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RESUMO

Esta pesquisa sob a abordagem de gênero objetivou analisar a expressão da divisão sexual do
trabalho no setor de operadoras(es) de caixa do hipermercado Super Varejo, localizado em
Aracaju/SE, destacando a construção das imagens de gênero, as especificidades introduzidas
com as inovações organizacionais e tecnológicas, seus desdobramentos sobre o processo de
trabalho, as políticas de seleção e admissão das/os trabalhadoras/ES e as práticas sociais no
âmbito produtivo e reprodutivo. A opção metodológica recaiu pela abordagem qualitativa por
meio do estudo de caso organizacional, a fim de apreender os pressupostos e processos no
âmbito produtivo e reprodutivo, que estruturam às imagens de gênero e a divisão sexual dos
postos de trabalho, e que repercutem sobre as políticas de seleção, qualificação e treinamento
de trabalhadoras e trabalhadores. O campo empírico da pesquisa foi o hipermercado
S. Varejo, especificamente no setor de frente de loja, composto pelas operadoras de caixa,
embaladores, líderes de atendimento e gerentes. O conhecimento produzido se deu pelo
acesso a diferentes fontes de informação, articulando-se: fontes bibliográficas, documentais,
estatísticas, observação, priorizando-se a realização de entrevistas semi-estruturadas com uma
amostra intencional composta por 22 respondentes abrangendo: gerente geral administrativo,
gerente de recursos humanos, gerente de setor de frente de loja e dezenove trabalhadoras(es)
do setor de frente de loja. Utilizaram-se critérios de seleção como: tempo de serviço,
modalidade de contrato, horário do trabalho e estado civil. Os resultados informam que as
imagens de gênero perpassam o imaginário gerencial, estruturam o processo de gestão/
organização das operadoras(es) de caixa, e repercutem nas políticas de seleção, treinamento,
qualificação dos/as trabalhadoras/es. O trabalho de operação de caixa requer várias
qualificações tácitas e sociais circunscritas nos limites entre as lógicas da produtividade e de
atendimento ao cliente. As inovações organizacionais e tecnológicas justapostas ao processo
de flexibilização das relações de trabalho, refletem assimetrias: nas oportunidades de
qualificação das operadoras de caixa, na intensificação do trabalho, nos salários e nas
hierarquias entre trabalhadoras/es. A construção das trajetórias profissionais é estruturada por
estereótipos de papéis masculinos e femininos e refletem expectativas culturalmente
estabelecidas. Emerge a necessidade de políticas de equidade de gênero com o objetivo de
contribuir para a eliminação de todas as formas de discriminação contra mulheres no ambiente
de trabalho.

Palavras-chave: Trabalho, Relações de Gênero, Imagens de Gênero, Operadoras de Caixa.

10

ABSTRACT

Cette recherche sur l`approche du genre vise analyser l`expression de la division du travail
sexuel dans le domaine des cassières du hipermarché S.Varejo à Aracaju/SE, mettant en
evidence la construction des images de genre ´ses spécifiques mettant en relief leur
innovations organisationnelles et techonologique, leurs evolutions du processus du travaille,
les politiques de la selection et admis, des travaileurs , les pratiques sociaux dans cadre de la
production et la reproduction. L`option metodologique tombe sur la question qualitative dans
la methode d`ètude de case organizacionelle, afin d`assimiler les les hypothèse et les
processus dans la production de la reproduction, que structure les images et la division sexuel
des places du travail, et ont des repercussion sur les politiques de la selection, qualification et
formation des travailleuse et travailleurs. Les champs empirique est allé le hypermarché
Super Varejo, specifiquement au rayon en face du hipermarché Super Varejo, que est
composé des cassières,emballeur, leader et dirigeants. La connaissance a donné dans accès à
different réseaux d`information, articulé des reseaux bibliografique, documentaire, statistique,
observation, en priorizant la réalization d`enquête demi-structuré avec une épreuve
intencionelle composé par 22 répondants, y compris: dirigeant géneral administrative,
dirigeant des ressources humaines, dirigeant du rayon de magasin dix-neuf travailleuses et
travailleurs du secteur d`entrée. Ont utilisé des critères de la selection comme:temps de
service, modalité d`accord, l horaire du travail et état civil. Les résultat ont informé que les
images du genre perpassent l`imaginaire dirigeant, structurent
le processus du
gestion/organization des cassières et cassieurs et repercutent dans les politiques de la
selection, entraîneur, qualification tatique et sociaux circunscrites dans limites entre la logique
de la productiité et accueil au client. Les inovations organisationale et técnologique juxtaposte
au processus de flexibilization dans le rélaction du travail, réfletent assimetrie:dans oportunité
de la qualification des cassiéres, dans intensification du travail. Dans les salaries et dans
hieraches entre les travailleuses et travailleurs. La construction de trajectoire profissionels est
structure par les estériotipes de papiers masculins et féminins et réfletent expéctatives
culturelement étalbis. Emrege la necissité des politiques d`équidade du genre avec l´objectif
de contribuir pour élimination de toutes les manières de racisme contre les femmes dans
l`ambiance du travail.
Mots-Clés: Travail, Rapport du Genre, Images du Genre, Cassières.
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INTRODUÇÃO

Trabalhar num grande supermercado faz com que você descubra o conjunto
da sociedade [...] com todos os seus poréns!
Anna Sam1

As reflexões sobre o universo do trabalho sempre despertaram o interesse de
sociólogos e estudiosos da área, os quais, movidos por interesses muitas vezes divergentes,
empreenderam inúmeras discussões teóricas procurando adequá-las aos seus respectivos
objetos de estudo. É nesse horizonte que surge o interesse pelo objeto desta pesquisa, a partir
de indagações teóricas sobre o trabalho de mulheres e homens no contexto das transformações
em curso, destacando as estruturas, sujeitos, processos e significados sociais, em torno dos
quais se constituem as relações sociais, identidades e instituições sociais.
O mundo do trabalho e sua dinâmica social vêm atravessando inúmeras mudanças,
delineando um novo desenho multifacetado e caracterizado pelo surgimento de setores de
produção inteiramente novos, e um vasto movimento no emprego, no chamado “setor de
serviços” (HARVEY, 1992). Essas mudanças e continuidades, ensejaram inúmeras discussões
e reavaliação das teorias e quadros analíticos da sociologia do trabalho (SORJ, 2000),
(re)colocando em revista a referência do trabalho na determinação da identidade e
sociabilidade dos sujeitos sociais. Questiona-se a atualidade do trabalho enquanto conceito
sociológico chave para a compreensão da sociedade moderna e da identidade dos indivíduos e
grupos sociais que lhe são característicos. (ABRAMO, 1999).
O crescimento de empregos no setor de serviços colocou uma nova agenda de
questões para a sociologia do trabalho, entre elas, as contribuições dos estudos de gênero que
enfatizam a importância dos valores culturais sobre a organização e a experiência do mundo
do trabalho, em detrimento da exclusividade de fatores de ordem econômica, tecnológica ou
política (SORJ, 2000). Contudo, segundo Sorj (2000), as analises sociológicas não
acompanharam como deveriam o surgimento de um novo modelo de trabalho, referindo-se
aos aspectos interativos das ocupações no setor de serviços, que diferem do padrão
prevalecente na produção industrial, possibilitando estreitar as fronteiras entre o trabalho e o
não-trabalho.
1

Anna Sam é francesa, formada em literatura, com oito anos de experiência como operadora de caixa de um
supermercado na França, inicialmente autora de um blog que posteriormente se transformou no livro As
atribulações de uma caixa de supermercados.

