esperar dada 

a nossa proposta metodologica e a semelhanca do que aconteceu na analise da 

contingencia, seleccionamos como 11 nucleo duro 11 da explicacao as variaveis que 

traduzem a influencia do sector de actividade (P19 31 a P19_34), da profissao 

(P19 61 a P19 64), do departamento (P19_51 a P19_54), da idade de entrada em 

actividade (t0) e do tempo medio das sucessivas ocupacoes (t1 a t 4) , do 

sexo (P05), da situacao sindical (P08), das habilitacoes literarias (P09) e da 

formacao profissional (P11 1 a P11_3), a cuja definicao e construcao tivemos 

oportunidade de nos referir por diversas vezes. 

Mas como t1nhamos agora como intencao fundamental procurar os principais 

factores associados a extensao das carreiras de cada perfil, consideramos igual

mente importante incluir como variavel independente a relativa a dimensao da em-

presa actual (P03). Tambem a variavel relativa a data de in1cio da Carreira 

(respectivamente, P19_11, P19_12 e P19_13) se nos afigurava a partida como po

dendo revestir-se de poder explicative, ao mesmo tempo que poderia intervir _ 

como uma 11 proxy 11 dos efeitos- geracao, que ja referimos nao serem aqui directa-

mente considerados. 

As possibilidades interpretativas veiculadas pela analise discriminante, 

-nomeadamente no que diz respeito ao ajustamento por etapas e a possibilidade de 

inclusao em cada funcao de urn numero relativamente elevado de variaveis inde-

pendentes, foram por nos exploradas em dois ensaios de aplicacao que a seguir 

se apresentam. 
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9.2. An~lise discriminante em duas etapas 

0 primeiro ensaio de aplicacao revestiu entao as seguintes caracter1sticas: 

nas vari~veis independentes das funcoes associadas ao Perfil 1 - F1, 

F2, F3 - nao consider~mos as relativas aos par~metros caracterizadores 

do 4Q. momento da carreira nem ao tempo medio dos 3Q. e 4Q. momentos, 

devido ao facto de a an~lise lhes atribuir sistematicamente coeficientes 

de correlacao insignificantes; mas sempre que aqueles valores sao signi

ficativos, eles surgem representados em correspondencia com os restan

tes perfis; 

utilizou-se em todos OS ajustamentos desta primeira an~lise 0 metodo de dis

criminacao em duas etapas, tendo sido atribu1dos os seguintes niveis de in

clusao: 

i) N1vel 1: P19 31, P19 51, P19 61, t 0 , P05, P08; 

ii) Nivel 2: a todas as restantes vari~veis explicativas; 

nao foi considerada neste primeiro ensaio a influencia das datas relativas a 
entrada em actividade e ao in1cio da carreira, a que atr~s nos referimos. 



-------------- . 
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Passemos entao a apresentacao e analise mais pormenorizada dos Quadros 

9.1 e 9.2 .. 

0 Quadro 9.1. explicita, para cada funcao linear discriminante, os coefici

entes de correlacao( 1) intra-grupos entre os valores das variaveis discriminan-

tes e os da funcao. 

Constatamos assim que para o primeiro perfil de mobilidade considerado e 

qualquer que seja a funcao discriminante, as variaveis que assumem os maiores 

valores de correlacao sao as relativas a idade do primeiro emprego e ao tempo 

media passado na primeira categoria (toe t1 ' respectivamente), com uma uni

ca excepcao para a terceira funcao discriminante (F3). 

Seguem-se os valores relativos ao sector e tempo media do 2Q, momenta da 

carreira (P19 32 e t 2 , respectivamente) e ao sector do terceiro momenta 

(P19 33). 

Os coeficientes relativos a profissao sao normalmente bastante mais modes

tos, so assumindo valores mais significativos no que respeita a profissao do 1Q. 

momenta e para as funcoes F2 e F3. 

(1) Trata-se,como se sabe, de coeficientes de correlacao de Pearson. Dado que as 
variaveis estao correlacionadas e que, por essa razao, o significado dos res

pectivos coeficientes estimados nao e urn born indicador da capacidade expli

cativa de cada uma delas, a estatistica aconselha que a analise sebaseie pre

ferencialmente no valor absoluto daqueles coeficientes de correlacao. 0 si
nal positivo ou negativo dos mesmos apenas indica se a associacao entre as 
variaveis dependente e independente se faz ou nao no mesmo sentido e a sua 

interpretacao nao e pacifica, como refere por exemplo M. Norusis, (1986). 

Por essa razao, demos muito mais importancia a analise e interpretacao dos 

valores absolutos, so acidentalmente tendo considerado o significado do si

nal daqueles coeficientes. 





QUADRO 9.2 - INDICADORES DA QUALIDADE DOS AJUSTAMENTOS DAS FUNCCES 

LINEARES DISCRIMINANTES - 1~. ANALISE 

Indicadores da qualidade Percentagem de casns correctamente I denti fi- dos ajustamentos 
cacao das fun- agrupadosll Probabil idades a 
coes atraves da .-van a- priori de cada grupo vel dependente 

F1 [P 19-71 (3,6)] 0,727 II 0,250 

F2 [P 19-71 (3,5)] 0,744 II 0,33(3) 

F3 [P 19-71 (3,4)] 0,713 II 0,500 

F4 [P 19-72 (3,5)] 0,621 II 0,33(3) 

F5 [P 19-72 (3,4)] 0,763 II 0,500 

F6 [P 19-73 (3,4)] 0 '781 II 0,500 
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Em relac~o ao departament~, constata-se que embora revelando apenas valores 

significativos para discriminar entre as carreiras mais curtas - correspondentes 

a func~o F3 - o seu valor vai aumentando como nGmero de ordem da ocorr~ncia( 1 l, 
o que parece corroborar as conclusoes da analise da trajectoria quanta ao signi-

ficado do departamento a partir do meio da vida activa. 

Em relac~o ~s outras variaveis, ~ de realcar o valor significative assumido 

pelo coeficiente de correlacao da variavel sexo (P05), seja qual for a func~o 

discriminante considerada. 

Quante a variavel relativa a situac~o sindical (P08), ela so assume valores 

significativos na func~o discriminante das carreiras mais curtas (F3). 

Deve, no entanto, acentuar-se o caracter limitado de que se reveste no 

nosso estudo este tipo de quest~o, normalmente objecto de consideracoes mais 

substanciais quando o dom1nio de investigac~o cai na area da Economia do Traba

lho. Urn estudo sistematico deste assunto deveria, em nosso entender, comecar 

por supor a seguinte decomposic~o metodologica: 

considerac~o da componente individual da situacao sindical, atrav~s da qual 

deveria ser obtida informacao nao so sobre a verificacao ou nao de filiacao 

- m~todo por nos seguido - mas tamb~m informacao adicional resoeitante ao 

tipo de sindicato; 

(1) Repare-se que sendo o seu sinal sistematicamente negative e dada a metrica 

de codificacao dos departamentos anteriormente referida, tal significaria 

segundo alguns autores uma variacao de sentido contrario entre a ordenacao 

destes departamentos e o valor assumido pela variavel endogena; no nosso 

caso, o mesmo equivaleria a que as carreiras com maior numero de ocorr~ncias 
estivessem com maier probabilidade associadas ao departamento da producao,(1). 
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consideracao da componente colectiva (ou de classe) daquela situacao, o que 

passaria nomeadamente pela analise dos instrumentos de regulamentacao co

lectiva dos diferentes tipos a que cada individuo tivesse estado sujeito ao 

longo de toda a vida activa. 

Seria assim necessaria proceder num trabalho desta natureza a analise his

torica dos mecanismos de intervencao sindical em cada urn dos sectores, profis

soes e empresas sucessivamente cruzados por cada uma das quase 1200 trajecto

rias de actividade, ao longo dos periodos pertinentes para cada uma delas. 

Alternativamente, poder-se-ia considerar a hipotese de inquirir, codificar 

e posteriormente tratar este tipo de informacao, a semelhanca do que foi feito 

em relacao aos restantes dominios. Mas nao temos duvidas que surgiriam aqui bern 

mais reforcadas algumas das dificuldades a que anteriormente aludimos, tais 

como: 

a abundancia de lacunas, devidas quer a perda de memoria dos inquiridos, quer 

a inexistencia real daquelas componentes da situacao sindical, em especial em 

algumas das geracoes consideradas; 

a dificuldade de codificacao que tal tarefa certamente significaria, sendo 

dada a multiplicidade de situacoes qualitativamente diferentes que sem du-
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vida surgiriam( 1); 

finalmente, as dificuldades de tratamento posterior de informacao tao sujei

ta a incorrecc6es como a que·inevitavelmente se obteria. 

Para os indivlduos cujas hist6rias de actividade se desenrolaram inteqral-

mente no interior de uma mesma empresa, aquela tarefa seria de urn modo geral 

mais facil de levar a cabo. Mas o reduzido numero de indivlduos nesta situacao 

a que o inquerito nos permitiu o acesso, nao ofereceria condic6es de seguranca 

de qualquer tipo de analise que a este respeito pudesse ser conduzida. 

De uma maneira geral, poderemos referir que o tratamento hist6rico deste 

tipo de quest6es, sabre cuja relevancia nao subsistem quaisquer duvidas, cons-

titui em nosso entender urn born exemplo de trabalho interdisciplinar, a ser con

duzido necessariamente em colaboracao entre economistas, soci6logos e historia-

dares. 

Foram precisamente quest6es desta natureza que tivemos presentes aquando 

da concepcao da metodologia de abordagem da informacao retrospectiva, a cuja 

descricao procedemos no Capltulo 3( 2). 

(1) De referir que tal dificuldade nao surge s6 em trabalhos de analise tempo

ral, antes sendo frequentemente referida pelos tecnicos de emprego como 
uma das principais quest6es que se coloca em domlnios de gestao corrente, 
como o de tratamento dos Quadros de Pessoal. 

(2) Cf. Cap1tulo 3, paragrafo 3.2.2 .. 
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Mas regressemos as conclusoes permitidas pela analise discriminante. 

No que respeita as habilitacoes literarias (P09), elas so parecem assumir 

valores relevantes para discriminar entre as carreiras mais curtas deste pri-

meiro perfil (funcao F3); mas ja as variaveis relativas a formacao profissional 

(P11_1 a P11_3)~se revestem agora de maior significado do que nos tinha sugeri

do a analise da contingencia e a sua influencia parece igualmente fazer-se sen-

tir mais quando se pretende discriminar entre as carreiras curtas (F3) deste 

primeiro perfil. 

Quando analisamos as duas funcoes discriminantes associadas ao 2Q. perfil 

de mobilidade (F4 e F5), assistimos em relacao ao perfil anterior a uma inver

sao dos pesos relativos assumidos pelas variaveis temporais (t0 e t 1 a t 4) e 

pelas variaveis relativas ao sector de actividade, sobretudo o do primeiro em-

prego' P19_31, que se mostra agora a variavel de maier contribuicao, em espe

cial para a funcao discriminante F4. 

Os coeficientes de correlacao das variaveis relativas a profissao e ao de

partamento continuam a assumir valores geralmente modestos, nao revelando uma 

tendencia bern definida. 

As variaveis relativas as caracter1sticas individuais, institucionais e 

escolares- sexo (P05), situacao sindical (P08) e habilitacoes literarias (P09) 

- revelam todas correlacoes significativas, enquanto que o peso relative das 

variaveis respeitantes a formacao profissional ( p 11 1 a p 11 3) continua a sur-

gir apenas associado a discriminacao entre as carreiras curtas (F5). 

No terceiro perfil de mobilidade, correspondente - funcao discriminante a 

F6 - e onde, como seria de esperar, nos surgem muitos valores nao significati-

vos dada a proximidade dos grupos quanta a extensao das carreiras -, a prin-
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cipal caracter1stica a assinalar e a de que pela primeira vez a profissao apa

rece como a variavel que detem o maior peso relativo na funcao discriminante e, 

em especial, a profissao do 2Q. momenta da trajectoria (P19_62), desfasada par

tanto de uma ocorrencia em relacao ao in1cio da carreira. 

Segue-se-lhe a influencia do departamento do tn1cio da carreira (P19 53), 

a variavel que traduz a frequencia de maior numero de accoes de formacao pro

fissional (P11 3), a relativa ao sexo (P05) e so depois a que traduz a influen

cia do sector de actividade do 1Q. momenta (P19 31). 

Registe-se que em qualquer dos tres perfis considerados e sempre modesta a 

influencia discriminatoria da variavel relativa a dimensao da empresa actual 

(P03), o que nao pode deixar de estar associado ao facto, ja conhecido,de ser 

m1nima na amostra a percentagem dos indiv1duos que se mantiveram sempre na 

mesma empresa. 

0 Quadro 9.2. destina-se, por sua vez, a dar-nos indicacao sabre a quali

dade dos ajustamentos das 6 funcoes lineares discriminantes. 

Como ja se referiu, apenas se apresentam os valores dos testes relativos 

as funcoes que, em cada caso, se revelaram os melhores ajustamentos, a excepcao 

naturalmente das funcoes F3, F5, e F6 que constituem resultados unicos. 

A percentagem de casas correctamente agrupados traduz o grau de acerto da 

funcaodfs-criminante aquando da classificacao e inclusao em grupos das observa

coes, quando sao tornados como referencia os valores das variaveis explicativas. 
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Considerado normalmente como urn born indicador da qualidade da funcao ajusta

da(1), apenas se lhe exige que o seu valor seja superior ao da probabilidade 

de classificacao a priori( 2). 

Neste sentido, consideramos como bastante aceitavel a qualidade dos ajusta-

mentos obtidos e neles nos apoiimos entao para conduzir a analise cujas conclu-

soes agora apresentamos. 

9.3. A consideracao das datas de entrada em actividade e de in1cio da 

carreira 

Na segunda aplicacao da analise discriminante consideramos as seguintes 

variantes: 

fizemos intervir as variaveis relativas a 49. ocorrencia (a excepcao de t4) 

nas tres funcoes associadas ao 1Q. perfil de mobilidade (F1, F2 e F3); 

introduzimos a influencia das datas de entrada em actividade e de inicio da 

carreira( 3), atraves das variaveis P19 11, P19 12 e P19 13; 

(1) Veja-se, a este respeito, C. Silva Ribeiro e J. M. Andrade e Silva, (1988). 
(2) Como se pode verificar, por exemplo, em M. Norusis, (1985). 
(3) As quais sao obviamente coincidentes para as funcoes do 1Q. perfil. 
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procedemos ao ajustamento numa unica etapa e, em consequencia dos resultados, 

decidimos eliminar as variaveis P05 (sexo) e t 4 (tempo medio da quarta ocor

rencia) devido a apresentarem agora sistematicamente urn insignificante poder 

explicative. 

0 Quadro 9.3. apresenta-nos os coeficientes de correlacao intra-grupos en-

tre os valores das variaveis discriminatorias agora consideradas e o de cada 

uma das funcoes discriminantes. Passemos entao a sua interpretacao em termos 

identicos aos da analise anterior. 

A primeira conclusao importante a retirar e a de que apresentando embora 

a variavel relativa a data do in1cio da carreira valores de correlacao relativa-

mente modestos, ela contribui substancialmente para alterar a ''geografia'' dos 

restantes factores que permitem discriminar entre os diferentes tipos de car-

reiras do 1Q. perfil. 

\ 
Com efeito, see certo que o sector de actividade (neste caso, o do2Q.momen-

to), a idade de entrada no primeiro emprego (t0) eo tempo media da 29. ocupa

cao se contam entre as principais variaveis explicativas das diferencas de ex

tensao das carreiras, a profissao do 2Q. momenta (P19_62) assume agora - e 

qualquer que seja a funcao considerada - uma posicao extremamente forte, sendo 

mesmo superior a do sector no caso F'3. 

Ao mesmo tempo,assiste-se a revelacao do comportamento desempenhado pelo 

departamento do 3Q. momenta da carreira - P19_53 -, o qual assume valores par

ticularmente elevados aquando da discriminacao entre as carreiras curtas (F'3). 

Este resultado surge como uma confirmacao das conclusoes das analises qualita-

tivas anteriores. 
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A variavel que traduz a situacao sindical (P08) e de contribuicao pouco 

relevante e a relativa as habilitacoes literarias (P09) afigura-se bastante 

mais modesta do que as que traduzem a influencia das accoes de formacao profis

sional. 

Se considerarmos agora as variaveis relativas as carreiras comecadas num 

segundo memento (funcoes F'4 e F'5), constataremos serem as que traduzem a in

fluencia do sector (desfasada e no memento do inicio da carreira), do departa

mento do 4Q. memento e, no caso de F'4, da profissao, as que se revelam de 

maior poder discriminante, enquanto que surge agora atenuada a influencia das 

variaveis temporais. 

Assiste-se, ao mesmo tempo, ao aumento significative do peso relative da 

variavel que traduz a situacao sindical (P08), sobretudo quando se fazem inter

vir tambem as carreiras mais longas deste perfil (funcao F'4). Quanto as va

riaveis relativas ao capital humano (P09 e as P11), elas revelam tendencias 

pouco significativas face ao perfil anterior. 

A influencia da data de entrada em actividade (P19_11) e agora notoria, 

mas a relativa ao inicio da carreira (P19 12 e P19-13) mostra-se sempre irrele

vante. 

Finalmente, a consideracao do perfil de tipo 3, atraves da funcao F'6, 

revela-nos sera profissao a variavel explicativa mais forte e de influencia 

mais persistente, uma vez que exibe valores que sendo particularmente eleva

des no 2Q. momenta - ou seja, na ocorrencia anterior a do inicio da carreira 

- se revelam significativos em todos os quatro mementos. 

0 departamento do 3Q. momenta - isto e, aquele onde Se inicia a Carrei

ra- surge como a 29. variavel explicativa, enquanto que o sector de actividade 



334. 

fica agora bastante aquem das suas 11 performances 11 anteriores. 

Em relacao as restantes variaveis~ e de salientar a relativa a sindicali

zacao (P08) que assume agora o seu valor mais elevado. 

Tal como anteriormente~ mais uma vez se constata para todos os perfis de 

mobilidade a fraca influ~ncia da variavel P03~ relativa a dimensao da empresa 

actual. 

A semelhanca do que fizemos na primeira analise~ apresentamos o Quadro 9.4. 

que sintetiza os indicadores da qualidade dos ajustamentos e cuja interpretacao 

e em tudo id~ntica a do Quadro 9.2 .. 

* 

* * 

0 confronto entre os dais tipos de analise a que acabamos de proceder con

duz-nos a conclusoes que consideramos importantes e das quais pretendemos des

tacar as seguintes: 

de uma maneira geral~ sao as variaveis que melhor traduzem a natureza da fun

cao trabalho ao longo da carreira - sector de actividade~ profissao e depar

tamento- que~ com mais ou menos inflexoes~ se mostram decisivas no tracado 

dos processes de mobilidade; 



QUADRO 9.4 - INDICADORES DA QUALIDADE DOS AJUSTAMENTOS DAS FUNCOES 
LINEARES DISCRIMINANTES - 2~. ANALISE 

Indicadores da qualidade 
do ajustamento Percentagem de casas correctamente 

Identificacao agrupados 1 I probabi 1 i dades a 
da funcao at raves priori de cada grupo da variavel dependente 

F; [P 19-71 (3,6)] 0,712110,250 

Fz [P 19-71 (3,5)] 0,734 110,33(3) 

F3 [P 19-71 (3,4)] 0,814110,500 

F4 [P 19-72 (3,5)] 0,543 I I 0,33(3) 

Fs [P 19-72 (3,4)] 0,687110,500 

F6 [P 19-73 (3,4)] o , 794 I I 0 , 50 o 
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em qualquer dos tipos de analise- e como seria de esperar- os efeitos-pro

fissao e tambem, embora de forma mais atenuada, os do departamento,comecam a 

ganhar peso crescente a medida que o inicio da carreira se faz sentir em mo

mentos mais tardios (2Q. ou 3Q.) da trajectoria profissional, havendo entao 

lugar a uma troca de posicao relativa com os efeitos sector de actividade; 

as variaveis relativas ao capital humano e, sobretudo, as que traduzem a in

fluencia da formacao profissional, mostram-se particularmente adaptadas a 

discriminacao entre as carreiras curtas dos perfis considerados, o que po

dera significar que a sua influencia se exerce essencialmente atraves do en

curtamento relativo do percurso que conduz ao topo da carreira, sendo dada 

uma situacao profissional identica a partida; 

quando se passa das carreiras sem pre-profissionalizacao (correspondentes ao 

Perfil 1) para as restantes (Perfis 2 e 3),assiste-se a uma troca deposicao 

relativa entre as variaveis temporais (sobretudo t 0, t 1 e t 2) e as que tra

duzem comportamentos institucionais: com efeito, o peso da situacao sindical 

(P08) so comeca a ser significative para os perfis 2 e 3, embora o seu efei

to se faca sentir ja no do perfil 1 (Funcao F3). A conjugacao deste aspecto 

com as conclusoes sobre a profissao podera traduzir a presenca de situacoes 

caracterizadas por uma maior activacao dos mecanismos institucionais - sin

dicais e socio-profissionais- de defesa da qualificacao formal, a qual re

veste aqui naturalmente mais peso que no perfil anterior. 
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Nao deixaremos de considerar estes resultados quando, nas CONCLUSOES 

GERAIS, viermos a tentar sistematizar as principais contribuic6es deste tra

balho. 



CAPITULO 10: Caracterizacao do estatuto ocupacional 

0 n1vel de rendimento mensal tern constitu1do, tradicionalmente, o indi

cador por excelencia do exito profissional, por razoes que estao associadas 

aos valores sociais dominantes nas economias modernas. 

Mesmo quando os sociologos da fluidez social se preocupam com a sistema

tizacao das categorias normativas do sucesso nas 11 Sociedades abertaS 11
, fazem

-no normalmente por referencia a conceitos como os de auto-realizacao e pro

mocao social~ os quais nao tern como denominador comum operacional outra ca

tegoria que nao seja o rendimento, social mente reconhec1vel, do indiv1duo 

11 bem sucedido 11 e do seu agregado familiar. 

Sem querer negar a importancia do rendimento como indicador de estatuto, 

antes o incluindo mesmo explicitamente na nossa analise, nao o consideramos 

no entanto suficiente para os nossos propositos anal1ticos. 

Relembramos,uma vez mais, ser o conceito de qualificacao, tornado em to

das as suas potencialidades conceptuais, uma das pedras-chave da nossa meto

dologia de abordagem. 

Ora e precisamente a qualificacao que, no seu processo de constituicao 

temporal, veio a integrar a linha dorsal das trajectorias de actividade e, 

portanto, tambem dos processos de mobilidade profissional bern sucedidos. 

Mas a natureza dinamica e multifacetada da qualificacao eo facto de ela 

resultar parcialmente do confronto que a todo o momenta se estabelece entre 

posto de trabalho e trabalhador, nao permitem que a sua apreciacao se resuma 

a analise de urn unico indicador, mesmo quando a analise e conduzida em cor

te temporal . 
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Consideramos,com efeito, que o estatuto ocupacional surge como uma pro

jeccao, num dado memento do tempo -no nosso caso a data da entrevista- do 

composite de elementos integrantes de que se constitui a qualificacao. 

Nesse sentido, nao sera de estranhar que nos tenhamos proposto caracte

riza-lo por meio de urn numero relativamente abundante de elementos, como de

senvolveremos quando apresentarmos as variaveis explicativas. 

Utilizando a1nda as potencialidades da analise discriminante e recorren

do agora a informacao actualizada a que o inquerito nos permitiu aceder~ pro

cedemos a uma primeira caracterizacao do estatuto ocupacional actual dos in

divTduos que tiveram processes de mobilidade profissional bern sucedidos. 

Com esta ultima expressao queremos nao so referir as situacoes de mobi

lidade no sentido estrito, traduzidas pelos 6 perfis anteriormente analisados, 

mas tambem as correspondentes as trajectorias dos 62 inquiridos a cujas car

reiras profissionais se seguiu a ocupacao de urn lugar de enquadramento ou che

fia. 

Como ja tivemos ocasiao de referir, o reduzido peso que estes indiv1duos 

representam em relacao ao total da amostra nao nos permite o seu tratamento 

estatTstico nos termos anteriores. No entanto~ a consideracao do estatuto so

cio-ocupacional que eles detem actualmente, mesmo que objecto de uma caracte

rizacao mais superficial, pareceu-nos revestir-se de algum interesse e a ela 

reservaremos algum espaco no final deste ponto, apos analisarmos o estatuto 

das restantes carreiras. 
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10.1. 0 estatuto ocupacional das profissoes de carreira 

Neste tipo de analise as variaveis endogenas continuam a ser represen-

tadas pelos 6 perfis de mobilidade anteriormente estudados, seleccionando-se 

tambem para cada urn deles a melhor funcao linear discriminante. 

A definicao das variaveis exogenas justifica, no entanto, alguns co-

mentarios adicionais com vista ao esclarecimento dos parametres que conside

ramos importante fazer intervir na caracterizacao do estatuto socio-ocupa-

cional actual. 

Em nosso entender, tal caracterizacao devera basear-se nos tres pilares 

fundamentais em que segundo Gambier, D. e Vernieres, A. (1) deve assentar a 

nocao de qualificacao- a sua producao, utilizacao e reconhecimento- e aos 

quais nos acrescentamos, como se sabe, o das condicoes de reproducao da qua-

lificacao. 

Esta 4~. dimensao parece-nos ser de consideracao fundamental sempre que 

a analise dos processes que ocorrem no mundo do trabalho privilegie a abor-

dagem qualitativa dos mesmos, o que sucede inevitavelmente quando se consi-

dera a qualificacao como urn dos principais pilares metodologicos. 

Da informacao que o nosso inquerito permitiu obter sobre as condicoes de 

reproducao da qualificacao( 2), retivemos apenas, no entanto, as questoes re

lativas ao n1vel do rendimento mensal do agregado familiar (P48) e ao com

portamento do mesmo face a realizacao de poupanca (P50); quanta as restantes 

(1) Veja-se D. Gambier eA. Vernieres, (1982). 
(2) Remetemos para o exemplar do inquerito, no Anexo 1. 
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questoes, entendemos que as suas respostas necessitariam de legitimacao e 

controle previos quer por recurso a tecnicas de analise de forte componente 

sociologica, quer por meio do seu confronto com os resultados de inqueritos 

analogos. 

t de referir que decidimos considerar tambem algumas questoes que fazem 

grande apelo a subjectividade do inquirido, como as que dizem respeito a for

ma como se auto-classificaria (P36), a apreciacao que faz da forma como se 

encontra efectivamente classificado (P37) e a maneira como considera a contri

buicao do seu trabalho para os objectivos da empresa (P39). Tratando-se das 

unicas questoes que permitem dar alguma indicacao quanto a capacidade de re

flexao sobre o estatuto do emprego, nao tivemos grandes duvidas em as consi

derar nesta analise que nao se pretende seja mais do que uma primeira abor

dagem. 

As variaveis que traduzem as condicoes de producao e de utilizacao da 

qualificacao que decidimos considerar na analise sao as seguintes: 

as relativas ao grau de utilizacao das habilitacoes literarias (P10) e da 

formacao profissional (P14) e a qualidade e natureza desta formacao face 

as inovacoes (P14). As variaveis anteriormente consideradas relativamente 

a aquisicao das habilitacoes literarias e da formacao profissional nao 

tern necessariamente o mesmo dom1nio temporal que a ocupacao actual e, por 

outro lado, revestem mais as caracter1sticas de recurso produtivo do que 

de indicadores directos de estatuto, razoes pelas quais nao foram aqui 

consideradas. 
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as que dizem respeito as condicoes materiais e fisicas de trabalho (P31), 

e tambem P27, P28, P29, P32 e P33 relativas, respectivamente, a natureza 

mais ou menos rotineira da actividade, as exigencias em atencao, a varie

dade do resultado do trabalho, ao risco de doencas profissionais e as con

sequencias em termos de fadiga; 

as relativas a organizacao e controle do processo de trabalho, P25 e P24, 

respectivamente. 

Consideraram-se ainda, e por ultimo, as variaveis que melhor traduzem, 

em nossa opiniao, o reconhecimento da qualificacao: 

a relativa ao Nivel de Qualificacao efectivo, (P 04 1); 

a que permite identificar a natureza eventualmente precaria do vinculo 

contratual (P07); 

as que traduzem a associacao das condicoes de remuneracao as accoes de 

formacao profissional (P17) e a existencia eventual de premios de varios 

tipos (P41); 

finalmente,as que consideram a existencia ou nao de possibilidades de car

reira (P44) e a eventualidade de associacao das politicas de promocao as 

accoes de formacao profissional (P16). 
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Refira-se ainda que a analise discriminante foi conduzida numa unica eta

pa, uma vez que consideramos ser dif1cil estabelecer qualquer hierarquizacao 

previa da capacidade explicativa de variaveis de natureza tao diversa. 

Nos Quadros 10.1 e 10.2 das paginas seguintes, apresentam-se, respectiva-

mente, os valores dos coeficientes de correlacao intra-grupos entre as va

riaveis discriminantes e as .6 funcoes discriminatorias, e os indicadores da 

qualidade dos ajustamentos. 

0 primeiro deles, permite-nos as seguintes constatacoes: 

i) as variaveis que aparecem mais fortemente associadas as 3 primeiras 

funcoes (F"1, F"2 e F"3) parecem ser relativas a fadiga (P33), a forma de au-

to-classificacao (P36), a apreciacao que e feita da qualificacao (P37), a ro

tina (P27) e as exigencias de atencao (P28); mas observam-se diferencas signi-

ficativas entre OS varios tipos de carreiras quanta a extensao: 

quando se fazem i ntervi r as carrei ras 1 on gas ( F"1), aparecem com forte po

der distriminatorio as variaveis relativas ao n1vel de qualificacao 

(P04 1) e a natureza do contrato de trabalho (PO?), as quais perdem peso 

nos dois perfis seguintes (F"2 e F"3); embora de forma mais atenuada, o 

mesmo sucede tambem com as variaveis P24, P44 e P48( 1), relativas, respec-

tivamente, ao controle dos tempos, a existencia de possibilidades de car-

reira e ao n1vel de rendimento mensal do agregado familiar. 

(1) Como se referiu, apenas interpretamos os valores absolutos dos coeficien

tes de correlacao. 
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10.2 - INDICADORES DA QUALIDADE DOS AJUSTAMENTOS DA ANALISE 
DISCRIMNANTE DO ESTATUTO OCUPACIONAL 

Indicadores da qualidade dos 
ajustamentos Percentagem de grupos correctamente 

Func;:oes classificados II probabilidades a 
lineares discriminan- priori de cada grupo tes 

F" [P 19-71 
1 

(3,6)] 0,705311 0,250 

F2 [P 19-71 (3,5)] 0,717411 0,33(3) 

F3 [P 19-71 (3,4)] 0,709311 0,500 

F4 [P 19-72 (3,5)] 0,6121 II 0,33(3) 

FS [P 19-72 (3,4)] 0,6727 I I 0,500 

F6 [P 19-73 (3,4)] 0,8125/10,500 
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pelo contrario, a variavel relativa a realizacao de poupanca (P50), re

vela coeficientes de associacao cujos valores vao aumentando a medida que 

se consideram os perfis que excluem as carreiras mais longas, atingindo o 

seu maximo em F"3; 

entretanto, as variaveis relativas a utilizacao da formacao profissional 

(P14) so revelam valores significativos para a funcao F"2, enquanto que 

a existencia de premios (P44) so aparece com algum significado para a 

primeira funcao, F11 1. 

ii) quando se passa a consideracao das variaveis F"4 e F"5, relativas as 

carreiras iniciadas no 2Q. momento da trajectoria, as variaveis que surgem 

sistematicamente com maiores valores de associacao sao a P32, respeitante as 

doencas profissionais, a P37, relativa a auto-apreciacao da classificacao 

atribu1da, a P48, que traduz os n1veis de rendimento mensal do agregado f~

miliar, a P31, relativa as condicoes f1sicas de trabalho e a P39, relativa 

a consideracao da contribuicao para os objectives da empresa. 