13

As teses acerca da transformação do capital no final do século XX se apresentam,
particularmente no ambiente acadêmico, de modo bastante distinto e diverso. Indicando, por
um lado, mecanismos de superação do modelo fordista e, por outro lado, as formas desiguais
desta superação, trazendo a tona contradições inerentes aos mecanismos do capital, as
rupturas e continuidades que visam assegurar os mecanismos de valorização do capital. Neste
cenário, o consenso se põe no fato de que o setor terciário tem crescimento e papel
significativos no cenário econômico, quer como lócus de reprodução dos mecanismos de
valorização do capital, quer como um novo nicho de valorização do capital. Ainda, também se
considera que essas transformações estão relacionadas à superação das condições
exploratórias tendo em vista a valorização da subjetividade e do conhecimento.
Apesar das fortes e tendenciais de análises deterministas de ruptura e transformações
na direção de uma sociedade mais igualitária, análises como as de Harvey (1992) e Chesnais
(1996) indicam que as formas de organização do capital, visando garantir o processo de
acumulação, se alteram mediante insucessos e crises, próprios aos conflitos gerados entre
capital e trabalho. Mantém-se, no entanto, a essência, a lógica que lhe é própria: a exploração
do trabalho humano como fonte de lucro e, conseqüentemente, acumulação geral. Com isso,
as concepções sobre este fenômeno apontam para vertentes que nem sempre são
convergentes, todavia, remete para uma visão multifatorial o que reflete as condições reais do
espectro do trabalho na primeira década do século XXI.
As transformações ocorridas na sociedade2, de um modo geral, apontam para o modelo
econômico pós-fordista3 ao passo que instauram uma figuração nas atitudes, posições, funções
e modo de ser dos trabalhadores no que tange a subjetividade, a interlocução e a
intelectualização no cotidiano do trabalho.
Os estudos realizados no campo do trabalho destacam o crescimento do setor terciário
ou de serviços – nas instâncias privadas ou públicas; nas funções autônomas especializadas
e/ou nos serviços precários e informais – acolhendo o excedente da mão-de-obra oriundas da
2

Claus Offe (1989) discorre sobre a teoria sociológica desde o final do século XVIII, ao passo que apresenta as
perspectivas teóricas sob o trabalho apreendido na sociedade, de modo a enfatizar a descentralização da
categoria trabalho sob o ponto de vista da necessidade e da interação social. (Cf. OFFE, 1989, p. 5-20).
3
Harvey (1992) se contrapõe a concepção teórica de esgotamento do modelo fordista, pois afirma que a
mudança do modelo para o pós-fordista como um processo de continuidade “A insistência de que não há nada
essencialmente novo no impulso para a flexibilidade e de que o capitalismo segue periodicamente esses tipos de
caminhos é por certo correta” (Cf. HARVEY, 1992). Ele assinala “[...] A estética relativamente estável do
modernismo fordista cedeu lugar a todo o fermento, instabilidade e qualidade fugidias de uma estética pósmoderna que celebra a diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e a mercadificação de formas culturais”
(HARVEY, 1992, p. 148).
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produção industrial, apesar de que se admita, a crescente oferta surge de uma necessidade que
se origina na própria indústria, isto é, com o aumento da produtividade no setor agrícola e
secundário geram, por conseguinte, o aumento da renda real dos orçamentos domésticos que,
por sua vez, promovem uma demanda de serviços4 em torno do surgimento de novas
ocupações para atender as reivindicações da sociedade do consumo5.
A participação maciça de mulheres no setor de serviços delineou uma feminização do
mercado de trabalho, acompanhada pela reestruturação produtiva, que reformulou paradigmas
industriais, e pela modernização tecnológica que teve inúmeros impactos sobre os
trabalhadores, e na ampliação das trabalhadoras de telemarketing, fast-food e dos
trabalhadores dos hipermercados (ANTUNES, 2007). Os empregos femininos contestam
antigos embates teóricos da presença secundária e passageira das mulheres no mercado de
trabalho (HIRATA, 2002), implicando uma nova dimensão na heterogeneidade da classe
trabalhadora. As mulheres tornam-se assim “as mulheres operárias especializadas do
terciário” (MARUANI, NICOLE, 1989).
A modernidade traz incertezas (GIDDENS, 1991), mas conduz a horizontes de
reflexividade das práticas cotidianas, dos modos de viver a vida social, alterando a
compreensão da classe social, do gênero, da sexualidade, dos papéis e das múltiplas relações
inseridas nesses processos. Possibilita novos olhares, novos desafios e novas posições para
pensar as práticas sociais, a política, o trabalho, as subjetividades, e as revoluções globais e
sem fronteiras.
4

Pochmann (2001) classifica o setor de serviços em quatro classes: I) distribuição, responsável principalmente
pelas ocupações em comunicação, transporte e comércio; II) segmento moderno da sociedade pós-industrial que
envolve a ocupação dos insumos e serviços diretos à produção industrial; III) social, responsável pelas
ocupações de atendimento ao consumo coletivo, com educação, segurança e saúde; IV) pessoal, ocupações
relacionadas ao consumo individual, como lazer, alimentos e embelezamento. (Cf. POCHMANN, 2001, p. 57).
5
Estudo de diversas correntes consideram o consumo como um momento do ciclo de produção e reprodução
social: é o lugar em que se completa o processo iniciado com a geração de produtos, em que se realiza a
expansão do capital e se reproduz a força do trabalho. Sob este enfoque, não são as necessidades ou os gostos
individuais que determinam o que como e quem consome. [...]. O consumo, diz Manuel Castells, “é um lugar
onde os conflitos entre classes, originados pela desigual participação na estrutura produtiva, ganham
continuidade em relação a distribuição e a apropriação de bens”. Consumir é participar de um cenário de
disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo. [...]. uma terceira linha de trabalhos, os que
estudam o consumo como lugar de diferenciação e distinção entre as classes e os grupos, tem chamado a atenção
para os aspectos simbólicos e estéticos da racionalidade consumidora, [...], boa parte da racionalidade das
relações sociais se constrói, mais do que na luta pelos meios de produção, pela disputa em relação à apropriação
dos meios de distinção simbólica. [...] Os estudos pós-modernos, {..] Consumir é tornar mais inteligível um
mundo onde o sólido se evapora. Por isso, além de serem úteis para a expansão de mercado e a reprodução da
força de trabalho, para nos distinguirmos dos demais e nos comunicarmos com eles, como afirmam Douglas e
Esherwood, “as mercadorias servem para pensar”. [...]. O consumo é um processo em que os desejos se
transformam em demandas em atos socialmente regulados. [...]. O confronto das sociedades modernas comas
“arcaicas” permite ver que em todas as sociedades os bens exercem muitas as funções, e que a mercantil é uma
delas. Nós, seres humanos intercambiamos objetos para satisfazer necessidades que fixamos culturalmente, para
integrarmo-nos com outros e para nos distinguimos de longe. [...]. (Cf. CANCLINI, 1999, p. 61- 72).
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O inicio do novo milênio é marcado pelo debate em torno da (re)conceituação do
trabalho face às transformações aceleradas pela "revolução micro-eletrônica". As
metamorfoses do trabalho na era da informação operam num cenário de globalização da
economia e de surgimento dos "operários da informação". Vários autores situam o debate em
torno das metamorfoses do trabalho, noção nômade e polissêmica que transita por diferentes
campos científicos, mas que permanece gerando ainda antigas e novas tensões (CASTEL,
1998; OFFE, 1989).
Claus Offe (1991) afirma que o trabalho de prestação de serviços situa-se sempre,
portanto, no ponto de intersecção de duas racionalidades: a racionalidade da economia
industrial, com precisas especificações de objetivos e meios, controle vertical direto do
comportamento no trabalho, racionalidade da “intermediação”, típica do trabalho no setor de
serviços, que pressupõe margens de liberdade de atuação aproveitáveis conforme a situação,
visto que é prestação de serviços. (OFFE, 1991).
Nesta linha de reflexão, os debates acerca das transformações societárias tomam corpo
no Brasil a partir das décadas de 80 e 90, influenciadas por discussões acerca das
transformações na Terceira Itália, Suécia e demais países com desenvolvido aporte
tecnológico. As teses que afirmam o fim da sociedade do trabalho, protagonizadas por
Kurz (1996), Schaff (1995) e Offe (1991) postulam que o trabalho deixa de ser categoria
explicativa da sociedade. Para esses autores, as mudanças na estrutura do mercado de
trabalho, a revolução tecnológica e os novos padrões societários são indicativos de que a
análise das contradições de classe e da sociedade pautada nos proprietários e não proprietários
dos meios de produção, é obsoleta. Esta concepção se baseia nas transformações provocadas
por um novo padrão de organização do trabalho, centrado na redução das distinções entre
concepção e execução, na cooperação, no aumento da qualificação, e pressupõe a diminuição
da exploração do trabalho humano, a democratização das relações sociais e o indício de um
padrão societário cujas bases estariam localizadas na igualdade, cooperação, parceria,
autonomia e no aumento do tempo livre. Caberia construir, coletivamente, as bases políticas
capazes de assegurar o aumento da produtividade, competitividade e dos processos de gestão
mais participativos.
Este estudo reafirma a importância da categoria trabalho como central, na constituição
das identidades e subjetividades dos indivíduos, remetendo-se às racionalidades que estão
sendo engendradas e processadas na ocupação e na gestão dos postos de trabalho do setor
varejista/supermercadista, para qualificar o impacto dessas mudanças nas práticas sociais dos
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sujeitos inseridos nos segmentos desse setor, considerando-se as conseqüências diferenciadas
para homens e mulheres.
O processo de modernização traz especificidades para o comércio varejista de
hipermercados e supermercados – “novas fábricas da distribuição” (CRUZ, S., 2003) –,
enquanto segmento no qual se realiza o último estágio de circulação de mercadorias para o
consumo (JUNIOR, 2007), através da integração de formas avançadas de modernização e
velhos e antigos mecanismos de gestão do trabalho, com desdobramentos sobre a
materialidade e subjetividade do trabalho.
No comércio varejista – hipermercados e supermercados – o consumo constitui um
momento do ciclo de produção e reprodução social: é o lugar em que se completa o processo
iniciado com a geração de produtos, em que se realiza a expansão do capital e se reproduz a
força do trabalho. Sob este enfoque, não são as necessidades ou os gostos individuais que
determinam o que como e quem consome. O consumo conforme Castells (1999) é um lugar
onde os conflitos entre classes, originados pela desigual participação na estrutura produtiva,
ganham continuidade em relação à distribuição e a apropriação de bens. Consumir é participar
de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo. O
consumo pode ser entendido como lugar de diferenciação e distinção entre as classes e os
grupos, e tem chamado a atenção para os aspectos simbólicos e estéticos da racionalidade
consumidora. Nesses espaços de consumo, os desejos se transformam em demandas em atos
socialmente regulados.
Particularmente nas “grandes lojas do terciário”, com grandes estoques de empregos e
introdução das inovações tecnológicas, as qualificações femininas, são elementos
fundamentais na melhoria da qualidade e produtividade (DELUIZ, 1995), repercutindo de
forma distinta para o sexo feminino e masculino, ensejando contestações e recuos das relações
de gênero, das quais a divisão sexual do trabalho é um enjeu6 social. (HIRATA, 1995). A
estreita relação que se estabelece entre características pessoais dos sujeitos e sua adequação ao
trabalho, transformam traços pessoais, idade, educação, gênero, raça e etnia em potencial
produtivo, de tal forma que as características e competências individuais se tornaram
importantes sinalizadores do valor do produto para os consumidores e condição mesma da
empregabilidade (SORJ, 2000).
A relevância da pesquisa respalda-se na concepção que no mundo do trabalho, o
estudo e a intervenção na relação que se estabelece entre trabalhadores e empregadores, torna-