Registe-se ainda que parece haver uma muito maior homogeneidade de com

portamentos entre estas duas funcoes do que entre as respeitantes aos 3 per

fis anteriores. 

iii) quando se consideram, finalmente, as carreiras comecadas num ter

ceiro momento - correspondente a funcao F"6 - revelam-se com mais forte po

der discriminatorio as variaveis relativas ao n1vel do rendimento mensal 

(P48), as que respeitam as condicoes de organizacao do trabalho (P25), a 
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utiliza~ao dos resultados da formacao profissional (P14), as referentes ao 

N1vel de Qualificacao (P04 1), as condicoes fisicas de trabalho (P31), a uti

lizacao das habilitacoes literarias (P10), ao controle dos tempos (P24), as 

considera~oes sobre a classificacao atribu1da (P37), a associacao entre as 

promocoes e a formacao profissional (P16), a fadiga (P33) e a poupanca 

(P50)( 1). 

So uma analise mais aprofundada permitiria conduzir a conclusoes rigoro-

sas nesta materia; gostar1amos no entanto de evidenciar apenas as seguintes 

constata~oes: 

a unica variavel que aparece sistematicamente associada a todos os perfis 

considerados e a relativa a forma como 0 inquirido aprecia a qualificacao 

que lhe e atribuida; 

as variaveis que intervem prioritariamente na discriminacao entre as car

reiras que nao tiveram pre-profissionalizacao sao as relativas a utiliza-

cao da qualifica~ao no que respeita as condicoes materiais e fisicas de 

trabalho, alem das que traduzem a capacidade de reflexao sobre o estatuto 

do emprego; 

no extrema oposto, surge com papel prioritario na discriminacao entre as 

carreiras do ultimo perfil - correspondente ao inicio da carreira no 3Q. 

momenta da trajectoria - urn conjunto muito mais diversificado de varia-

(1) Consideramos como variaveis de maior poder explicative aquelas cujos coe

ficientes de correlacao assumiram_valores iguais ou superiores a 0,20. 
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veis que releva, nomeadamente, das condicoes de reproducao da qualificacao, 

da producao e utilizacao da qualificacao no que respeita prioritariamente 

ao capital humano e a organizacao do trabalho, e ainda ao reconhecimento 

da qualificacao no que concerne especialmente ao N1vel de Qualificacao 

atribu1do; 

a influencia exercida conjuntamente pelas variaveis relativas as condicoes 

f1sicas e materiais de trabalho, a capacidade de reflexao sobre 0 estatuto 

do emprego e ainda as condicoes de reproducao da qualificacao no que res

peita ao n1vel do rendimento mensal, parecem ser, por sua vez, o principal 

factor discriminante entre as carreiras que comecam num 2Q. momento. 

Parece, portanto, que tambem do ponto de vista da analise do estatuto 

ocupacional se podera chegar a conclusao que existem comportamentos bern dife

renc~ados quando se confrontam as carreiras dos tres primeiros perfis - cor

respondentes ao primado do conteudo da funcao-trabalho - com as que supoem, 

em contrapartida, urn mais longo per1odo de pre-profissionalizacao e as quais 

parece estar associado urn estatuto mais favoravel do ponto de vista da defesa 

da qualificacao. 

10.2. 0 estatuto otupacional dos quadros - breve referencia 

A concluir este cap1tulo queremos fazer uma breve referencia a analise 

do estatuto dos "quadros", questao que ja t1nhamos anunciado anteriormente. 
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Consideramos entao as 4 profissoes de enquadramento e chefia analisadas 

no in1cio deste cap1tulo - directores da producao e administrativos, encarre

gados da producao e chefes dos servicos administrativos (212, 219, 700 e 300 

da CNP, respectivamente) e os tres momentos em que as mesmas pudessem ter 

surgido como consequencia de carreiras anteriores. Tal conduziu-nos a ter como 

variaveis 11 dependentes 11
(
1) as seguintes: 

P19 64 (212, 219, 300, 700) 

P19 65 = (212, 219, 300, 700) 

P19 66 (212, 219, 300, 700) 

que correspondem, respectivamente, a ocorrencia daquelas profissoes nos 4Q., 

5Q. e 6Q. momentos da vida activa. 

As variaveis 11 e.Xplicativas"( 2) sao as mesmas que fizemos intervir na ana-

lise do estatuto das outras profissoes- Quadro 10.1 .. 

Dadas as limitacoes impostas pelo reduzido numero de indiv1duos nesta 

situacao, a unica analise estat1stica que consideramos valida foi a do estu-

do da associacao entre cada variavel dependente (P19 64, P19-65 e P19 66) 

e cada uma das variaveis independentes, atraves dos coeficientes de correla-

cao de Pearson. 

A analise do Quadro 10.3, cujos valores nao sao obviamente comparaveis 

com as do Quadro 10.1., permite-nos constatar que para estes indiv1duos as 

variaveis que, em termos relatives, se mostram sistematicamente( 3) bern asso-

(1) 0 termo nao sera o mais correcto, uma vez que o que estamos a estudar 

sao os valores de associacao entre variaveis. 

(2) Cf. nota anterior. 

(3) Significando este termo valores de associacao sempre superiores a 0,20. 
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ciadas com as profissoes de "quadro" sao as relativas a natureza do regime 

contratual (P07), a qualidade da formacao profissional face as inovacoes 

(P13), as exigencias quanta a atencao (P28), a forma de auto-classificacao 

(P36) e ao n1vel de rendimento mensal do agregado familiar (P48). 

Constata-se ainda que a medida que estas profissoes ocorrem em mementos 

cada vez mais tardios da historia de trabalho (da ocorrencia de ordem 4 para 

a de ordem 6), tendem a ganhar peso na associacao com a profissao as varia

veis relativas a utilizacao das habilitacoes literarias (P10), ao centrale 

dos tempos (P24), a organizacao do trabalho (P25), as condicoes f1sicas e 

materiais de trabalho (P31), a formacao de auto-classificacao (P36), a apre

ciacao feita sabre a classificacao (P37), ao n1vel de rendimento mensal 

(P48) e, finalmente, a realizacao de poupanca ( P50). 

Enquanto isto, e paralelamente, variaveis como a que associa a remunera

cao a formacao profissional (P17), a que traduz a diversificacao do tipo de 

tarefas (P27), a relativa a variedade do resultado (P29), a fadiga (P33), 

a contribuicao para OS objectives da empresa (P39) e, finalmente,a existen

cia de carreira (P44), apresentam valores de associacao que tendem a redu

zir-se a medida que aumenta 0 numero de ordem da ocorrencia. 

Parece,portanto, que mais determinante do que a situacao "quadro" em si, 

eo momenta em que tal situacao ocorre no desenho da trajectoria. Mas com a 

informacao de que dispomos, qualquer conclusao a esse respeito so por aciden

te seria correcta, razao pela qual nos absteremos de a produzir. 



352. 

Conclusoes da analise estat1stica 

Ao terminar esta 39. Parte, nao quer1amos deixar de sistematizar as 

principais conclusoes quer de natureza metodologica quer de natureza tecni

~ que decorrem da analise estat1stica a que acabamos de proceder. 

Como tivemos ocasiao de referir, OS objectives basicos desta analise 

eram, por urn lado, que ela desse conta do facto de que os processes de mobi

lidade profissional sao de natureza composita, decorrendo da interaccao de 

uma multiplicidade de factores que para eles concorrem em proporcoes varia

veis ao longo da carreira profissional. 

Esperava-se entao evidenciar tambem a natureza dinamica daqueles proces

ses e a influencia das variaveis temporais associadas aos pontes de inflexao 

das trajectorias. 

Cremes que a analise discriminante se mostrou urn instrumento altamente 

competente face a qualquer dos dois objectives referidos e nao sera demais 

recordar que so utilizamos uma parte restrita das suas potencialidades - a 

que respeita ao dom1nio da classificacao. 

Com efeito, de cada·vez que se constr6i uma funcao linear discriminante 

e se mede a respectiva capacidade de ''segregacao''· atraves de indicadores como 

o da percentagem de casos correctamente classificados, nao se estao a esgo

tar as possibilidades interpretativas. 

Uma delas, encontra-se associada ao proprio 1ndice composite que consti

tui a variavel endogena da funcao discriminante e com base no qual - e exem

plificando com 0 nosso dom1nio de analise - seria poss1vel proceder ao cal

culo de indicadores de mobilidades profissional por sectores, profissoes, 
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idades de entrada em actividade .... Seem vez de termos como base de trabalho 

uma amostra de menos de 1200 indiv1duos, dos quais apenas cerca de 1/3 regis

tau como se viu processos de mobilidade profissional bern sucedidos, estivesse

mos confrontados com questoes de ambito mais lato e cujo universo de analise 

fosse constitu1do pelo mercado de trabalho nacional, o calculo daqueles indi-

cadores passaria nao so a ter todo o significado estat1stico como constitui

ria mesmo urn instrumento de gestao macroeconomica da maior importancia. 

A terceira grande area de possibilidades de interven~ao da analise 

discriminante tern a ver com as previsoes que ela torna poss1veis. 

Para tal, a estat1stica exige que se disponha previamente de uma popula

~ao amostral estatisticamente tratada a luz dos parametros pertinentes, ele

mento de que nao dispunhamos a partida mas para cuja obten~ao pensamos ter 

contribu1do com a analise estat1stica anterior. A partir de entao, e por re

curso a metodos bayeseanos, sera poss1vel proceder a previsao dos comporta

mentos futuros( 1). 

Os ensaios de formaliza~ao que tern sido esbocados nesta area, baseiam-se 

na maior parte dos casos em modelos( 2) que supoem o tratamento previo da in-

forma~ao segundo metodologias como a que a analise discriminante nos permi-

tiu aplicar. Esta parece constituir portanto outra razao de ser da importan~ 

cia deste tipo de analise estat1stica-a qual em nossa opiniao nao sera pos-

s1vel deixar de recorrer em futuros desenvolvimentos. 

(1) Ver neste contexto M. Norusis, (1985). 
(2) De que os exemplos mais conhecidos sao constitu1dos por modelos de tipo 

logit ou probit. Para uma analise de aplica~ao a este n1vel pode consul

tar-se, por exemplo, C. Silva Ribeiro e J. M. Andrade e Silva, (1988). 
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Ao fazer intervir a influencia conjunta dos diferentes factores explica

tivos, a analise discriminante induz, no entanto, a limitacao da perda de in

formacao desagregada relativamente a cada urn deles. 

Aqui nos pareceu residir, portanto, a principal razao de ser de fazer in

tervir a analise da contingencia, tecnica que aplicamos em primeiro lugar: ao 

considerar a influencia de cada variavel tomada isoladamente, retiveram-se 

todas as suas facetas significativas, nomeadamente as que se associavam as 

particularidades das diferentes geracoes. 

A analise qualitativa que permitiu evidenciar OS comportamentos espec1fi

cos dos diferentes sectores e profissoes ao longo das varias geracoes conside

radas, constitu1u em nosso entender a principal contribuicao deste tipo de 

tecnica. 

Mas sera born nao esquecer a grande 1imitacao que decorre do facto de apa

recer subalternizada a capacidade explicativa de determinadas variaveis quan

do a sua influencia nao se exerce directamente mas atraves das interaccoes que 

estabelecem com as restantes: tal eo caso, e exemplificando, da modestia da 

influencia que, de acordo com a analise da contingencia, as habilitacoes li

terarias e a formacao profissional exerceriam sobre as trajectorias de mobi

lidade. 

Do ponto de vista metodologico, parece portanto que conhecendo ambos os 

metodos algumas limitacoes, 0 saldo se mostrara bastante favoravel as poten

cialidades, como cremos ter demonstrado. 

Na falta de uma metodologia estat1stica unificada que possa surgir como 

alternativa, a nossa proposta e, portanto, ada utilizacao simultanea das duas 

tecnicas de analise - a da contingencia ea discriminante - quando 0 problema 
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a resolver seja o do estudo des comportamentos fundamentais des processes 

de mobilidade e seus principais factores explicativos. 

A analise estat1stica a que nesta 39. Parte procedemos pretendeu precisa

mente tornar evidente a grande fertilidade do metoda que assenta na combina

~ao daqueles dois tipos de analises e cuja aplica~ao ao case portugues nunca 

tinha side ensaiada. 

As suas principais potencialidades traduzem-se assim numa possibilidade 

de caracteriza~ao simultaneamente quantitativa e qualitativa des processes de 

mobilidade profissional e des seus principais determinantes. 

Mas a analise desenvolvida, permitiu ainda proceder ao tratamento esta

t1stico de uma primeira popula~ao amostral pertinente para o estudo daqueles 

processes; como referimos, constitui este resultado urn termo de referencia 

fundamental para os trabalhos de previsao e formaliza~ao que se poderao se

guir, tao depressa estejam operacionais a n1vel nacional os mecanismos de 

recolha e tratamento sistematicos da informa~ao necessaria. 

Do ponte de vista des resultados tecnicos propriamente ditos, a analise 

estatlstica permite-nos concluir que o "nucleo duro" des factores determinan

tes dos processes de mobilidade faz apelo a variaveis que, confirmando a me

todologia de abordagem proposta desde o in1cio, se situam nas varias catego

rias de sistematiza~ao: 

variaveis de natureza tecnico-economica, com especial evidencia para as 

que, como os sectores e departamentos, se encontram associadas mais de 

perto ao conteudo das fun~oes-trabalho ou, se se preferir, aos processes 

de produ~ao propriamente ditos; 
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variaveis que sao determinadas pela imbricacao de efeitos que decorrem 

quer da area funcional quer da intervencao de mecanismos institucionais~ 

e de que a profissao e o exemplo mais evidente; 

variaveis que relevam quase exclusivamente da intervencao de factores ins

titucionais e de que as mais importantes na nossa analise sao representa

das pela situacao sindical e~ em termos de estatuto do emprego~ pela natu

reza do v1nculo contratual e pelo n1vel de qualificacao; 

finalmente~ variaveis associadas a forma de constituicao do capital huma

~ - especialmente nas versoes formacao escolar e accoes de formacao pro

fissional - e a outras caracter1sticas individuais~ como o sexo. 

Mas a estrutura de interdependencias entre as diferentes variaveis nao 

e uniforme~ assim como nao e fixa a capacidade explicativa assumida por cada 

uma delas. Torna-se por conseguinte absolutamente indispensavel isolar tao 

rigorosamente quanta poss1vel o tipo de comportamento espec1fico a analisar

- no nosso caso~ cada urn dos perfis de mobilidade- tarefa em que a analise 

discriminante se mostra particularmente ex1mia. 

A capacidade explicativa das diferentes variaveis nao e~ no entanto~ 

apenas relativizada pelos varios perfis de mobilidade: ao longo do tempo~ 

varia nao so a influencia exercida por cada uma delas como tambem a influen

cia conjunta, determinada pela mutacao dinamica da estrutura de interdepen-
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dencias. Nesse sentido, torna-se indispensavel a consideracao das variaveis 

temporais; e mesmo que a influencia individual que estas exercem seja limita

da - como sucede, como vimos, com a data de inicio de actividade e, embora em 

menor grau, com a de inicio da carreira - a consideracao conjunta destas com 

as restantes variaveis explicativas permite a revelacao de efeitos ate entao 

parcialmente encobertos, como os que decorrem da influencia da profissao e do 

departamento. Tambem as variaveis que traduzem a influencia dos tempos de 

aprendizagem, normalmente associados as primeiras ocorrencias, se revelaram 

de consideracao indispensavel, sobretudo para o estudo de carreiras que nao 

exigem pre-profissionalizacao. 



Conclusoes Gerais 

Vejamos agora como poderao interpretar-se a luz das contribuicoes da Eco

nomia dos Recursos Humanos os resultados fundamentais deste trabalho. 

Nao o faremos, no entanto, sem nos rodearmos das necessarias precaucoes, 

dado 0 caracter relativamente precario da informacao que OS tornou poss1veis, 

facto para o qual chamamos mais uma vez a atencao. 

Relembremos antes de mais, e de forma sintetica, as linhas gerais do per

fil da amostra em que se apoiou a nossa investigacao. 

r ela integrada por 1186 indiv1duos, pertencendo em 39% dos casas a em

presas com mais de 1000trabalhadores, predominantemente do sexo masculino 

(68% do total), e em que 11 pesa 11 mais o escalao etario compreendido entre os 

35 e os 45 anos de idade. 

Do ponto de vista das habilitacoes escolares, a amostra e relativamente 

selectiva uma vez que surgindo com a maior frequencia os diplomados com o en

sino basico primario (23,4%), sobe a 35,3% a percentagem correspondente aos 

habilitados com a actual escolaridade obrigatoria, e os licenciados - ou que 

assim se declaram- atingem os 11,5%. 

No que respeita a componente formacao profissional, e urn pouco superior 

a 50% a percentagem de indiv1duos que beneficiaram de alguma accao daquele 

tipo; destes, menos de metade (cerca de 45,5%) refere serem os conhecimentos 

resultantes oojecto de uma utilizacao total por parte da empresa, sendo bas-
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tante superior (62,3%) a percentagem que considera a forma~ao adequada ao 

exercicio da profissao. 

Urn pouco maior parece ser o grau de aproveitamento das habilita~oes es

colares dos individuos da amostra, que referem em 51,2% dos casas ser total 

a utiliza~ao dos correspondentes conhecimentos. 

Quanta a incidencia sectorial, a amostra e representativa, a 3 digitos 

da CAE, dos principais sectores nao agricolas responsaveis pela evolu~ao di

namica da economia portuguesa nas ultimas 5 decadas( 1)' periodo ao longo do 

qual a analise das trajectorias nos permitiu conhecer as principais vicissi

tudes de cerca de 66 profissoes distintas. 

No que respeita a natureza dos segmentos produtivos de inser~ao rlos en

trevistados, e 0 departamento da produ~ao que detem 0 maior peso relative 

(62,1%) seguido dos servi~os administrativos (26,1%) e, finalmente, dos auxi-

1 i ares ( 11 , 8%) . 

A caracteriza~ao do ponto de vista da natureza dos instrumentos de tra

ba 1 ho revel ou serem as ferramentas manu a is, no. caso dos traba 1 hadores "da 

produ~a0 11 , e as maquinas de comando numerico complexas, para OS administrati

VOS,O instrumento de recurso quase exclusive ou prioritario, o que desde lo-

go parece permitir indiciar uma certa bipolariza~ao entre os dais tipos de 

processes de trabalho. 

Quanta aos factores de natureza institucional, a amostra e reveladora de 

uma percentagem significativa de contratos a prazo (12,3%), enquanto que cer

ca de 46% dos trabalhadores nao se encontram sindicalizados; estes factores 

veem 0 seu peso refor~ado se atendermos a relativamente elevada idade media 

dos entrevistados. 

(1) Em numero de 30. 
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No que respeita as modalidades de organizacao e gestao do trabalho, 

tudo parece apontar para o predominio dos modelos tradicionais, traduzido 

pelas elevadas percentagens de individuos com horario fixo (75,4%), sujei

tos a organizacao previa do trabalho pelas hierarquias (41,2%) e, embora em 

menor medida, as varias modalidades de controle de tempos (35,6%). 

Saliente-se,pela sua importancia na nossa analise, que cerca de 30% 

dos entrevistados refere expressamente nao acalentar qualquer expectativa 

de progressao na carreira no interior da empresa; dado o peso relativamente 

insignificante dos individuos em fases terminais da carreira, aquele facto 

permite adiantar a conclusao de que e relativamente bern conhecida a funcao 

de catalizador das possibilidades de promocao desempenhada pela mobilidade 

entre empresas. 

Refira-se, finalmente, que segundo as declaracoes dos entrevistados ~ 

condicoes sociais de trabalho parecem ser relativamente aceitaveisem aspec

tos tais como a rotina, fadiga e sujeicao a situacoes de 11 Stress 11
, sendo de 

cerca de 55% a percentagem dos trabalhadores que considera existir uma ade

quacao media da remuneracao recebida a natureza do trabalho. 

1. A primeira conclusao que parece poder tirar-se dos resultados a que 

chegamos e a de que para fazer carreira profissional e necessaria ser m6vel' 

tal a diminuta percentagem de individuos que permaneceram sempre na mesma 

empresa no conjunto das traject6rias bern sucedidas. 

Mas querera isto significar que existe uma total desatencao por parte das 

empresas quanto aos seus trabalhadores e que tal desatencao possa reflectir-
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-se em factores prop1cios a mobilidade, de que seriam exemplos o nao reconhe

cimento da qualificacao ou a sujeicao a condicoes de trabalho penosas ? 

A resposta a esta questao teria de passar necessariamente pelo estudo dos 

imoveis, definidos como os indiv1duos que se mantiveram sempre na mesma empre

sa desde o primeiro emprego e ate a data da entrevista. Alertados embora para 

a natureza precaria das conclusoes que o seu pequeno numero torna poss1vel, 

fomos mesmo assim proceder a uma sua primeira caracterizacao. 

Constatamos entao que do ponto de vista das caracter1sticas pessoais e do 

capital humano eles tern maioritariamente uma idade superior a 45 anos, sao 

predominantemente do sexo masculino e situam-se numa posicao intermedia quanta 

aos n1veis de escolaridade, ja que ganham aqui peso em relacao ao total da 

amostra habilitacoes como o curso geral dos liceus em detrimento quer do en

sino primario quer da licenciatura. 

Mas o facto de se verificar que estes indiv1duos sao em media duas vezes 

mais objecto de accoes de formacao profissional do que o total da amostra, 

da-nos uma primeira indicacao de que a empresa se encontra bern associada nes

tes casas a constituicao da qualificacao. 

Ainda no que respeita as formas de constituicao da qualificacao, se 

constata estarem os imoveis mais bern representados do que os moveis nos es

caloes que sup6em pelo menos 6 meses de aprendizagem como condicao necessa

ria ao exerc1cio da ocupacao actual, enqu~nto que aqueles ultimos pesam sobre

tudo nos escaloes que consideram tempos inferiores. 

Quando interrogados sabre a utilizacao par parte da empresa das habili

tac6es literarias, referem em maior percentagem do que os moveis ser aquela 

total; mas consideram, ao contrario daqueles, que a empresa utiliza insufici-
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entemente os resultados da forma~ao profissional, que esta nao se adequa de 

forma imediata as inova~oes ocorridas na empresa e que influencia relativa

mente pouco o n1vel de salario, embora admitam que se repercuta positivamen

te sobre as pol1ticas de promo~ao. 

Quanto a caracteriza~ao do posto de trabalho - que frequentemente refe

rem ser decisivo para a empresa - eles inclinam-se maioritariamente a consi

dera-lo apenas medianamente adequado as habilita~oes literarias e forma~ao 

profissional e geralmente mal remunerado, embora pare~am concordar em regra 

como n1vel de qualifica~ao atribu1do. Do ponto de vista deste ultimo aspec

to, tal podera querer significar que a sua discordancia se verifica mais 

quanto ao conteudo correspondente aqueles n1veis do que propriamente em re

la~ao a forma como a empresa os administra correntemente. 

Este primeiro conjunto de observa~oes parece poder-nos permitir a con

clusao de que a permanencia numa mesma empresa se mostrara favoravel do pon

to de vista das condi~oes de constitui¢ao da qualifica~ao individual, embora 

indicie uma situa~ao relativamente mais desfavoravel quanto ao modo de uti

liza~ao da mesma. 

Parece portanto que, embora reconhecendo a sua importancia, as empresas 

nao disporao normalmente de uma estrategia de forma~ao profissional, quanto 

ao que aquele termo implica de defini~ao previa de objectivos, estudo da 

adequa~ao meios-resultados e avalia~ao de projectos de investimento- aqui, 

em capital humano -, nao so no que respeitara ao calculo dos recursos neces

saries mas tambem e sobretudo quanto as condicoes de recuperacao e reprodu

cao daqueles investimentos. 
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Mas quais serao, em media, as caracteristicas basicas dos postos de 

trabalho onde encontramos os imoveis ? 

Em primeiro lugar, surge a evidencia o facto de eles se encontrarem 

predominantemente em empresas de grande dimensao (mais de 50% em empresas 

com mais de 1000 trabalhadores), de implantacao quase sempre antiga e esta-

vel, e, quanto aos niveis de qualificacao, de terem maior probabilidade do 

que os moveis de ser encarregados, pessoal altamente qualificado administra

tive ou quadro medio administrative, e menor de serem pessoal qualificado 

da producao. 

Distribuem-se prioritariamente pelos sectores de construcao de material 

de transporte, bebidas, tabaco, texteis, confeccoes, quimicas industriais, 

bancos, seguros e services relacionados com transportes e ainda - embora em 

menor grau do que os moveis - no de construcao de material electrico. 

Quanto as condicoes de trabalho, constatam-se aqui menores probabilida

des de exercicio de tarefas rotineiras e repetitivas, ao mesmo tempo que pa

rece maier do que para os moveis o grau de autonomia face aos colegas e 

quanta a organizacao dos processes e horario de trabalho. Tambem e normalmen

te referida a existencia de boas condicoes fisicas de trabalho, assim como o 

e o pequeno peso da fadiga fisica em relacao a mental e a raridade das si-

tuacoes de 11 StreSS 11
, as quais so parece ganharem conteudo quanto a obriga-

-cao de cumprimento de prazos. 

Analisando a historia de actividade dos imoveis na sua trajectoria in

terna a empresa, constataremos que e no departamento dos services auxiliares 

e nas ~rofissoes de esteno-dactilografo, escriturario, administrativos nao 

especificados e indiferenciados, que se encontram com maior probabilidade os 
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primeiros empregos destes indiv1duos. 

Mas ao longo da vida activa, verifica-se uma evolucao que favorece os 

outros departamentos e, em especial, o dos services administrativos, onde o 

fim da actividade tende a situar-se mais frequentemente. Nesta fase termi

nal, as profissoes de maior peso relative parecem ser as de tecnicos indus

triais, chefes de services administrativos e de transportes e comunicacoes, 

operadores de computadores, serralheiros-mecanicos e ainda directores admi

nistrativos e escriturarios, embora estas duas ultimas detendo urn peso re-

lativo inferior. 

Comparando agora as carreiras profissionais dos moveis com as dos imo

veis(1), constatamos que estes ultimos denotam simultaneamente uma menor 

probabilidade de terem carreiras longas e de as ultimas ocorrencias nao se

rem significativas do ponto de vista da categoria: tal parece querer signi

ficar que o alcance do topo da carreira se fara sentir mais rapidamente para 

os imoveis, embora consistindo menos provavelmente em lugares de enquadra-

menta ou chefia. 

Quante aos factores que consideram afectar prioritariamente a produtivi

dade do trabalho, privilegiam as regalias sociais, os premios e a motivacao 

profissional em muito maior proporcao do que o total da amostra. Se atender

mos a que, no que respeita a forma de obtencao do emprego, e referida a pre

dominancia dOS meios informais - de entre OS quais e frequente a referencia 

explicita de influencias e pedidos- em detrimento do convite dirigido pela 

empresa ou do anuncio nos jornais, podera deduzir-se que este tipo de ocupa-

(1) Ver em Anexo 4 uma Nota sabre as carreiras de mobilidade internas a em
presa. 
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coes parecem constituir empregos apetec1veis, pelo menos para os indiv1duos 

que nao tenham grandes aspiracoes no que se refere a plena utilizacao das 

suas capacidades ou a ocupacao de lugares de chefia. 

Mas nao podemos deixar de considerar outras caracteristicas que podem 

estar na origem do desencadeamento das relacoes informais acima referidas: 

integrando menos de 1/4 do total do painel, as empresas onde se encontram os 

imoveis caracterizam-se muitas vezes par constituirem regionalmente as uni

cas alternativas de emprego assalariado fora da agricultura, par darem conti

nuidade as tradicoes de emprego assalariado das geracoes anteriores ou ainda, 

como sucede num dos casas, par constituirem o unico local de aplicacao pos

sivel da "especialidade" obtida no servico militar obrigatorio. 

Apesar destes aspectos e do ponto de vista do esta:tuto ocupacional, nao pa

rece no entanto arriscada a conclusao de que os imoveis constituem uma cate

goria relativamente privilegiada dentro dos assalariados: encontram-se nor

malmente bern equipados em termos de bens de consumo duradouro - com unicas 

excepcoes evidentes para os equipamentos mais ligados a tradicoes familiares 

e culturais, como a maquina de lavar loica e a coleccao de objectos de ar

te- e dispondo em media de urn rendimento mensal do agregado familiar que se 

enquadra em escaloes mais elevados que 0 dos moveis, para 0 que nao deixara 

de contribuir o facto de se dedicarem em maior percentagem do que estes ul

timos a uma segunda actividade remunerada para alem do emprego principal. 

Tambem a parcela do rendimento afectada a amortizacao de compras a cre

dito e a realizacao regular de poupanca constituem em media situacoes cuja 

relevancia e maior do que entre os moveis: ao contrario do que sucede com es

tes, aquela poupanca e agora preferencialmente aplicada em valores imobilia

rios do que em depositos a prazo. 
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A forma de ocupacao dos tempos livres dos imoveis parece a primeira vis

ta contraditoria com as conclusoes relativas ao nivel de rendimentos e a 
maior maleabilidade do horario de trabalho, porquanto frequentam em media 

qualquer urn dos tipos de espectaculos menos vezes do que os moveis e referem 

em maior proporcao constituirem o trabalho ou o estudo a principal alterna

tiva a televisao. Nao podemos, no entanto, esquecer dois factores que pode

rao condicionar de forma decisiva estas opcoes - 0 nivel medio etario dos 

imoveis e superior e 0 seu regime familiar e normalmente mais estavel. 

Esta podera ser uma razao que, aliada ao nivel medio de habilitacoes li

terarias, nao deixara de estar por dettas do facto de serem os imoveis que 

detem o maior peso relative na leitura de livros, jornais de qualquer tipo 

e revistas tecnicas e de especialidade. 

Respondendo a questao colocada no inicio deste primeiro ponto, parece 

poder afirmar-se serem dominantes na nossa amostra as situacoes em que a em

presa zela pelo reforco da qualificacao dos trabalhadores estaveis e pela ma

nutencao das boas condicoes de trabalho dos mesmos. Mas que, de uma maneira 

geral' nao tern aparentemente sabido ou podido tirar 0 melhor partido daquela 

mesma qualificacao, nem conseguido impor mecanismos adequados a urn seu melhor 

reconhecimento e fixacao, em especial face aos individuos cuja dimensao e es

pecificidade do capital humano lhes permita ambicionar a ocupacao de postos 

de enquadramento ou de direccao. 

E ainda, que o numero de empresas eventualmente em condicoes de propor

cionar carreiras profissionais parece ser manifestamente insuficiente para 

enquadrar as aspiracoes da maioria dos assalariados, por razoes a que certa

mente nao sera estranha a falta da necessaria estabilidade economica e de 

uma adequada dinamica de inovacao. 
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2. Sea inve~tigac~o nos permite concluir sera mobilidade entre em

presas uma condic~o indispensavel ao prosseguimento da carreira, a analise 

estatistica conduzida alerta-nos para a necessidade de aprofundar a aborda

gem qualitativa dos processes de mobilidade profissional, tal a heterogenei

dade de configurac6es distintas (perfis) que os integram. 