6

O que está em jogo, em disputa, o desafio (KERGOAT, 2009).
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se fundamental, pois a dominação e a exploração presentes na sociedade, não se resumem às
características de classe, mas também às de raça, gênero e outras. O trabalho nesse segmento
insere-se entre as múltiplas e heterogêneas realidades do trabalho que podem visibilizar as
relações sociais que estão (re)configurando-se e (des)estruturando-se, em torno e a partir do
processo de reestruturação produtiva, trazendo à análise o tema dos sujeitos sociais que, em
sua complexidade e diversidade, estão sendo produzidos por e produzindo essas relações
sociais (ABRAMO, 1999).
Reveste-se também na possibilidade de discutir à luz de pressupostos teóricos, as
interações e relações sociais que perpassam uma organização institucional, numa intersecção
entre trabalho e relações de gênero, procurando desvelar quais relações sociais e discursos
estão sendo engendrados no contexto da modernização nesse segmento comercial, e os
desdobramentos sobre os sujeitos sociais e suas práticas laborativas e reprodutivas.
Enquanto sujeitos desse processo, as mulheres demarcam seus territórios no trabalho,
na política, no campo, fincando novas perspectivas nas antigas tramas sociais, novos olhares
diferenciados, feminilizando as próprias formas de existência pessoal e trazendo perspectivas
promissoras de construção de um novo mundo (RAGO, 2004). Mas sentem o peso das
discriminações, do trabalho desqualificado, de uma emergente flexibilidade pautada por
lógicas econômicas, sociais e políticas que fragmentam os tempos e os indivíduos (SENNET,
1998).

Problematização e questões norteadoras
O setor de serviços, amplamente constituído pelo trabalho feminino, desencadeou uma
transformação importante na qualificação da estrutura ocupacional, a partir da mudança
realizada pela introdução das inovações tecnológicas e organizacionais. (KARTCHEVSKY,
1986). Observando-se em alguns setores – telemarketing (NOGUEIRA, 2006) e
hipermercados (RUZZA, 2005), a participação de homens e mulheres em trabalhos nãoqualificados e o acesso a funções qualificadas em setores bem delimitados (PAULINO et al,
2005).
A incorporação maciça das mulheres na força de trabalho remunerado,
especificamente no setor varejista de hipermercados, deve-se tanto ao processo de
informatização, integração em rede e globalização da economia, como à segmentação do
mercado de trabalho por gênero, que se aproveita de condições sociais específicas da mulher
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para aumentar a produtividade, o controle gerencial e, como conseqüência os lucros
(CASTELLS, 1999).
A abordagem e análise das relações sociais de gênero fundamentam-se na
compreensão de que as distinções entre trabalhadores mulheres e homens são resultado de
construções culturais, é produto da cultura e não decorrem de dados biológicos. Por
conseguinte, as relações de poder e dominação, constituem e são constituídas pelos discursos
e representações sociais, imersos nos valores da cultura atual, na institucionalização de
normas sancionadas pela coletividade, nas regras de comportamentos, nos estilos de
comunicação, no sistema informal de relacionamentos identificados e fundados nas
experiências dos homens, vinculadas por relações hierárquicas de poder desfavoráveis ao
gênero feminino.
Em linhas gerais, a pesquisa aborda as assimetrias de gênero no trabalho, sua
construção social e simbólica, a permanência e recriação da histórica (na problemática do
funcionamento da) divisão sexual do trabalho – na especificidade do segmento varejista de
hipermercado, caracterizado por realizar o último estágio de circulação de mercadorias para o
consumo. A partir da articulação das categorias produção e reprodução, com as relações de
gênero, indaga-se os impactos distintos sobre homens e mulheres, a partir das mudanças na
gestão e organização do trabalho, os pressupostos sociais que constituem os postos de
trabalho, alocando homens e mulheres em funções operacionais diferenciadas – operador(a)
de caixa, embalador(a) e repositor de mercadorias – do hipermercado S. Varejo7, inserido no
processo de modernização do setor. Retoma-se então a problemática geral de compreender
quais mecanismos discursivos e institucionais expressam uma divisão sexual profissional e
estruturam as práticas e relações sociais, qualificações e subjetividades desses inúmeros
sujeitos.
O estudo destaca as relações de trabalho dos funcionários do setor de frente de loja, da
rede S.Varejo, pertencente ao setor varejista estadual. Nessa linha de reflexão, foram pensadas
algumas questões sobre as relações de poder e os papéis tradicionais que a sociedade impôs às
mulheres - no âmbito do trabalho, da família e da sociedade em geral -, na formação de
lugares diferenciados para os sujeitos nesse setor de trabalho.
Por que a sexualização de um setor ou de uma tarefa implica relações de trabalhos
assimétricas? Qual a origem dessa assimetria? De que modo os estereótipos sexuais dos
papéis estruturam a divisão sexual do trabalho neste setor, condicionando as funções

7

Nome fictício utilizado na pesquisa, conforme solicitação da empresa.
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exercidas por mulheres e homens e às políticas de gestão de mão-de-obra? As inovações
organizacionais e tecnológicas se integram à divisão sexual nos setores de trabalho,
considerando as qualificações individuais das trabalhadoras? Como são estruturadas as
relações de gênero e a divisão sexual do trabalho, a partir das representações construídas
socialmente pelos estereótipos sexuados? Os estereótipos sexuados continuam a organizar a
forma de inserção e as oportunidades de mulheres e homens em cada função, particularmente
no setor de operação de caixas, cuja especificidade na organização é a integração de
inovações tecnológicas e organizacionais?

Objetivos da pesquisa

A operacionalização da pesquisa orientou o objetivo geral como: Analisar a expressão
da divisão sexual do trabalho no setor de operadoras(es) de caixa do hipermercado S. Varejo,
localizado em Aracaju/SE, destacando a construção das imagens de gênero,

as

especificidades introduzidas com as inovações organizacionais e tecnológicas, seus
desdobramentos sobre o processo de trabalho, as políticas de seleção e admissão das/os
trabalhadoras/ES, as práticas sociais no âmbito produtivo e reprodutivo.
Tem-se como objetivos específicos: a) Apreender quais pressupostos, processos e
mediações estruturam, no âmbito produtivo e reprodutivo, as imagens de gênero –
representações sociais – e a divisão sexual dos postos de trabalho, na inserção e organização
do trabalho das operadoras/es de caixa, a partir das inovações organizacionais e tecnológicas
em processo no hipermercado S. Varejo.
b) Analisar a partir dos depoimentos das/os trabalhadoras/es, como as imagens de
gênero, organizam a gestão do trabalho, traduzem e diferenciam o que é “masculino” e o que
é “feminino” para o trabalho de homens e mulheres, orientam a formação da mão de obra, a
valorização da qualificação e de novas competências no setor hipermercadista, gerando
conseqüências e/ou oportunidades diferenciadas para as trabalhadoras/es (salários, relações e
condições de trabalho).
c) Analisar como as/os operadoras/es do setor de caixa estão inseridas e implicadas na
organização e gestão do trabalho, a partir das mudanças em curso, destacando seus reflexos
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sobre as oportunidades diferenciadas de qualificações, as estratégias utilizadas para organizar
e articular os papéis e as relações de poder nos espaço produtivo e espaço reprodutivo.

Hipóteses e percurso metodológico
Considera-se que o atendimento no trabalho das/os operadoras(es) de caixas
caracteriza-se como atividade de interação com o cliente, a(o) operadora(o) é o ponto de
acesso (gateway) (GIDDENS, 1991) entre os sujeitos e a organização social, exigindo
qualificações e habilidades que são síntese de práticas sociais e um sistema interacional,
atendendo às exigências inerentes a uma relação de serviço, e às prescrições de produtividade
e rapidez. Suas relações de trabalho com a organização são complexas (RAMOS, 2009), pois
não é membro só de coletividades internas da empresa, mas do contexto sócio-cultural que o
circunda, em que intervêm diferenciações individuais, segundo a natureza dessas
coletividades.
A reestruturação produtiva e comercial introduziu mudanças na organização e gestão
do trabalho no setor de serviços e de maneira específica no setor hipermercadista, integrando
as inovações tecnológicas e organizacionais, flexibilização e qualificações, como elementos
fundamentais para a melhoria da qualidade e para o aumento da produtividade. Nesse
processo as mulheres e homens são alocados em postos de trabalho desqualificados,
diferenciados segundo sexo do trabalhador, tendo repercussões sobre a qualificação, salário, e
políticas de recursos humanos, reproduzindo hierarquias e assimetrias que vão perpassar o
âmbito produtivo e privado desses sujeitos sociais.
Para este estudo foram antecipadas algumas hipóteses:
No setor de frente da rede hipermercadista S. Varejo, o trabalho das operadoras de
caixa é caracterizado por uma forte disciplina e controle rígido do seu tempo no trabalho, do
seu corpo, do seu comportamento e suas emoções, exigindo várias qualificações e habilidades
no cumprimento das exigências relacionadas à produtividade e a qualidade dos serviços.
Entretanto, essas qualificações sociais e tácitas, não são reconhecidas como qualificações
profissionais, permanecendo invisíveis e desvalorizadas, apesar de serem fundamentais para a
execução das tarefas.
No contexto de modernização do hipermercado, o setor de frente, marcado por
inovações tecnológicas e organizacionais, às representações sociais vai conformar imagens
diferentes e “naturalizadas” do que é “masculino” e “feminino”, se reproduzindo nos
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discursos dos gerentes e trabalhadores, em inúmeras situações do cotidiano e nas relações de
trabalho, repercutindo na sexualização de algumas funções operacionais (operadora de caixa,
repositor de mercadorias etc), e sobre os mecanismos de força e poder que atravessam os
diversos espaços de interação social.
No mundo produtivo contemporâneo um dos setores que mais absorve a força de
trabalho feminina é o de serviços, caracterizado frequentemente pela atribuição de tarefas
monótonas, repetitivas e estressantes, de trabalho part-time (JOFFER, 2008; HIRATA, 1991). A
gestão e a organização do trabalho executado pelas(os) operadores(as) de caixa são reguladas
por princípios tayloristas – fragmentação e controle do trabalho – , justapostas à flexibilidade
das relações e dos contratos de trabalho, que utilizam e reforçam a divisão sexual do trabalho.
Quando homens e mulheres são recrutados para os postos de trabalho no setor
supermercadistas, as imagens de gênero perpassam o imaginário social e empresarial,
condicionando a segregação sexual de algumas funções, entre elas a de operadora de caixa.
O processo de modernização do setor, com incremento tecnológico e organizacional,
traz repercussões sobre o trabalho e a qualificação, podendo intensificar o trabalho através da
flexibilização do contrato e da jornada de trabalho. Com freqüência, as trabalhadoras utilizam
várias estratégias (absenteísmo, solidariedade, pausas não autorizadas etc) para atenuar os
efeitos do taylorismo e da gestão flexível sobre o trabalho, expressando as relações de poder.
A intensidade do trabalho e a flexibilidade nos horários de trabalho acabam provocando uma
série de conflitos que perpassam as situações de trabalho e atravessam a vida social e familiar,
possibilitando o questionamento das relações sociais assimétricas e da hierarquia dos papéis
culturalmente impostos.
Grosso modo, o hipermercado S.Varejo não é uma organização cindida do complexo
social, ela está permeada e dinamizada por mecanismos sociais do meio em que se encontra e
por inúmeras relações sociais que se estruturam na dinâmica da interação existente entre os
diversos grupos (RAMOS, 2009). O trabalho enquanto “suporte privilegiado de inscrição da
estrutura social” (CASTEL, 1998), é um dos mecanismos sociais que insere os sujeitos numa
moldura de sociabilidade, possibilitando o reconhecimento de si e configurando um espaço de
conversas, um campo de problemas, de incertezas e de múltiplas implicações (CRUZ; CRUZ,
K., 2008).
As especificidades do objeto, objetivos e aspectos metodológicos, recaíram sobre a
pesquisa qualitativa, pela compreensão que a mesma se aprofunda no mundo dos significados
das ações e relações humanas, considerando como sujeito de estudo: “gente, em determinada
condição social, pertencente a determinado grupo social ou classe” (MINAYO, 1994),
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trabalhadores inseridos num universo de múltiplos significados, motivos, crenças e valores,
condicionados também pelo sistema interacional da organização. A pesquisa objetiva
compreender os sujeitos inseridos no seu espaço de trabalho, este pensado enquanto relação
social (KERGOAT, 1986), não só um vínculo, mas uma relação antagônica, estruturante de todo
campo social, incorpora a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos
atos, às relações sociais e às estruturas sociais, procurando entendê-los no desenvolvimento
das práticas sociais no devir dos diversos meios culturais; o trabalho enquanto relação social é
transversal a todo o campo social, permitindo enfocar um nível de realidade que não pode ser
quantificado diante da especificidade do social. Esses significados e pressupostos das ações e
das relações sociais não podem ser simplesmente reduzidos às questões quantitativas, pois
respondem a noções muito particulares. Entretanto, os dados quantitativos e os qualitativos se
complementam dentro da pesquisa (MINAYO, 1994, 1999; TRIVIÑOS, 1987).
Optou-se pelo estudo de caso histórico-organizacional enquanto subtipo de pesquisa
qualitativa, tendo em vista a natureza e abrangência do objeto e os suportes teóricos que lhe
servirm de análise. Priorizou-se o estudo de caso enquanto estratégia de pesquisa, tendo-se
como ponto de partida as questões da pesquisa (YIN, 2005), que problematizaram “como” as
relações e assimetrias de gênero se reproduzem no cotidiano laboral e doméstico de
trabalhadores(as) e “por que” se re(estruturam) alocando mulheres e homens em determinadas
funções. Em virtude também da ausência de controle que o pesquisador tem sobre os eventos
comportamentais efetivos e o foco em fenômenos contemporâneos. Considerou-se que o
estudo de caso permite abordar as relações de trabalho numa instituição específica do
comércio varejista (hipermercado), partindo-se das informações prévias existentes sobre a
organização analisada – documentos institucionais, publicações, estudos pessoais, entrevistas
–, visando delinear preliminarmente a coleta de dados (TRIVIÑOS, 1987). Os fenômenos
estudados no estudo de caso, encontram-se delimitados por um contexto da vida real com
limites indefinidos, baseando-se então em várias fontes de evidências – documentos, artefatos,
entrevistas e observações –, inclusive as quantitativas, e no desenvolvimento prévio de
proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise dos dados, tornando-o uma estratégia
de pesquisa abrangente, compreendendo metodologicamente o planejamento, técnicas de
coleta de dados e abordagens específicas à análise dos mesmos (YIN, 2005). Para análise das
relações de gênero no mundo do trabalho, os estudos de caso são relevantes, pois apontam
singularidades setoriais ou regionais num contexto histórico caracterizado por profundas
mudanças nas relações de trabalho (SEGNINI, 1995).
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Ademais, o estudo de caso possibilita compreender a especificidade das relações de
trabalho a nível micro, na particularidade da organização comercial – Hipermercado S.Varejo,
estabelecendo-se conexões de análises a nível macro – Rede Supermercadista S.Varejo.
Permite conhecer o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade e identidade
próprias, uma investigação que se assume como “particularística, debruçando-se sobre uma
situação específica, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico”
(MARTINS, 2002).
Compreendemos que “o particular não existe senão quando se vincula ao geral e o
geral só existe no particular e por meio dele [...].” (MINAYO, 1999). Tal modalidade de
estudo visa conhecer situações concretas de trabalho para que, a partir da trama das relações
sociais observadas, se possam apontar elementos capazes de informar análises, que
contribuam para a melhor compreensão das transformações nas relações sociais de trabalho,
gênero e qualificação, no contexto da rede varejista de supermercados. Porque a
heterogeneidade das relações de trabalho é a marca do lugar investigado e deste momento
histórico, e os estudos sobre os impactos das mudanças tecnológicas nas relações de trabalho,
numa abordagem de gênero, ainda se apresentam incipientes.
Considerando-se o raciocínio analógico (BOURDIEU, 2007), pode-se comparar um
caso particular constituído (construído metodologicamente a partir de um local) com um caso
particular possível (baseado nas considerações do campo ao qual o objeto pertence).