Aqui residira uma das maiores potencialidades da metodologia de trata

mento estatistico que aplicamos nesta investigac~o e que se reveste, como se 

referiu, de urn caracter inovador: a aplicac~o conjunta das t~cnicas da ana

lise da contingencia e da analise discriminante permitiu-nos, assim, identi

ficar as diferentes modalidades possiveis dos processes de mobilidade, asso

cia-los a multiplicidade dos determinantes e sua influencia conjunta, nao 

deixando igualmente de evidenciar as variac6es da capacidade explicativa en

tre os diferentes perfis. 

Ficamos, assim, na presenca de fortes indicios de que vigoram em Portu

gal tres padr6es dominantes de mobilidade profissional: 

o das carreiras longas, baseadas no aprender-fazendo, com urn conteudo ini

cial em qualificac6es relativamente baixo, exemplificadas pelas carreiras 

dos operarios da transformac~o dos metais, dos texteis, do sector de mate

rial el~ctrico; 

o das carreiras baseadas em "profiss6es de estatuto", com elevado conteudo 

em qualificac6es e fortes mecanismos de protecc~o das mesmas, com ritmos 

de progress~o relativamente rapidos, de que encontramos exemplos nos ban-
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carios e outros trabalhadores administrativos; 

o dos perfis intermedios, caracterizados por combinacoes dos dois tipos 

de atributos anteriores, segundo proporcoes variaveis. 

Constatamos,paralelamente, a coexistencia de sectores que mostraram 

sistematicamente poder constituir lugar de primeiro emprego, como o comercio 

a retalho ou os texteis, a par de outros que por norma so recrutam pessoal 

com experiencia profissional anterior, como o da construcao de material de 

trans porte. 

A conclusao mais evidente que se pode retirar destes resultados e a de 

que, ao inves do mercado de trabalho unificado, homogeneo e com plena liber

dade de circulacao de factores do modelo neo-classico puro, se assiste a uma 

proliferacao de itineraries de desigual probabilidade de carreira e, no in

terior destas, a uma grande diversidade de ritmos de progressao profissional. 

Os factores que encontramos como_mais decisivos na explicacao destas di

ferencas de comportamento sao, como referimos, os que mais directamente se 

associam aos conteudos reais das funcoes-trabalho: o sector, o departamento 

e a profissao, desempenhando normalmente os aspectos institucionais e orga

nizativos e as caracteristicas individuais dos trabalhadores influencia me

nos significativa ou de emergencia menos sistematica. 
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Consideremos entao a natureza da profissao escolhida e, nomeadamente, o 

facto de aquela se encontrar mais directamente associada a producao propria

mente dita ou aos servicos administrativos. 

Parece, efectivamente, poder desenhar-se uma linha de demarcacao bern de

finida entre aqueles dois tipos de profissoes. As mais directamente ligadas 

aos departamentos da producao dao normalmente lugar a carreiras iniciadas 

mais cedo, menos exigentes quer do ponto de vista das habilitacoes escolares 

quer ainda das experiincias pr~-profissionais e baseadas sobretudo no ••apren

der fazendo 11
; menos protegidos pelos mecanismos institucionais, os individuos 

que as exercem estarao normalmente mais sujeitos aos condicionalismos impas

tos pelos proceSSOS de producao e a lentidao do ritmo de progressao na Car

reira, expressa em particular nos tempos m~dios de permanincia nas primeiras 

ocorrincias. 

Ja as profissoes administrativas, assentes em conteudos normalmente mais 

ricos quanta a qualificacao escolar e experi~ncia pr~-profissionalizante, 

afiguram-se menos dependentes da conjuntura economica sectorial e parecem 

poder fazer valer preferencialmente os trunfos da formacao profissional e 

dos mecanismos socio-profissionais .para acelerar o ritmo de chegada ao topo 

da carreira profissional. 

Tamb~m a analise das historias de actividade nos revela que as profis

soes de chefia e enquadramento administrativos parecem preencher uma parcela 

proporcionalmente maior das trajectorias em que ocorrem do que as correspon

dentes profissoes de chefia e enquadramento da producao, surgidas normalmen

te em momentos mais tardios da vida activa. 



370. 

A conjugacao destes dois tipos de constatacoes parece pois permitir-nos 

concluir que existem modos de gestao diferenciados para o pessoal da produ

cao e para o dos servicos administrativos, conclusao que adere igualmente 

bern a caracterizacao dos imoveis e a uma primeira percepcao da existencia 

de uma certa bipolarizacao quanto a forma de insercao no processo produti-

vo. 

Tambem a analise do estatuto ocupacional, quando se considera a sua a 

aplicacao aos quadros e aos perfis de mobilidade assentes em carreiras co

mecadas mais tardiamente, nos parece permitir reforcar a conclusao da exis

tencia de diferentes pol1ticas de gestao, ao evidenciar o maior papel que 

naqueles casos desempenham as variaveis representativas de melhores condicoes 

de utilizacao, reconhecimento e reproducao da qualificacao. 

Nao se pense, no entanto, que acabamos por dar razao as analises de ti

po dualista a que nos referimos na primeira parte deste trabalho( 1). Com 

efeito, ate este momenta as nossas conclusoes tern vindo a ser tiradas de 

forma a evidenciar os dois perfis de mobilidade mais afastados no que res

peita, simultaneamente, ao momenta de in1cio da carreira e a sua extensao. 

Mas nao podemos esquecer a caracterizacao que a analise estat1stica nos 

permitiu fazer das carreiras dos perfis intermedios as quais, combinando em 

proporcoes variaveis tanto os parametros de intervencao das funcoes-trabalho 

com os mecanismos socio-profissionais de proteccao do emprego, o processo 

(1) Cf. Cap1tulo 3, paragrafo 3.1.2 .. 
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lento de acumulacao de experiencia profissional com os efeitos, mais eviden

tes, da formacao escolar, OU OS de mais rapida repercussao associados a for

macao profis~ional, se tornam indispensaveis a caracterizacao da realidade 

no que esta representa de transicao gradual e nao brusca entre as duas situa

coes extremas anteriormente descritas. 

3. Urn terceiro tipo de conclusoes, e o que esta associado ao que parce 

sera opcao de profissionalizacao estrategica, querendo com este termo de

signar a escolha da profissao que tornara possivel a carreira. 

Tal estara naturalmente condicionado pelas possibilidades oferecidas 

pela pr6pria dinamica de evolucao sectorial e, mais estr~itamenteainda, pe

las restricoes impostas pelas estruturas profissionais, ja que a analise 

qualitativa permitiu revelar ser o comportamento destas mais selective quan

to aos perfis de mobilidade proporcionados. A influencia exercida pelo sec

tor de actividade far-se-a sentir, no entanto, desde mementos anteriores e 

de forma mais regular. 

Mas, embora com variacoes de geracao para geracao, e nao obstante os 

necessaries desfasamentos temporais, a analise evidenciou tambem a existen

cia de urn grande paralelismo entre a evolucao das traject6rias e das carrei

ras profissionais, encontrando-se quer umas quer outras normalmente bern as

sociadas aos sectores e profissoes mais dinamicos em cada coorte considerada. 

Constatando-se, igualmente, que as mudancas de situacao perante o empre

go e a profissao ocorrem predominantemente nos primeiros mementos das hist6-
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rias de actividade, a analise revelou no entanto que as quebras de sequencia 

profissional assumem significado ate momentos relativamente tardios daquelas 

historias, deixando pouco espaco para as carreiras profissionais bern sucedi

das. 

E ainda que, quando circunscrevemos a analise a estas ultimas, se assis

te por vezes a mais uma mudanca profissional, agora em fim de carreira e nor

malmente associada a ocupacao de lugares de enquadramento ou direccao. 

A conjugacao destes dois aspectos - tendencia para a profissionalizacao 

ocorrer ja em fase relativamente avancada da trajectoria e transicao frequen

te para urn posto de chefia ou enquadramento no fim da carreira - fazem com 

que se assista ao predominio de carreiras curtas, dificilmente assumindo as 

categorias profissionais das 19 e 29 ocorrencias OS valores maximos possi

veis. 

A conclusao que parece portanto poder retirar-se dos nossos dados e a 

de que as profissoes estrategicas parecem ser as que ocorrem ate ao terceiro 

momenta, inclusive,das historias de actividade, revelando normalmente as pro-

fissoes cujo exercicio se inicia posteriormente efeitos explicati-

vos das carreiras profissionais muito mais modestos. A robustez desta cons

tatacao dependera, no entanto, do confronto necessaria com os resultados de 

futuros inqueritos que visem obter informacao sobre este conjunto de preocu

pacoes. 

Mas desde ja se pode afirmar que estas constatacoes confirmam as con

clusoes a que habitualmente chegam as abordagens cujo dominio temporal e o 

ciclo de vida activa, nomeadamente no que se refere a urn maior grau de ins

tabilidade nos momentos iniciais, devido em parte a razoes de natureza psi

co-social. 
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4. Parece-nos, assim~que no essencial vimos confirmar-se a legitimida

de da nossa proposta metodologica de abordagem, apresentada no Capitulo 3 {1). 

Do ponto de vista da sistematizacao dos fluxos de mobilidade profissio-

nal, em primeiro lugar: nao seria possivel, com efeito, abordar os processos 

que temos vindo a descrever circunscrevendo-os a logica da empresa ou mesmo 

do sector, abstraindo da ultrapassagem dos limites impastos pela unidade de 

an~lise, porquanto aquela ultrapassagem veio a constituir na maior parte dos 

casos uma condicao necess~ria a mudanca de categoria profissional. 

Quanto as barreiras a mobilidade, em segundo lugar, que vimos serem de 

natureza multipla mas predominando as de tipo tecnico - ligadas ao grau de 

adequacao da qualificacao ao processo de trabalho enquadrado no sector e no 

departamento - e tambem as de tipo institucional, associadas aos mecanismos 

de defesa dos privilegios profissionais e aderindo normalmente melhor as 

carreiras que requerem pre-profissionalizacao. 

A revelacao de todos os processos e factores pertinentes neste tipo de 

estudo so poderia, entretanto, decorrer de uma metodologia de abordagem as

sente na an~lise retrospectiva das trajectorias. Para alem das razoes j~ 

avancadas, acresce a da an~lise das particularidades das diferentes geracoes, 

que permitiu a revelacao de disparidades significativas especialmente quanto 

a influencia dos fluxos de mobilidade extra-salariato e suas repercussoes 

sobre a instabilidade das trajectorias e carreiras, e ainda no que respeita 

ao peso dos lugares de direccao e enquadramento ocorridos no termo daquelas, 

factos que vimos contribuirem para opor particu~armente as geracoes de 1953-

-63 e 1963-73 as restantes. 

(1) Cf. Capitulo 3, ponto 3.3. 
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5. Estamos agora em condicoes de proceder a uma apreciacao critica das 

teorias que nos serviram de referencial de partida e de repensar a sua ade

quacao ao enquadramento dos processos de mobilidade que acabamos de estudar. 

As analises da mobilidade intrageracional supoem, quase sem excepcao, 

constituirem as teorias do investimento em capital humano o 11 nucleo duro .. 

das justificacoes e enquadramento teorico dos fenomenos que analisam. 

Tal decorre essencialmente do facto de o horizonte temporal de aborda

gem coincidir, naquelas analises, como ciclo de vida activa do trabalhador, 

periodo ao longo do qual se vao processando os fenomenos de constituicao e 

recomposicao da qualificacao que anteriormente analisamos. 

0 estudo dos processos de mobilidade horizontal constituia objecto de 

investigacao normalmente atribuido a abordagens que se reclamavam priorita

riamente da matriz sociologica; estas colocavam entao como meta o estudo dos 

processos societais de transicao entre diferentes modos de producao, de entre 

OS quais Se destacam as analises do exodo rural associado a transicao das SO

ciedades agrarias para as industriais. 

A investigacao que agora concluimos permite, no entanto, evidenciar que 

o estudo dos processos de mobilidade profissional tal como os definimos de

vera considerar necessariamente o concurso simultaneo daqueles dais tipos 

de abordagen s. 
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A justifica~ao desta conclusao decorre da constata~ao da importancia as

sumida pelos movimentos de entrada e saida do salariato e, mais geralmente, 

do mercado de trabalho, particularmente significativos nos momentos iniciais 

das historias de actividade. Mas tambem dos resultados que obtivemos do con

fronto entre as diferentes gera~oes consideradas, particularmente no que 

respeita a passagem pela emigra~ao e a 11 fUn~ao social 11 da inactividade em al

gumas delas. 

A ultrapassagem das fronteiras do mercado de trabalho e a natureza qua

litativa dos recursos humanos que- nessas fases das trajectorias - lhe sao 

exteriores, conduz a inadequa~ao dos mecanismos responsaveis pela regula~ao 

daquele mercado. 

Este aspecto encontra-se ainda refor~ado pela actua~ao dos mecanismos 

institucionais de defesa e reconhecimento da qualifica~ao, seja qual for a 

natureza dos mesmos, e que vimos serem particularmente vigorosos nos perfis 

de mobilidade das carreiras baseadas nas 11 profissoes de estatuto 11
• 

Servem estas considera~oes para justificar a nossa convic~ao de que as 

abordagens tradicionais da mobilidade ao longo do ciclo de vida activa de

verao ser refor~adas pela analise qualitativa dos momentos constitutivos das 

carreiras e, muito especialmente, das fases previas e de interrup~ao da

quelas. 

A projec~ao a nivel teorico desta conclusao que os nossos resultados pa

recem legitimar induzira, segundo cremos, as duas seguintes consequencias: 
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a de que se tornara indispensavel passar a integrar no 11 nucleo duro .. das 

teorias explicativas da mobilidade profissional a do ajustamento pelas 

quantidades com pre~os fixos, nao deixando de prestar a maxima atencao ao 

desenvolvimento das suas potencialidades, no ambito das chamadas teorias 

do desequilibrio; 

a de que, dentro das teorias do capital humano, havera que considerar 

como sendo cada vez mais decisivo o contributo das teorias do capital hu

mano especifico, particularmente pelas possibilidades que oferecem de 

analise qualitativa da qualificacao e suas articula~oes com os resultados 

da formacao e experiencia profissionais. 

Este ultimo aspecto liga-se directamente com a constata~ao de que eo 

capital humano espec1fico que desempenha o papel de factor decisivo na mobi

lidade interna as carreiras que supoem pre-profissionalizacao, por contri

buir para uma chegada mais rapida ao topo da carreira, mesmo quando o seu 

conteudo e manifestamente desajustado a natureza daquelas. 

0 confronto entre OS varios perfis de mobilidade profissional que OS re

sultados indiciam ser predominantes na economia portuguesa, sugere-nos por sua 

vez a necessidade de reapreciar as contribuicoes das teorias da segmentacao. 
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Com efeito, a principal conclusao que o nosso estudo nos parece autori

zar a este respeito e a de que o mercado de trabalho nacional se caracteri

zara de forma predominante por uma segmenta~ao de natureza profissional. 

A esta conclusao fomos levados a partir das seguintes constata~oes: 

por urn lado,a analise da trajectoria revelou-nos, como ja se referiu, se

rem as profissoes muito mais restritivas do que os sectores de actividade 

quanta a possibilidade de constitui~ao das carreiras profissionais que 

delas possam decorrer; e ainda que, ao contrario do caracter permanente 

da. influ~ncia exercida pelo sector uma vez iniciada a carreira, a profis

sao faz normalmente sentir os seus efeitos com desfasamentos temporais e, 

em alguns casos, de forma nao sistematica; 

por outro lado, dentro do subconjunto relativamente restrito dos indiv1-

duos que completaram processos de mobilidade profissional sao, como vi

mas, preponderantes as carreiras correspondentes as 11 profissoes de esta

tuto11; ou seja, e por outras palavras, pudemos constatar que nao so sao 

menos numerosas as carreiras iniciadas logo na primeira ocupa~ao, como 

tambem que os ritmos de progressao sao nestes casos - correspondentes aos 

perfis de tipo 1 - bastante mais lentos. Tal facto parece indiciar a fra

queza relativa da componente experi~ncia profissional face aos efeitos 

propulsores desencadeados pela forma~ao profissional e de que beneficiam 

especialmente as carreiras mais curtas- perfis dos tipos 3 e 4; 
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A nossa amostra revela-nos que as situacoes de precariedade de emprego 

e de flexibilizacao da relacao salarial nao deixam de estar presentes( 1), e 

estamos certos de que se viriam a revelar ainda mais significativos se o in

querito tivesse sido concebido com esse fim deliberado e tivessemos optado 

por uma modalidade de lancamento diferente. 

Situamo-nos, no entanto, num plano de abordagem diferente do da inter

vencao das contribuicoes teoricas anteriores, porquanto os aspectos que aca

bamos de considerar remetem preferencialmente para o confronto, em corte 

temporal, entre empresas e sectores com diferentes filosofias e praticas 

laborais. 

Estas contribuicoes surgiriam entao, face a mobilidade intrageracional, 

com uma capacidade explicativa relativamente mais modesta do que as teorias 

que consideramos inicialmente, e cujos parametres de controle havera que 

procurar sempre encontrar no quadro de referencia delimitado pelo ciclo de 

vida activa. 

(1) Cerca de 12% dos entrevistados encontrava-se, como ja se referiu, nasi
tuacao de contratados a prazo no momento da realizacao do inquerito. A 
percentagem dos que assinalaram a opcao 11 0utros meios; especifique 11 re
lativamente a modalidade de obtencao do emprego actual - o que consti
tuiu uma forma eufemistica de apreender o peso das influencias pessoais, 
alias quase sempre abertamente referidas pelos entrevistados- foi de 
34,4%. A vigencia de horarios flexiveis para pessoal nao dirigente afi
gurou-se, entretanto, de expressao diminuta, mal ultrapassando 2% do to
tal da amostra. 
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Mas todos os factores de diferenciacao que temos vindo a referir, reme

tam eles para o estatuto da profissao ou pa.ra a natureza das politicas de 

gestao das qualificacoes, se haveriam necessariamente de vir a reflectir nas 

desigualdades vigentes entre OS estatutos ocupacionais dos varios tipos de 

carreiras. 

A analise aprofundada desta questao, que como se tern referido exigiria 

o recurso a tecnicas adequadas de analise sociologica, ficou fora do alcance 

do presente trabalho. t no entanto possivel discernir mesmo assim aspectos 

que sao particularmente evidentes quando se confronta o estatuto ocupacional 

dos quadros com o das outras carreiras e que tern sobretudo a ver com a natu

reza do vinculo juridico do contrato de trabalho, com a qualidade da forma

cao profissional e como nivel do rendimento mensal do agregado familiar. 

Nestes aspectos encontramos razoes que nos levam a admitir ser de considerar 

a contribuicao das teorias de acesso ao estatuto ocupacional, em futuros 

desenvolvimentos deste tipo de questoes. 

Aspectos como o da diferenciacao dos modos de gestao da mao-de-obra e 

suas projeccoes sabre o estatuto ocupacional, muito especialmente no que 

respeita a natureza do regime contratual, modalidades de recrutamento e ti

pos de horarios levam-nos, por sua vez, a admitir que as teorias da regula

cao se venham a mostrar cada vez mais pertinentes para o enquadramento dos 

processos de mobilidade, atraves das suas contribuicoes para as analises da 

f1 ~x·i·bi 1 i dade. 
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finalmente, surge a evidencia nao menos significativa da existencia de 

modos de gestao diferenciados das qualificacoes, que sabemos tornarem-se 

particularmente evidentes quando se confrontam as profissoes administra

tivas com as da producao. 

Esta ultima questao insere-se metodologicamente na abordagem que fize

mos no Capitulo 2, quando propusemos uma tipologia de.modalidades de articu

lacao do binomio dinamica dos processos produtivos/formas de gestao da qua

lificacao(1). Em nosso entender, a investigacao sistematica daquelas moda

lidades com base em metodologias que permitam cruzar informacao relativa as 

historias de actividade e a evolucao empresarial nas vertentes da tecnologia, 

do emprego e da inovacao, constituira uma linha de abordagem que agora se 

deixa em aberto mas queconsideramos i~portante vir a ser objecto de futuras 

investigacoes. 

Como ~ evidente, o eixo de referencia conceptual e metodologico deslo

car-se-a entao do sector de actividade para a empresa, devendo os dominios 

de gravitacao das trajectorias e dos proprios processos de mobilidade sofrer 

entao as correspondentes adaptacoes. Tal tornara possivel sopesar a influ

encia exercida sobre os padroes de mobilidade pelas praticas de filtragem e 

seleccao dos trabalhadores, a cargo dos departamentos de pessoal de muitas 

empresas, e dos comportamentos de reserva e antecipacao estrategicas por par-

te dos trabalhadores que mudam de emprego, aspectos cuja incidencia nao foi 

possivel avaliar na presente investigacao. 

(1) Cf. Capitulo 2, Quadro 2.1. 
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Estas sao, segundo cremes, as principais conclusoes permitidas pela 

nossa amostra, cujas limitacoes nunca e demais realcar e que se prendem, por 

exemplo,com aspectos comoos relatives a pouca representatividade das habili

tacoes literarias ou a idade media dos inquiridos. 

Mas se mesmo nestas condicoes nos parece ter a nossa proposta conduzido 

a bons resultados, nao sera legitime prever que a validade do metodo se veja 

reforcada quando o objecto de estudo se venha a constituir em condicoes 

idea is ? ! 

Para assegurar o exito da historia de trabalho nao parecem, portanto, 

ser suficientes por si so as habilitacoes literarias e a formacao profissio

nal, a coincidencia da data do inicio da actividade com urn memento de con

juntura favoravel, a colocacao numa empresa salida ou mesmo o enquadramento 

num sector dinamico. 

Mais decisivos parecem ser as opcoes e mementos de profissionalizacao 

permitidos pela natureza dos processes de trabalho e pela dinamica da cons

tituicao da qualificacao individual. No entanto, apenas a conjugacao de to

dos estes efeitos parece afigurar-se de influencia decisiva, como admitiamos 

na nossa proposta de abordagem e a analise estatistica veio a permitir con

fi rmar. 

Mas dada a natureza relativamente compartimentada do nosso tecido socio

-economi~o, nao constituira precisamente a mobilidade profissional nos termos 

em que a concebemos o melhor processo de garantir a conjugacao daquelas opor

tunidades favoraveis ? 
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AN l·:x~)_J 

INQU~RITO DIRECTO AOS TRABALHADORES 

Introdus;ao 

Este questionario destina-se a obter informa9ao para urn grupo de investiga

c;ao do CISEP/ISE sabre Emprego, Tecnologia e Inovac;ao em Portugal. As res

pastas sao perfeitamente confidenciais. 

Sec9ao 1: Caracteristicas gerais 

Nota: as questoes~a~ inclusive, nao sao de colocar aos trabalhadores 

inquiridos. 

~ Designac;ao do nome da empresa: ___ , 

Indica9ao do sector da CAE: 

I I I I I I 
Dimensao da empresa: D 
1- menos de 100 trabalhadores 
2- entre 100 e 499 trabalhadores 
3- entre 500 e 1000 trabalhadoresl 
4- mais de mil trabalhadores I 

~ Profissao 

. 1 quali fica9ao 

00 - dirigentes 
99 ou 90 - ignorados 

- quadro superior 
- quadro media: 

2 - administrative 
3 - da produc;ao 

rn 

4 - encarregado, contra-mestre~ 
che fe de equipa 
- profissional altamente I 

quali ficado: 
5 administrative, comercio, 

outros 
6 - da produc;ao I 

- profissional qualificadol 
8 - administrative 
9 - comercial 

Nao 
Esc re
ver 
Neste 
Espac;c 

13 - produc;ao 
-- profissionais nao 

quali ficados: 
15 - administrativos, com~r~ 

cia, outros 
16 - produc;ao 

- praticantes e apren
dizes: 

18 - praticantes administra-1 
tivos I 

19 praticantes do com~rc~ol 
20 - praticantes da produc;ao 
21 - aprendiz da produc;ao I 

I 
P

4
.
2

• YleYrlial lllllll I I 
~Sexo: D I 

1 - masculino I 
2 - feminino I 

E) Idade: rn I 
- Indique o ano do nascimento I 

E2J Regime contratual: D I 
1 - a prazo I 
2 - efectivo 

~ Sindicaliza9ao: D I 
1 - Sindicalizado I 
2 - nao sindicalizado 1 

I 
10 - produc;ao 
11 - outros 

- profissioanl semi-quall-1 
ficado: 

12 - administrativos, comcrcio, I 
outros 

Sec9ao 2: Balan9o qualifica98o do 
trabalhHdor/gualifica9ao do posto 
de trabalho 

I 
I 
I 
I 

Nao 
Esc re
ver 
Neste 
Espac;o 

Al.l 



[stn Sccc;-ilo dcr;lin<l-!a~ n nfcrir 
das suns qua 1 .if i cnc;ocr; - ll<1ll i 1 i 
lnc;ocr; lilcn-;rin:; t~ form<H,'<IO -
J1I'ofissional - do suD \ r<.ljccto
r.ia profissional e da rcla\~O 
entre as suas apt.idaes e as cxi I 
gencias do rostu de lratJalho. - \I -, 

~ Habilita\oes Literarias 

1.1. Caracteriza9ao rn: 
- nao sabe ler nem escre-

ver 
2 - sabe ler e escrever mas 

nao possui diploma de 
ensino rrim8rio 

3 - pussui dirl<?ma de ensinoj 
basico primario 

4 - p~ssui diploma do cnsinol 
basico prepa~alorio/ci- I 
clo prcra~at.orio do cnsi_l 
no secundario/nntigo 2Q 
ana do liceu I 

5 - curso geral dos liceus/ I 
9Q ana unificado (antigo 
5Q ana) I 

6 - curso complementar dos I 
liccus/119 ano unificado 
(antigo ?Q ana) I 

7 - ensino tecnico comerciall 
8 " " industrial 
9 agricola I 

10 - outros ensin~s secunda- I 
rios (propedeutico, ar
t!stico, eclesiastico) I 

11 - ensi~o media (magisterial 
primario, infantil, en-
fermagem) I 

12 - bncharelato I 
13 - l icenc iatur;1 
14 - outros I 
15 - ignorado I 

A utilizac;ao pela cmpresa das 
~;u;·JS lwb i l i Llt,:oc:; 1 i l.r~r:Jri<Jf> 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

e: 

0 -
1 - total 
2 - razoavel 
3 - reduzida 
4 - nao SDbCj 

D 

nao rcr;ponclc 

Forma9ao profis~;ioar1l 

c,,,_,.,,;r<: as acc;oes de forma ao 
profissional cursG~ cst.agios,. )I 
mais significativos: 