Cada um, ao ouvir os outros, pensará na sua própria pesquisa, e a situação de
comparação institucionalizada que é assim criada abrigá-lo-á, a um tempo e
sem qualquer contradição, a particularizar o seu objecto, a percebê-lo como
um caso particular (isto contra um dos erros mais comuns da ciência social,
a universalização do caso particular), e a generalizá-lo, a descobrir, pela
aplicação de interrogações gerais, os caracteres invariantes que ele pode
ocultar debaixo das aparências da singularidade [...] (BOURDIEU, 2007, p.
33).

Enquanto construção de um caso particular, o objeto de pesquisa dialogou com
itinerários teóricos particulares possíveis, buscando adquirir conhecimento do fenômeno
adequadamente a partir da exploração intensa e de uma comparação analógica, chegando a
uma compreensão abrangente do objeto estudado, ao mesmo tempo em que tenta desenvolver
declarações teóricas mais gerais sobre regularidades do processo e estruturas sociais
(BECKER, 1997).
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O Campo de pesquisa: o lócus de investigação e critérios de amostragem

O campo empírico de investigação da pesquisa foi o hipermercado S. Varejo – situado
na cidade de Aracaju/SE –, no setor de operação de caixa. A escolha teve razão no fato de ser
o principal hipermercado (loja-piloto) da rede supermercadista, onde vem sendo
implementado, desde a sua origem, uma série de procedimentos de gestão e organização do
trabalho, com vista à sua modernização (inovação tecnológica, contratos em tempo parcial,
mudanças na gestão) e adequação às exigências do mercado; à sua representatividade no
cenário varejista estadual, tendo tido anteriormente uma administração e gestão familiar; pela
forma de organizar as relações de trabalho (várias escalas de horário; pelo seu quadro variado
de funções e hierarquias – gerente geral, de setor de frente de loja, encarregado, líderes de
atendimento); pela sua representatividade numérica de funcionários(as) no setor de operação
de caixas, e presença de operadoras part-time (tempo parcial); pela localização num centro de
consumo (shopping), podendo interferir no ritmo e intensidade do trabalho; por ser
considerada uma loja-piloto para várias estratégias de gestão e de vendas que podem ser
associadas às relações de trabalho; por fim, pelas características organizacionais e de gestão
de recursos humanos bastante particular e exclusiva no contexto da rede varejista.
O hipermercado S. Varejo dispõe de um total de 535 trabalhadores entre operadoras de
caixas, empacotadores, repositores, ajudantes de depósito, líderes de atendimento, padeiro,
açougueiro, peixeiro, vendedores, etc., organizados numa área de 16.000 m2, distribuídos no
depósito, setor de frente, tesouraria, crediário, drogaria, eletrodomésticos, panificação e
“frios”, açougue, têxtil, segurança, administração etc. O setor de frente possui 44 check-outs
(caixas eletrônicos), com terminais PDV (ponto de venda) com leitora ótica, esteiras e
sensores com foto-células e balança, dispõe de 220 funcionários, entre os quais 135
operadoras(es) de caixa – 126 mulheres e 9 homens8. As caixas eletrônicas são organizadas
em duas seções abrangendo caixas de pequenas compras e caixas de grandes compras.
Durante a realização da pesquisa, várias operadoras de caixa part-time (contrato de tempo
parcial) haviam sido efetivadas, tenho ficado apenas duas operadoras nessa modalidade de
contrato, segundo informação verbal da gerente do setor de frente de loja.
No processo da pesquisa foi composta uma amostra intencional (MINAYO, 1999),
com base em critérios: tempo de serviço, modalidade de contrato e horário de trabalho, tendo
integrado: um gerente do departamento de recursos humanos (25 anos na empresa), um
8

Conforme dados fornecidos pela empresa através de documentos e planilhas.
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gerente geral administrativo (29 anos na empresa), um gerente de setor do frente de loja (9
anos de empresa) e dezenove funcionárias(os) do setor de frente de loja, sendo dezoito
operadoras(es) e uma embaladora – selecionada em razão de trabalhar como operadora de
caixa quando necessário, e ter concluído durante esse período um curso técnico
profissionalizante.
Os procedimentos para a coleta de dados na pesquisa, entendidos “como um caminho
para melhor se apreender o real” (JACOBINI, 2003), orientaram várias fontes de informação
para a produção do conhecimento sobre o objeto deste estudo, tais como:
a) Documentos – documentos sobre a história da organização S. Varejo; dados brutos
do total de operadoras de caixa (sexo, idade, estado civil, escolaridade, nº e idade dos filhos),
dados brutos do grupo de pesquisa (sexo, idade, estado civil, escolaridade, nº e idade dos
filhos, horário de trabalho e tempo de serviço).
b) Estatísticas – obtidas em institutos de pesquisa (IBGE, DIEESE, MTE, Secretaria
de Planejamento de Sergipe), sistematizados em doze gráficos, uma tabela e um quadro,
objetivando traçar o perfil dos trabalhadores do setor de comércio varejista e o perfil do
mercado de trabalho, possibilitando a apreensão das dimensões estruturais, relacionadas ao
trabalho do grupo pesquisado, contribuindo para a apropriação do objeto e a construção do
conhecimento nas diferentes dimensões quantitativas e qualitativas, estabelecendo-se relações
no contexto nacional e estadual do mercado de trabalho (CRUZ, 2005a).
c) A observação direta ou observação9 em campo – foi realizada durante o mês de
outubro, o mês de novembro de 2010 e o mês de janeiro de 2011, no espaço de trabalho das
operadoras de caixa, levando em consideração os efeitos das ações tanto imediatas quanto
institucionalizadas (MINAYO, 1999). Em virtude do objeto de pesquisa ser delimitado e
formado pelo espaço de trabalho de sujeitos sociais e pelas relações sociais de gênero, deu
prioridade às relações entre operadoras de caixa e embaladores(as), líderes de atendimento e
clientes, inseridos em processos verbais e não-verbais, formais e informais, permeados por
representações e subjetividades, interações e conflitos. Consistiu observar a perspectiva dos
sujeitos, acompanha in loco as experiências diárias (LUDKE; ANDRÉ, 1986) e registrá-las e
analisá-las durante a pesquisa de campo. A observação possibilitou a análise tanto da natureza
do trabalho realizado, como do quotidiano laboral das trabalhadoras. Conforme Cruz (2002),
procurou-se captar a diversidade de sinais de subordinações e de resistências. As observações

9

“observar um ‘fenômeno social’ significa, em primeiro lugar, que determinando evento social, simples ou
complexo, tenha sido abstratamente separado de seu contexto para que, em sua dimensão singular, seja estudado
em seus atos, atividades, significados, relações, etc” (TRIVIÑOS, 1987, p. 153).
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foram realizadas no setor de frente e na área de circulação dos clientes, envolvendo vários
trabalhadores, e restringindo-se apenas aos espaços de trabalho.
d) Entrevistas semi-estruturadas10 – foram realizadas com os componentes da
amostra: gerentes e operadoras(es) de caixa. Nessas últimas, procurou-se caracterizar o perfil
sócio-econômico e cultural e às imagens de gênero presentes nos discursos que informaram a
construção social e simbólica das diferenças, os aspectos individuais e institucionais que
mediam suas práticas sociais, às relações de poder (âmbito privado e produtivo), e naqueles,
buscou-se compreender os discursos, o imaginário gerencial das representações11 que definem
princípios e critérios implicados na organização e gestão do trabalho dos lugares
diferenciados segundo o sexo do trabalhador. As entrevistas visavam apreender, a partir das
experiências e práticas dos trabalhadores, suas atitudes frente ao objeto, buscando captar
informações objetivas e subjetivas na fala dos atores sociais (MINAYO, 1994).
As estratégias analíticas basearam-se nas proposições teóricas obtidas na fase
exploratória e durante a consecução da pesquisa de campo (YIN, 2005), tendo em vista a
heterogeneidade do grupo e a complexidade das informações e interações. Os discursos foram
analisados também nas situações de entrevista, partindo do pressuposto que os aspectos
objetivos e subjetivos permeiam o movimento individual e coletivo (CRUZ, 2005a), das
representações sociais12, que inserem os indivíduos nos múltiplos contextos de interação
social, atravessados por relações de classe, gênero e etnia, e das imagens que informam a
construção das diferenças (CRUZ, 2005b).
No processo de análise dos dados objetivos foi utilizada a análise de enunciação no
sentido de compreensão do significado, da conexão de cada entrevista com o discurso
elaborado pelos entrevistados, enquanto sujeito para si e para a instituição. Visando à
compreensão do conteúdo comunicativo das mensagens através de procedimentos
sistemáticos e objetivos (BARDIN, 1977), deu-se ênfase tanto ao dito como ao não dito
(lacunas, silêncios, omissões). Este procedimento possibilitou a compreensão dos discursos
(RICHARDSON, 2007), enquanto momento em um processo de elaboração, com contradições,
incoerências e imperfeições (BARDIN, 1977), aprofundando suas características e extraindo os
momentos mais importantes. As mensagens contidas no discurso podem ser comparadas com
10

A do tipo semi-estruturada é desenvolvida a partir de um esquema básico, sem aplicação rígida, permitindo
intervenções do entrevistador para as necessárias adaptações, permitindo assim, a “captação imediata e corrente
da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos”
(LUDKE E ANDRÉ, 1986, p. 34).
11
Cf. Jodelet (2001) “A representação social é uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada,
tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”.
12
Cf. Jodelet(2005) as representações sociais correspondem a estruturas estáveis de organização de conhecimentos, de significados, valores, atitudes, crenças, próprias de grupos cultural e socialmente definidos.
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referencial teórico, para determinar o contexto ou significado que determinado sujeito lhe
atribui.
As análises foram corroboradas através de algumas entrevistas realizadas durante as
observações, que buscavam retratar o objeto de estudo de forma completa e profunda:
enfatizando a complexidade da situação procurando revelar a multiplicidade de fatos que a
envolvem e a determinam, a partir das hipóteses e do referencial teórico (MARTINS, 2002).
Vale ressaltar que a pesquisa se insere no horizonte de outras pesquisas realizadas no
país e no exterior, preocupadas com a “imperativa reflexão sobre a especificidade da grande
distribuição”13, no contexto do setor de serviços. (ORBAN, 2005). Nessa perspectiva,
pesquisas com objetivos e abordagens diversos, como a realizada na empresa transnacional
supermercadista Carrefour, no Brasil, França e Argentina numa abordagem pluridisciplinar
(DIEESE; CESIT, 2005); em Portugal, traçando o perfil das trabalhadoras da linha de caixa
de uma grande superfície (CRUZ, S., 2004, 2003); na França e Brasil, sobre relações de
gênero e qualificação das operadoras de caixas (SOARES, 1996, 1998); no Brasil, sobre a
gestão de recursos humanos e sociabilidade14, as conseqüências do trabalho flexível para as
operadoras de caixa15 e a gestão de RH na perspectiva dos trabalhadores16; em Sergipe, sobre
as práticas de responsabilidade social do supermercado S. Varejo (CONCEIÇÃO et al, 2009).

Espaços e itinerários da pesquisa de campo
A organização sobre a qual se debruçou a pesquisa, o hipermercado S.Varejo, é um
espaço privado regido por normas, códigos e pela linguagem do trabalho, mas, é também
espaço público, local de trocas simbólicas e materiais, mediadas pela linguagem do consumo,
do individualismo e do cotidiano social, onde valores e representações posicionam os sujeitos
para além daquele espaço comercial, em relações sociais de classe, sexo, etnia etc que
permeiam a sociedade.