1Q curso 
--------------------------

2° C:lii'O.O ------------------------

3Q cursu --------------------------

Niu1 
[:;en~-

vcr 
New I.e 
[spac;o 

I 
I 

~- .!!l_'-'!1'-'~~~i~!_[LI:::J_!..:2.~;_! -~~~~ 1_~~~ I 
~~~~!~l_l~llr~l_l~'i_s~r~-~L-n~l!~ 
~:_~~~-~ T/\:wi1wlnr co111 xl: I 

( f'runnclwr (Jundro 1) I 
~ Fncc rl profiflSOO que uct.unlrnnn I 
L..::J Tl~-·-(~xr'rcc~, r1 _ form<H;uo de que I 

~ i ~pOL~ c: D I 

1 - incxiqtcnlc I 
2 - pouco frequenle 1 
3 - insuficiente em durac;ao 
4 - deficiente do ponte de I 

vista teorico 
5 - deficiente do ponte de 

vista rr<llico 
G - ndequnda 
7 - excelente 
0 - out.rns siluac;oes 
9 - llQ() sabc, nao responde 

Cl A uti liza\ao pela empresa dos 
~ conhccimentos adquiridos nos 

programas de formar;ao profis-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

01 
o - I 
sional e: 

1 - total 
2 - razoavel I 
3 - rcduzida I 
4 - nao sabe, nao responde 

A forrna\ao profissional que I 
tern sido ministrada an longo I 
da sua vida activa tem-lhc peri 
mitido adaptar-se a inova~oes 
introduzida(s) na(s) empresa(s} 
onde tern trabalhado: D 
0 -
1 - clc forma irncdiata 
2 - facilita mas e insuficien-1 

l c 
3 - ~ irrelcvante 
4 - nao sabe, nao responde 

As possibilidndes de promoc;uo 
l.nrn<JIII ern considcrac;:ao as <lpli-

1 docs profissionais adquiridas · 
nos cursos de forma\ao: D 
0 -
1 - muito directamente 
2 - so parcialmente 
3 - nao consideram 
4 - nao sabe, nao responde B A rcmunerar;ao recebida e fun
\ao das aptidoes obtidas nos 
cursos de forma9ao profissio-
nal: 

[) -
1 - rnuilo directarncnlc 
2 - : ;r·, p;r1·c i <Jlnlcn t.c 

3 - 11~0 depende 

D 

4 - n~o sabe, nao responde 

N1-10 

rncre
V()(" 

NeB I.e 
Espac;-o 

Al. 2 



A formac;~o profissional de que actualmente disp~e foi adquirida: 

(Quadro 1) 

Na - Em Esco- Organ is- Empresas No estran I pro-
pria las e/ou estatais especiall:_ geiro - Outras 
empre.3a Universi- zadas situa~oes 

dades 
( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) 

- Ao servi~o da 
empresa actual 

- Ao servic;o de .. 
empresas anteriores 

ITJ 

Al. 3 



De ol~; de ing•cm;<Jr ncslo emHe-~ 
sa, quanta tempo lcvou a a qu1- I 
rir as aptidoes necessarias para! 
o exerc1cio das tarefas e das 
rcsponsabilidndes CJUC actualmen-1 
te exerce: D 

A 

1 - me nos de 1 mes 
2 - entre 1 e 6 meses 
3 - mais de 6 meses - -
4 - nao sabe; nao responde 

Trajectciria secto•ial/profissio

~ ~lise da cvolu98o 

(Preencher Quadro 2) 

IP20., Como obleve o seu primeiro em-
prego: 0 

atrav~s de an~ncios nos 
jornais 

2 - junto dos centres regionais 
de emprego do Ministerio do 
Trabalho 

3 - par contacto directo com as 
empresas 

4 - par convite da empresa 
5 - outros meios; especifique 

B Como obteve o seu emprego 
actual: D 

atrav~s de anuncios nos jor-1 
nais 

2 - junto dos cenlros re~ionais I 
de emprego do Ministerio do 1 
Trabalho 

3 - par contacto directo com as I 
empresas 

4 par convite da empresa 
5 - outros meios; espccifique_ 

I 
I 
I 

Indique o pr imeira e segundo rr;-
zao de mudanqa para o emprego/sil 
tua~ao nas profissoes actuais: 
(Assinale com um x) I 

I 
I 
I 

(Preencha Quadro 3 

Secqao 3: Caracterizaqao do 

to de Lrabnlho 

pos-
1 

Esta Sec~ao d~stina-se a anali-jl 
sar as condi~oes em que se exer I 
ce normalmente o seu trabalho, : 
as pr incipais caractedsticas C:c 1 

n~smo e os_atraclivos c inconvcll 
n1enles ma1s s1gn1f1cativos do I 
seu ponto de vista. 

-I 

Nno 
Encrc
vcr 
Neste 
[npac;o 

11'2).1 () ~;l)ll IHII'tll'io dn li'CJIJ;dlm 

p· D 

~ 

1 - fixo 
2 - pnr Lurnm; 
) - diforcntc om cadn clio, 

fixuclo pc.la emprerw 
4 - di f"ere11tc em cmla din, 

dclcrmi rHHio pnr ~li 
~) - nutrtH> fliluac;Oes 

No cx£~rclcio cia Gua profissiio 
eul<t rnr jc i l.n DO conl role rl!) 

tempos de cxecuyao clc tnrc
fan: D -- nao 
2 - uim c esse conlrole dcpen-; 

A ' I clc dn cadcnc in ci<"J mnqu inn 
que opc)r<J I 

:s- !>.im c csn~ conlrolc depcn-1 
de dn cadcncia de oulras 
rnnquinas I 

4 - sim e esse controle depen-1 
de dn neccssidnde de furnc 
cer ou ser forneceido por-I 
companhciros 1 

5 - sim e esse controle depen
dc da vigilancia exercida I 
pela chefia 1 

6 - sim, o controle depende de 
outras situa~oes I 

7 - nao sabe, nao responde I 

k25., 0 seu proprio trabalho e orga-1 
nizado (preparado): 0 

- pr~viamente pelos ~eus su-I 
periores 

2 - pela ac~ao de um grupo de 
trabalho no qual se inte
r]ra 

) - pela pr6pria natureza da 
<Jclividad~ de produ~uo 

4 - par si proprio 
5 - par outros meios; cspcci-

fique ____________________ __ 

6 - nuo sabe, nao responde 

k26., ~1ater iais e instrumentos 
.Je trabalho: 

(Assinale com um x) 

(Peencha Quadro 4) 

je27 .j 0 Lipo de tarefas que executa 
na emprcsa e: o 
u -
1 - scmpre o mesmo 
L. - v;1ria muil<Js vezcs 
3 - varia algumas vezes 
4 - varia mu1to raramcnte 
5 - noo sabe; nao responde 

Nao 
Encre. 
ver 
Nent.e 
lnpn<;.o 

AL4 



TRAJECTdR!A PROriSSION/\l. ( (Jundrn 2) 

T p c 0 ~escmp. 
T .c/Pr~ Fora da 

PA TRI'io TrNR B proc~ 
~c~cc;oio/ Pro- Cnt"- Qual if. 

pr io vida ra de 
Depart. fissiio gorin 1\c::tivn cmprcqo 

085. 

1Q. Emprego I Ocupa~iio 

Ano do in{cio: ___ ; ___ l __ _ 

Empress:---------------------

Sector:-~~--~---------------

ZQ, Emprego I Ocupa~ao 

Ano do in1cio: ___ l ___ / __ _ 

Empresa:---------------------

Sector:-C-~~------------------

JQ, Emprego I Ocupa~ao 

Ano do In{cio: ___ l ___ l __ _ 

Empresa:---------------------

Sector:-~A_E __________________ _ 

4Q. Emprego I Ocupa~ao 

Ano do In{cio: ___ / ___ 1 __ _ 

[mpresa:---------------------

----------------r 
Sector:~-A_E __________________ _ 

Al.5 



-Indique a primeira e a segunda razoes de mudan<;:a para o 

emprego/ situa<;:ao na profissao actuais: 

(Quadro nQ3) 

- 2!! -1!! razao razao 

insuficiencia da - face - remunera<;:ao 
' habilita<;:oes literarias as 

insuficiencia da - face - remunera<;:ao 
' forma<;: eo adquirida a 

- impossibilidade de -progressao na 
carreira 

- encerramento da actividade da empre-
sa, com despedimento 

- motivac;:ao pro fissional 

- outros; especifique 

Al.6 



M<1leriain e in~>Lrunlc!rllou du l.rr.1IH1ll1n 

- ------- ---·· 

Atr11vCs 
r er rame! Mciquin~s Maquinas MOquirm. Mflquinm Mnqul~u. Mroqu1n"' Mriquln"' Moqulnu• Robotic• llubolico Contuc-

rtr. ... t.n manu simple!l complc- 9implcn comp lt~- nulomu- nulom1i- de comor de comm· frit>1·icu !'!tiC I' I l (j l\1H 

a) sim- de co- xas de semi-au xas semi licoo tlcoo do numC do numC automti- riu ou- Ot.'~.HlOil-

pies (d< mando m• comando tomati- -uutornO simples complc- rico ( r leo con l ICO tomut ic< l1zac1on 
usa sim nual (d! manual cas (mo tico9 ( (disposl xos (dil cor ron- plcxns 
ples) usa sim (de uso tor in- motor ir tivo de posi ll vc leo fro 

ples) complex< corpora corpora controlc de con- ens aim 

0 seu 
aprendi do mas do ou a niio hum~ lrole pies) 

lrabalho zagem controlc ccasOr i( no, com niio hu-

1mplica Jonga) humane) mns com au nem mono, 

contactos cpntrolt motor) com ou 

com ••• I'UIIIUI10) ~em mu-
tor) 

(1) ( 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) ( 12) 

- materias-
-primas 

- bens inter-
mediarios 

- produtos 
finais 

- Bancos de da 
dos, formulas 

- outras pes-
so as 

- outras si-
tuac;oes 
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-· I 
0 seu trabalho cxHJC atenc,:ao fixa I 
ear perlodos prolongados: D I 
0 -
1 - sirn -2 nao 
3 - n~o sabe, r1~o responde 

11)29., 0 resu] tado cln scu trabalho con-
siste: D 
1 - num ~nico prnduto/tarefa per-1 

feitamente identificados; I 
2 - nurna variedade fixa de produ

tos previamcntc estabelecida; I 
3 - em produtos cuja natureza po-l 

de variar frequentemente; 
4 - outras situa~aes; 
5 - n~o snb0, n~o responde 

1?30., A realizac,:ao do seu trabalho de
pende do trabalho de colegas 

IP32., 

lr33., 

seus: 
D 

0 -
1 - na totalidade 
2 - so parcialmente 
3 e totalmente illdependente 
4 - nao sabe, nao responde 

Tem boas condi~oes de trabalho, 
tais como higiene e seguran~a 
fisica ? 

D 
1 - sim -2 - nao 

Est;3 sujeito a do ens: as profissio-
nais? 

D 
1 - sim 

-2 - nao 

Termina o seu eer!odo de tro-
balho: 

D 
0 -
1 - fatigado fisicamente 
2 - fatigado intelectualmente 
3 - sem fadiga 
4 - outras situa~oes 

Secs:ao 4: Auto - avalia~~o do con-

te~do e condic,:oes de lrabalho 

Esta sec~ao destina-se a conhecer all 
forma como avalia o sou proprio tra I 
b~lho, dos pon~os de visln de c?ndi I 
~oes de execu~ao e <Jrau de exigen- I I 
r i ;; rr~r 1 1 H' I' i do. 

I 
I 

Niio 
[r>crc
vcr 
Neste 
[spa<;c (/\~;r;iiinlc com Ulll x) 

(I) recnclw lJuod rn ) ) 

I 
I 
I 
I 
I 

D A~winnle m> situac,:ocs mnis 1 
U nde9und<1s a dtmcr 1 c;no d<W carac-. 

l::CrJsl1cas do seu lrabalho: l 
( ,'\~;r; inn lc com x) 

(l"reencha Quadro 6) 

je36.1 Classi f'icario o seu proprio 
lrabalho de: D 

I 
I 
I 
I 
I 

lr3e.l 

0 -
1 - nno qunli ficodo I 
2 - sCIIIi-quulif'icado 1 
3 - quolificado 
4 - altamente qualificado I 
5 - encarregado, contra-mestrej 

chefc de cquipe 
6 - quadro m~dio I 
7 - quadro superior 
8 - nao sabe, nao responde 

Acha-se bern cl:wsificado rela 
empresa/servic,:o na sua cate
goria actual? D 
0 -

·1 - bem classificado 
2 -mal, tenciona procurar no-1 

vo ecnprego 
3 - mal, nao tenciona procurarl 

novo emprego 
4 - nao sabe; nao responde 

As suas relas:oes com os cole
gns de lrobalho sao: 

D 
0 -
1 - boas 
2 - normais 
3 - mas 

lr39.1 A contribui9ao do seu trabalhol 
para os objectives da empresa 
e: 

D 
0 -
1 - decisiva 
2 - importante, mas nao decisil 

va 
3 - insignificante 
4 - nao sabe, nao responde 

Sec~ao 5: Produtividade do Lra

balho L' clesenho d3 carreira 

Nao 
[scre
vcr 
Ncs\.Q 
[spn.;:o 
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[scala de auto-avalia9oo do stress 

(Quadro 5) 

frcqucntemonte Par vczes Raramentc 

(1) (2) (3) 

a) Sin to-me tenso/ ansioso/ irritavel ou 
nervoso 

b) As outras pessoas em casa/ no trabalho/ 
enervam-me/ irritam-me 

c) Tenho dares de cabec;a e tensao nervosa/ 
enxaquecas/ ou dares no pescoc;o 

d) Quando estou enervado/ irritado ou tenso-
-como/ bebo/ fumo 

e) Sinlo-me deprimido/ fruslado em casa/ no 
trabalho 

f) Nao consigo esquecer as minhas preocupac;oes 
a noite ou nos fins de semana de modo a sen-
tir-se descontrafdo ou bem disposto no dia 
seguinte 

g) Torno calmante/ tranquilizantes/ remedies pa-
ra os nervos para me descontrair ou acalmar 

h) Tenho dificuldades em arranjar tempo para 
me descontrair e descansar 

i) Quando arranjo tempo e dif!cil descontrafr-
-me 

j) No meu dia de trabalho tenho de fazer muitas 
coisas a tempo e horas/ sempre com prazos 

1) Custa-me a concentrar no que estou a fazer 
porque estou preocupado com outras coisas 

m) Quando estou a converser dou comigo a dizer 
o que as outras pessoas est8o para dizer ou 
a interrompe-las 

n) Os aborrecimentos tendem a aumentar a medida 
que o <jia passa lornando-se cada vez mais in-
suport.?..'.'eis 

o) Tenho dificuldades em dormir 

p) Costumo crisper as maos/ ou elas transpiram 
quando falo com as outras pessoas 
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Assinale as situa9~es mais adquadas ~ descri9~o das 

caracteristicas do seu trabalho 

(Quadro 6) 

Boa Media Ma ~g9 ~~-a 
( 1 ) ( 2) (3) aespon 

e(4)-
-·- das habili tat;~es litera-- adequ:ic;ao 

rias ao trabalho efectivamentc 
executado 

- ac1<>fliJ"r;:ao da format;ao profissional 
ao trabalho efectivamente executa-
do 

adequat;ao da - trabalho - remunerat;ao ao 
efectivamente executado 

Al.lO 



Esta sec~~o deslina-sc a avaliar 
alguns factores que podem influir 
na produtivid<1dc do seu t.rallalho 
e na estrutura~~o da sua carreira 
pro fissional. _j 

r=-1 Produtividade do trabalho I 
~Como avalia a contribuiyao dos se- I 

gu1ntes factores que a produtivida 
· de do seu trabalho: I 

(Assinale com urn x) 
(Preencha Quadro 7) 

IP41.,5e existirem pre~ios, de que 
sao: (ver questao anterior) 

tipo I o: 
0 -
1 - Produyao/produtividade 
2 - assiduidade 
3 - qualidade do produto 
4 - outros premios 

I 
I 
I 

Qual o tempo gasto diarinmente I 
em transportes? D I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

0 -
1 - menos de 30 minutos 
2 - entre 30 minutos e 1h c 30 

minutos 
3 - mais de 1h e 30 minutos 
4 - outras situa9oes 

Como se desloca para o local de 
trabalho: 

0 -
1 

01 
I 

mota- I em transporte proprio 
rizado de duns rodas 

2 - em transporte proprio moto
rizado de quatro rodas 

3 em transporte prOprio n3o 
motorizado 

4 - em transporte publico 

I 
I 
I 
I 7 - em transporte da empresa 

6 - sem necessidade de transportel 
7 - partilha de transporte 
8 - outras situa9oes 

Estrutura9~o da carreira e possi-: 
~ bilidades de progressao 
~ Tern possibilidades de progredir 

na carre1ra dentro da empress? 

(j D -1 - nao tern 
2 - sim e essa possibilidade de

pende da antiguidade 
3 - sim e essa possibilidadc de

pende da avalia~ao do tra
balho (informayao sabre a qual 
lidade do tratJalho produzido)l 

Ni10 
(:;cre
ver 
Neste 
Espnc;o 

4 - sim e essa pOfJ!>ibi lidndc 
dnpendc da frequ~ncia de 
curuo ou du npresenlaf;i1o 
n concurso 

u1 
I 

) - tli.m c essa possibil.i~nde 1 
depende da reconversao pro 
f.innional -1 

6 - sim, essa possibilidade dc
pcmle de oulros fuctorcs 1 

Secc;ao 6: Consumo 

I 
I 
I 

- -· I [sta sccyao dcstina-se ao conhe-
cimento da relayao entre as con- I 
di96cs em que exerce o seu tra- 1 
llalho n o modo como vive para 
alem dele, c~ particular a situa I 
patrimonial do seu agregado fa
miliar 

IP45., Patrimonio: Assinale as situa-1 
~ocs correspondentes: 

(Prccncher Quadro 8) 

C":l Rendimento Familiar I 
~ Aufere outros rendimentos para I 

alem do vencimento normal? 1 

1 - nao D 
2 - sim, e esses rendimentos 

sao provenientes de tra
balho par conta propria, 
na actividade -------

3 - sim, e esses rendimenlns 
sao rrovenientes de tra~ 1 
balhn por conta de outrem, 
na actividade I 

IP47.1 Tern agregado familiar consti
Luido? D -1 - nao 
2 - sim, mas a pessoa que con-1 

tribui para o agregado fa
miliar e so a inquirido I 

3 - sim e a inquirido e a con-1 
jugue contribuem ambos pa-
ra o agregado familiar I 

4 - sim e para alem do inquiri• 
do e do conjugue, tambem -I 

o(s) filho(s) ou outros I 
componentes contribuem pa-1 
ra o agregado familiar 

S - outras situa~oes I 

lrJ4o.j U rcndimcnto mcnsal do agrc
yado familiar s1tua-se no In-

I 
I 
I 

Niao 

Escl'e. 
VCI" 

Nm;le 
Enpuc;::o 

Al.ll 



Como avalia a contribui9~o dos seguintes factores para a produtividade 

do seu trabalho: 

(Quadro 7) 

Influen- lrnfluen- Influen- Nao sabe; 
cia impo.£_ cia media cia insi- -nao res-
tante gnifican- ponde 

te 
( 1 ) ( 2) (3) (4) 

, 
- premios 

- motivat;ao pro fissional 

- precaridade da situa<;ao con-
tratual 

- pontualidade no pagamento das 
remunera<;oes 

- facilidade de aces so ' a empre-
sa em termos de transporte 

- factores sociais (ex: condi-- de habitat;ao, rela<;oes t;oes 
familiares, meio social) 
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ratr.irnonio 

(Quadro B) 

Comprou Comprou Obteve Tem um 
Nao (] n par segundo Oulrm> 
tem pronto credito doac<;ao equipa-

ou her an men to 
-

t;a 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

' - Cas a propria 

- Propriedade rustica 

- Automovel 

- Televisao a cores 

- Estereofonia 

- Microcomputador 

- Maquina de lavar roup a 

- Maquina de lavar laue,; a 

- Aspirador 

- Enceradora 

- Frigodfico 

- Area congaladora 

- Objectos valiosos de arte 
de colec<;ao ou antiguida 
de 

- Equipamento de ferias 
caravana/ atrel. tend a/ 
/tenda 
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tcrvalo: 

1 - menos de 30 cantos 
2 - entre 30 e 50 cantos 
3 entre 50 e 100 cantos 
4 entre 100 e 150 cantos 
5 entre 150 e 200 cantos 
6 - mais de 200 cantos -7 - nao sabe; nao responde 

~ Despesa Familiar 
~ A percentagem do or~amento fami

linr mensal para a amorliza ao 
de compras a credito 
pria, bens de consumo 
ro, ... ) e: 

1 inferior a 10% 
2 entre 10% e 25% 
3 entre 25~~ e 5m~ 

4 - mais de 5m~ 
5 - nao sabe; nao responde 

D 

l:":l Poupanc;a 
~ 0 agregado familiar realiza pou-
. panc;a: D 

1 - regularmente (mensalmente) 
2 - irregularmente (13Q mes, fe

rias, outros) 
3 - nunca 
4 - nao sabe; nao responde 

~ Se realiza poupan9a (1 e 2 da 
questao anterior), ela e aplica-
da em: D 
0 -
1 -depositos a prazo (varios ti-1 

pas) 1 
2 - compra de valores mobiliarios 

(ac~oes, obriga~oes, t!tulos I 
do tesouro) 

3 - outros 

c::l Tempos livres e ferias 
~Frequents o cinema: 

u 
1 - menos de 1 vez par ana 

D 
2 mais de uma vez par ana, mas 

nao todos OS meses 
todasl 3 - todos OS meses, mas nao 

as semanas 
4 - semanalmente 
5 outras situa~oes 
6 nao sabe, nao responde 

I 
I 
I 

Frequents espectaculos desporti- I 
vas: 

0 
1 - menos de 1 vez par ana 

D I 
I 
I 
I 

N;io 
[ncre
ver 
Neste 
Espm;o 

2 - Ill< I i r; dD '1 vez pur :1110, rn<tu I 

3 -
ni'io todorJ on mcucs 1 

lodm> os meuen, man nao to 
dns ns scmanns 

4 - scmanalmcntc 
5 outrrw si Lun~ocr; 
6 - nuo sabc; nao responde 

-I 
I 
I 

cnero de es- I 
Ballet, .. )! 

0 - D I 
1 - monos de 1 vez por ana 
2 - mais de 1 vez por ana, 

nao todos OS meses -3 - todos as meses, mas nao 
todas as semanas 

4 - semanalmente 
5 - outras situa~oes 
6 - nao sabe; nao responde 

IP55.1 Assiste em media as emissoes 
diaries da T.V.: D 
0 -
1 - menos de 1 hora 
2 - entre 1 hora e 3 horas 
3 - mais de 3 horas 
4 - nao ve televisao 
5 - outras situa~oes 

1Ps6J Constitui alternative a Tele-
visao: 0 
0 -
1 - cafe 
2 - casa de pasta 
3 - participa~ao associative 
4 - manuten~ao do corpo 
5 - trabalho I estudo 
6 - n8o sabe; n8o responde 

IP57] Leitura de livros: 
D 

0 -
1 - le menos de 1 livro par 

8110 

I 

2 - le pelo menos 1 livro par 
ana, mas nao todos OS mese~ 

3 - le pelo menos 1 livro par 
mes 

4 nao le livros 
5 nao sabe; nao responde 

IP58., Leitura de jornais e revistas: I 

0 
1 le jornais diar ios D 
2 18 semanar ius 0 1 
3 - le jornais desportivos [] 
4 - le revistas tecnicas ou I 

de especialidade []_ 1 
5 - le revistas de diversao Dl 
6 nao le jornais nem re-

vistas D 

Nrio 
[nne
vel' 
Ncnte 
Espayo 
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7 - nao sabe; nao responde [] 

1:•55~ Oorme em media diariamente: c=J 
0 -
1 7 au menos horas 
2 - entre 7 e 8 horas 
3 - mais de 8 horas 
4 - nao sabe; nao responde 

IP60., No ultimo per!odo de ferias: c=J 
0 -
1 foi ao _estrangeiro a expen

sas pror_,r iHs 
2 - passou-as numa outra casa 

(campo/praia) diferente da 
residencia habitual 

3 - apro~eitou para descansar 
em casa 

4 - outras situa9oes 

N<io 
Esc re
ver 
Neste 
Espar;o 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Nao 
Encre
ver 
Neste 
Espn~o 
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Lista de empresas de insercao dos trabalhadores entrevistados 

Numero de 
ordem da 
empresa 

Designacao da empresa 

A. Dias Ramos (Porto) 
2 A Penteadora (Guarda) 

3 Arthur Andersen (Lisboa) 
4 Banco Esp1rito Santo e Comercial de Lisboa (Lisboa) 
5 Banco Nacional Ultramarino (Lisboa) 

6 Beralt Tin & Wolfram (Guarda) 

7 Cabelte (Porto) 

8 Cachapuz (Braga) 

9 Caixa Geral de Depositos (Lisboa) 

10 Centralcer (Lisboa) 

11 Centrel (Lisboa) 

12 Ciesa NCK (Lisboa) 

13 Cimpor (Lisboa) 
14 Cipan (Lisboa) 

15 Cires (Aveiro) 
16 C~. da Fabr. Fiacao de Tomar (Lisboa) 

17 Companhia Portuguesa do Cobre (Porto) 

18 Companhia de Seguros Imperio (Lisboa) 

19 Confeccoes Belmonte (Guarda) 

20 Construterra (Lisboa) 

21 Corticeira Amorim (Porto) 
22 Covina (Lisboa) 
23 Efacec (Porto) 
24 Empresa Industrial de Santo Tirso (Porto) 

Anexo 2 

25 Empresa de Investigacao e Desenvolvimento da Electronica 
(Lisboa) 

26 Enatur (Lisboa) 

27 Essilor (Lisboa) 

28 Europeia Tur1stica (Lisboa) 
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29 Fabrica de Camisas Regojo (Lisboa) 
30 Fibrica Os6rio .de Castro (Lisboa) 
31 Favorita (Lisboa) 
32 Fiacao de Tecidos de Torres Novas (Santarem) 
33 Fifitex (Porto) 
34 Fino•s Lda (Portalegre) 
35 Fisipe (Lisboa) 
36 Franco Farmaceutica (Lisboa) 
37 Frip6voa (Porto) 
38 Fundicao de Oeiras (Lisboa) 
39 Galucho (Lisboa) 
40 Hospital da Cruz Vermelha (Lisboa) 
41) 
42) Iberomoldes/Edilisio/A. Abrantes (Coimbra) 
43) 
44 Imprensa Nacional/Casa da Maeda (Lisboa) 
45 Imprimarte (Lisboa) 
46 Inforgal (Lisboa) 
47 C.P. (Lisboa) 
48 Ipocork (Porto) 
49 !talus (Lisboa) 
50 Jose Pinto Cardoso (Braga) 
51 Lisnave (Lisboa) 
52 Locapor (Lisboa) 
53 Mabor (Porto) 
54 Madrugada (Porto) 
55 Marconi (Lisboa) 
56 Metalminer (Lisboa) 
57 Metropolitano de Lisboa (Lisboa) 
58 Monteiro Ribas (Porto) 
59 Nacional (Lisboa) 
60 Novopan (Porto) 
61 Nova Penteacao da Covilha (Guarda) 
62 Oficinas Gerais de Material de Aeroniutica (Lisboa) 
63 Pirites Alentejanas (Beja) 
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64 Portline (Lisboa) 
65 Portucel (Lisboa) 
66 Quimigal (Lisboa) 
67 Quintas & Quintas (Porto) 
68 Rabor (Porto) 
69 Regisconta (Lisboa) 
70 Rodoviaria Nacional (Lisboa) 
71 R.T.P. (Lisboa) 
72 Salvador Caetano (Porto) 
73 Sandoz (Lisboa 
74 Santos Barosa {Coimbra) 
75 Sociedade Nacional de Saboes (Lisboa) 
76 Sorefame (Lisboa) 
77 Siemens (Lisboa) 
78 Sociedade Abastecedora de Aeronaves (Lisboa) 
79 Sociedade Industrial Farmaceutica (Lisboa) 
80 Tabaqueira (Lisboa) 
81 TAP/Air Portugal (Lisboa) 
82 Tecninvest (Lisboa) 
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Codificacao da trajectoria profissional 

(Quadro 2, questao P19 do inquerito directo aos trabalhadores) 

T P C 0 (1) (2), (3) (4) (5) (6) 

T.c/Prci fora da ~esemp. 

Sccc;ool Pro- Catc- PATRIIO pria- TfNR vida a prac.!:!_ OBS. 
Qual if. ra de 

Depart. fissaa garia Active empreQa 

11!. Emp reg a I Ocupac;aa 1 

Ana do in{cia:_P19_1_1_ 2 
E ___ ] __ _ 

_::::::~~~~~====~~~~=~~=~==== ___ j ___ _ j~~~l-
------ ,., _.,..,.j 
_ _[_X)___ j----

P19-41 = P19_41= P19_41" P19_41" P19_41= 
-:;.-;,- 2~.' ---=--3- ' ---=-·4 ---=-"5" ---.,-1) ' ---------------· 

Sectar:-~~-----------------
P19 31 

22. Emprego I Ocupac;aa 
Ana do in{cio: P19 12 ---
Empresa:---------P19-22 _____ _ 

Jl!, Emprego I Ocupac;ao 

Ana do ln{cio:_l_l_ 

Empresa:---------------------
etc. 

Sectar:-C_A_E __________________ _ 

49. Emprego I Ocupac;ao 

Ana do lnfcio:_l_l_ 

Empresa:---------------------

Sector:S-~E-------------------

ou 

5 

2 

3 

4 

ou 

5 

etc. 

CNP 

(XXX) _ _[_~L-

GNP 

:~ ::~:~: ::~j1: :::~:~: :::~:~: :::~;i: :::::::::::::::: 

etc •. ----1-- --e-tc-.--
-~--- -------

etc. 

(1) P19_4j 1; (2) P19_4j 2; (3) P19_4j 3; (4) P19_4j 4; (5) P19_4j = 5; (6) P19_4j 6 



Anexo 4 

Nota sabre o efeito empresa nas carreiras de mobilidade profissional 

Ja tivemos ocasiao de referir que o objective prioritario que presidiu 

a concepcao do nosso inquerito consistiu na identificacao e caracterizacao 

dos principais padroes de mobilidade profissional, independentemente do nu

mero de sectores e empresas que as respectivas trajectorias tivessem tido 

de atravessar. 

Urn estudo que pretendesse proceder a caracterizacao exaustiva dos 

efeitos especificos exercidos pelas caracteristicas empresariais sabre as 

trajectorias profissionais, deveria ter sido necessariamente baseado num 

inquerito que visasse informacao retrospectiva sabre as empresas no que 

respeita ao tipo de carreiras profissionais que nela tivessem sucessivamen

te evoluido. Tornar-se-ia entao necessaria proceder para cada empresa in

quirida e considerada a urn tratamento metodologico que permitisse a deli

mitacao sistematica das sequencias profissionais dentro das trajecto

rias e das carreiras profissionais dentro daquelas sequencias, e isto para 

o conjunto dos individuos cuja actividade - ou pelo menos, a carreira - se 

tivesse desenrolado inteiramente dentro dessa mesma empresa. 

Constituindo urn percurso metodologico identico ao do presente traba

lho, incidira, no entanto, num universe estatistico diferente ja que a uni

dade de analise deixaria de ser, como agora, o sector de actividade. 

A consideracao no nosso caso dos efeitos exercidos pela empresa sabre 

os padroes de mobilidade reveste-se, portanto, de reduzido significado es

tatistico. Com efeito, do total dos individuos retidos para analise, so 
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cerca de 2,7% permaneceram na mesma empresa ao longo de toda a sua his

toria de actividade( 1), como ja tivemos oportunidade de referir quando 

apresentamos as primeiras conclusoes dos dados recolhidos. Se considerar

mos agora, de entre aqueles individuos, os que conheceram processos de mo

bilidade profissional segundo os perfis que antes descrevemos,ficamos re

duzidos a ... 10 individuos, ou seja, menos de 1% do total dos inquiridos, 

0 que evidentemente nos impede de proceder a qualquer tipo de analise. 

Registemos apenas, e a titulo de curiosidade, que as empresas onde 

se verificaram tais ocorrencias se distribuem pelos mais variados sectores 

de actividade: texteis, construcao de maquinas nao electricas, construcao 

de material de transporte, transformacao de metais nao ferrosos e indus

trias dos minerais nao metalicos. Como caracteristica comum, verificam a 

de serem todas empresas de grande dimensao (mais de 500 pessoas ao servico 

no ano da realizacao do inquerito) e, na ~aior parte dos casos, constitui

rem empresas de implantacao antiga. 

Se ampliarmos o dominio de analise para considerar o conjunto dos in

dividuos cuja actividade se desenrolou em duas empresas( 2) e nele identifi-

carmos agora os que detiveram carreiras profissionais, a percentagem em re-

lacao ao total da amostra aumenta apenas para 2,2%, seja 8,0% do total das 

carreiras. As empresas agora envolvidas - e em que os inquiridos se en

contram desde o 2Q. ou 3Q. momentos das trajectorias - sao em todos os ca-

sos menos dois empresas de grande dimensao, maioritariamente de implanta

cao antiga e da regiao Norte e distribuem-se agora pelos sectores de maqui-

(1) Que pode ser uma historia breve, nomeadamente quando se consideram os 

mais jovens ... 
(2) Ou ocupacoes diferentes, ja que a primeira pode nao ter sido necessaria

mente numa empresa. 
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nas e material electrico, construcao de material de transporte, transpor

tes terrestres, industrias dos curtumes e couros, da alimentacao e de ser

vicos recreativos e culturais, como mostra o Quadro A.1. 

Ao contrario do que poderia supor-se, so 4 das 14 empresas envolvidas 

sao e foram empresas publicas e as restantes nao sao, de uma maneira geral, 

de capital maioritariamente publico. 

Tanto OS tempos medios de permanencia nas diferentes categorias signi

ficativas- t 1, t 2 e t 3 - como a extensao das carreiras, vista atraves dos 

val ores assumidos pel as variaveis P19_71, P19_72 e P19_73, nao evidenciam 

qualquer associacao significativa com a natureza do sector de actividade, 

do estatuto jur1dico ou mesmo com a dimensao da empresa, antes parecendo 

regerem-se as empresas em causa por leis internas proprias de uma relativa 

autonomia nestas materias. Como se referiu, so urn estudo sistematico e 

mais profunda permitiria, no entanto, concluir pela existencia de mercados 

internos no interior destas empresas. 
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QUADRO A.l - EMPRESAS DE MAIOR PROBABILIDADE DE CARREIRAS INTERNAS 

(empresas de 19. e 29. OCOrrencias significativas de Carreira) 

NQ. de Dimensao Tempos medias Categoria maxima atingida - extensao da Carreira ordem (Vol. pessoas Estatuto por categoria Sector de 
da ao servic,:o juri'" dice activi-

empresa Lilt. perT ado) t1 ~ t2 t3 P19-71=4 p 19-72 = 5 : p 19-72 = 4 : p 19-73 = 3 dade(a) 
I f I 
I I I 

1 > 500 I I X I 383 I I I 
I I I 
I I I 

13 > 500 EP < 5 : > 5 X I I 369 I I 
I I I 
I 

17 > 500 > 5 : X I I 372 I I 
I I I 

18 > 500 < 5 : > 5 X I I 820 I I 
I I I 

34 > 500 > 5 : I I I 321 I I I 
I I I I 

38 > 500 < 5 I 
I I 381 

I 
I I 
I I 

I T 

42 < 500 < 5 I I X 383 I I 
I I 

58 > 500 < 5 X I I 323 I I 
I I 
I I 

62 > 500 EP > 5 < 5 I I 384 I I 
I I 

68 < 500 < 5 < 5 X I I 383 I I 
I I 

! I X I 711 I 70 > 500 EP < 5 < 5 I I I 
I I 

71 > 500 EP I I X 941 I 
I I I I I 
I I I 

72 > 500 < 5 X I I 384 I I ! 

I I 

75 > 500 I < 5 I I X 311 I I I 
I I I ______ _j 

--- - - - --------~ --- --------

(a) Representado a 3 d1gitos da CAE. 
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