13

Cf. Orban (2005) termo genérico utilizado na França para designar os supermercados, os hipermercados, as
grandes redes varejistas etc.
14
Tese de doutorado de Ida Lenir Gonçalves do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da
Universidade Federal de Belém, UFPA, 2009, com o título: “A gente tem uma vida lá fora...” Relações entre
gestão de Recursos Humanos e sociabilidade das pessoas empregadas nos supermercados da região
metropolitana de Belém.
15
Cf. Kaufmann, Anna E. S. O trabalho flexível na empresa enxuta e suas conseqüências para as operadas de
caixa em supermercados. Núcleo de Estudos da Mulher e Relações de Gênero, UEFS-DCHF, Feira de
Santana/BA, 2001.
16
Cf. GONÇALVES, Ida Lenir. A gestão de RH sob a perspectiva dos trabalhadores de supermercados em
Belém, Pará.
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O primeiro contato com os gestores do hipermercado ocorreu na matriz da empresa,
com o gerente geral do departamento de recursos humanos, que após solicitar explicações
básicas sobre a pesquisa, comentou sobre algumas dificuldades encontradas na gestão do setor
de operação de caixas. Na ocasião, alguns dados dos funcionários que trabalhavam na
operação de caixas (sexo, idade, estado civil, tempo de serviço, número e idade dos filhos)
foram solicitados, e enviados posteriormente, com a relação das operadoras de contrato de
tempo parcial (part-time), ampliando então o contexto de análise.
Após o deferimento da direção para a realização da pesquisa, o primeiro contato no
hipermercado S. Varejo foi com o gerente geral da loja e a gerente do setor de frente de loja,
setor no qual estão inseridas as operadoras de caixa, embaladores e líderes de atendimento.
Tratava-se de uma véspera de feriado, com um fluxo intenso de clientes e uma grande
agitação dos funcionários. Impressionado, me fez pensar como conseguiria colocar em prática
as entrevistas, como seriam desenvolvidas, em que espaço ocorreria? Em quais circunstâncias
e condições? Os espaços que poderia observar?
As questões suscitadas foram discutidas no contato com o gerente geral da loja, o qual
já tinha sido informado sobre a pesquisa. Apenas solicitou algumas informações básicas,
informando a data que deveria retornar para conversar com a gerente de frente de loja que iria
mediar os contatos. No contato com a gerente de setor de frente de loja, um retrato do que é o
varejo. Por já ter trabalhado em indústria e no setor de serviços, surpreendeu o ritmo
acelerado de trabalho, na resolução simultânea de inúmeros problemas, instrumentos de
comunicação funcionando ao mesmo tempo, em que se falava. Foi agendada outra data para
conversarmos, acredito que foi em virtude do ritmo de trabalho. Entretanto, essa situação se
repetiu por inúmeras vezes quando da realização das entrevistas com as operadoras de caixa,
estendendo esse processo por mais tempo.
No segundo contato com a gerente (do setor de frente de loja), depois de inteirada
sobre a pesquisa, ela se colocou a inteira disposição. Solicitei a mesma que inicialmente,
intermediasse apenas o contato com algumas operadoras de caixa, para que eu pudesse
agendar as entrevistas. Nesse momento ela entendeu que eu não queria realizar as entrevistas
na loja, então, comentou que eu encontraria grandes dificuldades para realizá-las em outro
horário e local, pois as funcionárias não tinham tempo livre, o tempo que elas tinham não era
suficiente nem para elas, pois tinham uma vida “muito corrida”. A gerente se prontificou a
liberá-las durante o horário de trabalho, pelo tempo que fosse necessário para realização das
entrevistas, que poderiam ser realizadas numa sala isolada do movimento da loja. Reticente
quanto a certas questões, aceitei a proposta, mediante a garantia que escolheria as operadoras
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para as entrevistas, segundo os meus critérios. Na ocasião, houve a apresentação ao chefe de
segurança e ao encarregado de frente de loja, tendo sido informado que necessitaria conhecer
e transitar em alguns espaços onde os funcionários circulam, como por exemplo, restaurante,
sala de repouso etc.
Uma das preocupações naquele momento, era como aquela situação poderia prejudicar
a interação com as entrevistadas, que provavelmente iriam associar a pesquisa como alguma
ação da empresa. Assim, ocorreu a necessidade constante de ponderar a abordagem com as
entrevistadas e a influência sobre a “relação de entrevista” (BOURDIEU, 2001).
O contato exploratório com a gerente sobre as operadoras de caixa foi reveladora,
confirmou a predominância das mulheres na função, e sublinhou que as mesmas tinham
inúmeras dificuldades de conciliar suas vidas pessoais com o trabalho, citando que o “papel
de mãe” acabava refletindo no seu “papel de trabalhadora”. A maioria das entrevistas ocorreu
nos dois meses seguintes, porém foram interrompidas com a proximidade do final do ano, na
segunda quinzena de dezembro, devido ao fluxo mais intenso de clientes durante esse período,
dificultando a liberação das operadoras.
As entrevistas foram retomadas no mês de janeiro, tendo se estendido até início do
mês seguinte, em decorrência de vários fatores, os dias que não tinham grande movimento,
mais propício para as entrevistas, coincidia com as folgas da gerente e/ou do encarregado ou
eles estavam ocupados em outros setores.As entrevistas foram realizadas numa sala isolada do
local de trabalho ou no auditório da empresa, sempre distante do movimento de funcionários e
clientes. Contudo, ainda continuava reticente quanto à realização das entrevistas na empresa,
sempre reavaliando as situações de entrevista.
Durante o contato com as entrevistadas, identificava-me como estudante universitário,
exibindo a carteira da biblioteca e informando que a pesquisa não tinha nenhum vínculo com
a empresa, inclusive, algumas vezes, foi apresentado o projeto de pesquisa, que foi
manuseado com curiosidade, ou com desconfiança. Inclusive, algumas entrevistadas
mencionaram que no início teriam ficado nervosas, achando que era uma pesquisa da
empresa. Esclarecida essa questão, foi perguntado se consentiam na gravação as entrevistas,
entregando as mesmas um termo de compromisso, assinado diante delas, garantindo que as
informações seriam utilizadas apenas na pesquisa, sem menção dos nomes das entrevistadas.
Após as primeiras entrevistas, foi necessário refazer algumas questões do roteiro, ao
perceber que poderia integrar alguns temas e suprimir outros que já estavam implícitos. Esses
temas eram abordados durante os diálogos, da forma que achasse apropriado para cada
situação de entrevista, pois as situações foram diferentes e até inusitadas. A duração das
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entrevistas ficou em torno de uma hora e uma hora e meia, dependendo do perfil de cada
entrevistada. Quando eram casadas ou tinham filhos, ou, haviam trabalhado como operadora
part-time, oportunizava a abordagem de alguns temas e questões específicas para aquela
situação, e, consequentemente demandava mais tempo.
As entrevistas transcorreram bem, com mínimas interferências de outros funcionários,
cuja presença passageira, implicava algum tipo de censura, “daquilo que pode ser dito e o que
não pode”. (BOURDIEU, 2001). Na entrevista com a gerente do setor de frente de loja,
percebi algumas respostas comedidas e evasivas, talvez em virtude de sua apreensão pela
quantidade de compromissos que teria deixado de lado. Durante o diálogo, ela conversava se
referindo as respostas das entrevistadas e tentando justificá-las.
A entrevista com a gerente de recursos humanos ocorreu no departamento de RH,
localizado no centro da cidade durante o mesmo período das outras entrevistas. De antemão,
informou que só poderia dispensar alguns minutos, demonstrando ser bastante ocupada, mas a
entrevista acabou durando uma hora e vinte minutos. Foi solicitada a documentação referente
às competências funcionais para os funcionários do setor de frente de loja. Essas
competências servem de referência na gestão e na organização do trabalho, e para o estudo de
caso seria de muito valor, pela afinidade com o objeto de estudo, entretanto, não obstante
reiteradas solicitações, a documentação não foi enviada.
As observações no setor de trabalho, tomaram em certos momentos uma característica
de observação informal (MINAYO, 1999), no acompanhamento das rotinas cotidianas,
algumas vezes omitindo meu papel de observador na interação com os funcionários, me
identificando como cliente, por vezes, deixando-os consciente da presença enquanto
observador. Durante as observações, várias situações foram reveladoras das relações de poder,
os olhares e gestos ditos e não ditos de autoridade, de subordinação e resistência. De formas
verbais e não verbais de comunicação, interação e relacionamento das operadoras, clientes e
superiores hierárquicos. Atitudes submissas e subordinadas misturam-se a outras irreverentes
e solidárias, confrontadoras e dissonantes. Expressões difíceis de apreender, uma linguagem
corporal de conotações e significados, singulares ao contexto imediato daqueles sujeitos nas
interações e relações de trabalho.
Diversas situações de trabalho e diversos sujeitos estavam à vista, embaladores,
repositores, promotoras, auxiliares de patrimônio, trabalhadores recém-contratados, exoperadoras de caixa em outras funções, e por fim, as operadoras de caixa, envolvidas no seu
trabalho, normalmente sempre em interação com o(a) embalador(a), com os clientes e com os
líderes de atendimento. Mesmo estando apenas observando, entrevistei informalmente
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(BECKER, 1997) alguns funcionários, como as repositoras de uma determinada seção,
entendendo em seguida, que se tratava de promotoras de vendas. A atenção foi devido ao vêlas

carregando

caixas

e

repondo

mercadorias,

função

exercida

nessa

empresa

majoritariamente por homens, fato este diretamente relacionada com o objeto da pesquisa.
Devido ao número muito grande de funcionários, de espaços de trabalho, e de tempo
disponível para observações, as mesmas foram muito limitadas e restritas, deixando inúmeras
situações, interações e modos de agir que não deixam se esgotar nas situações observadas.
Mesmo assim, essas observações permitiram perceber estratégias de solidariedade e
resistência das trabalhadoras, situações invisíveis e silenciosas, como também situações de
interação e conflito. O registro ocorria sempre após as observações, numa espécie de registro
de campo, longe da vista dos funcionários e das conotações, e posteriormente o consultava, na
análise das situações de entrevista.
O conhecimento produzido neste estudo foi estruturado neste trabalho em três
capítulos. Na introdução apresentamos a problemática da pesquisa, os objetivos, hipóteses e
percurso metodológico e o campo da pesquisa.
No primeiro capítulo inserem-se os percursos teóricos adotados na análise do objeto,
na caracterização do setor de serviços e comércio, um panorama do mercado de trabalho em
Sergipe e o perfil da amostra estudada, situando vários dados sobre as relações de trabalho nas
quais estão implicadas.
O segundo capítulo discute as políticas de recursos humanos da empresa e as relações
de trabalho constituídas pelas imagens de gênero, que repercutem nas políticas de
recrutamento, seleção, treinamento, salário e sobre as qualificações e competências exigidas
para o trabalho de operador(a) de caixa.
O terceiro capítulo analisa a organização e gestão do trabalho das(os) operadoras(es)
de caixa, às implicações sobre as políticas salariais, oportunidades de promoção, relacionados
com a divisão sexual do trabalho doméstico e produtivo e seus desdobramentos sobre os
investimentos na carreira e individual, e as estratégias de resistência e solidariedade.
As considerações finais apresentam a síntese dos principais achados/descobertas da
pesquisa, indicando os possíveis objetos no sentido de ampliar o entendimento acerca das
questões levantadas.
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CAPÍTULO I – PERCURSOS TEÓRICOS ADOTADOS: DIVISÃO SEXUAL
DO TRABALHO E RELAÇÕES DE GÊNERO

A pesquisa fundamenta-se nos aportes epistemológicos de pesquisas realizadas pelo
“projeto sociológico feminista”, que introduziram a perspectiva de gênero nas análises e
pesquisas dos objetos tradicionais da sociologia do trabalho (HIRATA, 2009; HIRATA;
KERGOAT, 1991, 2008). Segundo Kergoat (2002), subsiste na sociologia do trabalho uma
concepção de homogeneidade da classe operária, cujo conceito é construído exclusivamente a
partir da produção, como se fosse possível separar relações sociais e relações de produção,
como se o lugar na produção fosse um elemento unificador de tal ordem que fazer parte da
classe operária signifique comportamentos e atitudes relativamente unívocos. O aporte mais
importante que as pesquisas sobre a divisão sexual do trabalho trouxeram para as ciências
sociais foi apontar para a necessidade de uma metodologia que articule relações de trabalho e
relações sociais, práticas de trabalho e práticas sociais. (SOUZA-LOBO, 1991).
Considera-se fundamental na análise das relações de trabalho e relações de gênero que
constituem e intervém na organização e gestão do trabalho das operadoras de caixa,
(re)produzindo espaços e territórios e condicionando os trabalhadores, pois se tem como
pressuposto que essas mulheres elaboram e reproduzem suas práticas sociais em múltiplos
espaços, não produzem sua existência em âmbitos e coletivos isolados de outras esferas da
existência social.
A “assexualidade da classe operária”, implícita no discurso sociológico dominante,
construiu o que se chamou de “invisibilidade das operárias”, separando o trabalho produtivo e
trabalho reprodutivo, trazendo várias conseqüências para o estudo do grupo operário
feminino: prescindiu o sexo dos atores sociais, impossibilitou a compreensão da dupla
inserção das operárias nas esferas produtiva e reprodutiva; da “reprodução na fábrica de
relações de gênero traduzidas na hierarquia entre os sexos no que se refere aos postos no
processo de trabalho” (SOUZA-LOBO, 1991). A análise da situação das operadoras de caixa está
em conformidade com esse pensamento, considerando sua dupla relação – de classe e de sexo
–, caso contrário, as explicações sobre as relações e práticas sociais são relegadas aos
estereótipos sobre a natureza feminina.
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A problemática do “sexo do trabalho” mostrou que a divisão do trabalho específica à
atividade assalariada estava relacionada a uma hierarquia de gênero e que sua natureza
“sexuada” não era motivada pelo acaso (SCAVONE, 2008). As relações de trabalho são
portadoras das relações de gênero, tem-se então que deve se partir de uma “postura teóricometodológica” que incorpore a variável sexo, ao analisar o trabalho feminino, que “integre as
relações sociais e seu corolário às práticas sociais”, que articule “as relações de trabalho com
as relações sociais”. (SOUZA-LOBO, 1991).
O gênero enquanto categoria útil (SCOTT, 1989), “que dá nome a esses estudos e
responde pela construção social das diferenças entre os sexos”, desenvolveu-se a partir dos
estudos de gênero mediante uma multiplicidade de reflexões feministas e influências teóricas
distintas

e

conflitantes

(marxismo,

estruturalismo,

psicanálise,

pós-estruturalismo).

Integrando-se às pesquisas sociológicas na academia brasileira e internacional (SCAVONE,
2008, p. 179), às teorias feministas introduziram categorias inéditas nas Ciências Sociais, ao
modificarem seus paradigmas fundamentados na homogeneidade da classe operária (SOUZALOBO, 1991; HIRATA, 2009). A compreensão dos aspectos objetivos e subjetivos que se
entrecruzam, sendo particularidades do trabalho de operadora de caixa, não se esgotam numa
análise que simplifique sua condição de trabalhadora limitada às suas relações de trabalho ou
ao seu grupo profissional.
O pressuposto que orienta essa pesquisa concebe que as relações sociais de sexo
permitem desvelar os grupos sociais, homens e mulheres, da bicategorização biologizante:
machos e fêmeas. Esta relação social é caracterizada como transversal ao conjunto do sistema
social17, historicizável, é uma relação de poder, de dominação, elas se co-constroem
incessantemente (HIRATA; KERGOAT, 2008). O conceito de relações sociais de sexo tem
um significado semelhante ao da construção do sexo social, ambos consideram a existência de
relações que são transversais a todas as sociedades e, sobretudo, “ambos rompem com o
binarismo das categorias ‘mulher’ e ‘homem’” (SCAVONE, 2008).
A análise da força de trabalho feminina no setor de comércio varejista –
supermercados e hipermercados –, teve como base a noção de divisão sexual do trabalho
enquanto construção social e simbólica, produzida simultaneamente na esfera da reprodução e
da produção (SOUZA-LOBO, 1991), mediada por processos de dominação social, política e
ideológica (CRUZ, 2005). Dessa maneira, pensamos que, as relações sociais de sexo são
caracterizadas pelas seguintes dimensões:
17

A realidade social, na sua dinâmica e complexidade, não pode ser corretamente apreendida se excluirmos o
efeito estruturante das relações sociais entre os homens e as mulheres (HIRATA, 2009).
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[...] - a relação entre os grupos assim definidos é antagônica; - as diferenças
constatadas entre as atividades dos homens e das mulheres são construções
sociais, e não provenientes de uma causalidade biológica; - essa construção
social tem uma base material e não é unicamente ideológica [...]; - essas
relações sociais se baseiam antes de tudo numa relação hierárquica entre os
sexos [...] (KERGOAT, 2009, p. 71).

Assim compartilhamos na pesquisa essa dimensão na qual as relações de gênero que
perpassam vários aspectos do trabalho das operadoras de caixa, não podem ser reduzidas na
ideologia biologizante, contudo, não se traduzem apenas subjetivamente, nos discursos e
representações, se objetivam e se conformam às práticas e processos sociais, não só dos
trabalhadores, mas das instituições, nas suas normas, códigos e restrições.
As relações sociais que se estabelecem na produção material não se opõem às que
contribuem para a produção dos seres humanos. A relação antagônica entre os sexos, exprimise indiferentemente, na produção e na reprodução18. Esse processo de configuração sexual dos
espaços público e privado, evidenciado por Pateman (1993), evidencia o surgimento da
sociedade civil, na qual os teóricos contratualistas, configuram lugares diferenciados para os
homens, deixando-os responsáveis pela criação da política enquanto espaço público, enquanto
as mulheres confinadas à esfera do doméstico, esfera esta vinculada historicamente ao não
civil e ao apolítico (CYRINO, 2009).
Essas duas esferas sociais – ao mesmo tempo distintas e inter-relacionadas (SOUZALOBO, 1991) – são indissociáveis, uma é a condição da outra: a produção dos bens e a
produção dos seres humanos. As relações sociais que originam o duplo antagonismo (sexos,
classes) é o elemento propulsor da manutenção e da transformação das modalidades da
produção e da reprodução (COMBES; HAICAULT, 1986).
A pesquisa fundamenta-se na concepção de que para analisar as relações sociais
postas em ação, às relações sociais entre os sexos e de classes, devem ser consideradas de
mesma natureza, atuando concomitantemente na produção e na reprodução. As práticas
sociais dependem, principalmente e de forma indissociável, das relações sociais de classes e
“das relações sociais entre os sexos, na produção de bens, onde elas se originam, e na dos

18

A cisão privado/público constitui uma ilusão que serve para reforçar a subordinação da mulher. Uma vez que a
maioria das mulheres trabalha dentro e fora de casa, e porque a vida de trabalho produz efeitos tão profundos
sobre todos os membros da família, induz a erro tratar trabalho e família como sendo mundos distintos e
separados. Mesmo as não-assalariadas encarregam-se ainda de importante trabalho produtivo, proporcionando os
serviços essenciais que reproduzem a geração seguinte de trabalhadores e mantêm a capacidade de trabalhar da
geração corrente. A cisão entre as esferas pública e privada desempenha um papel ideológico importante na
perpetuação das desigualdades entre os sexos, ao limitar a vida das mulheres e tornar invisível sua produtividade
econômica (JOHNSON, 1997, p. 90).
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seres humanos, onde elas prosseguem atuando de forma dinâmica” (COMBES, HAICAULT,
1986).
Nas relações entre as classes, os indivíduos interagem mediados por suas práticas de
vida mais imediatas, utilizando-se das referências culturais e ideológicas relativas à sua
própria categorização, no caso o ser homem ou ser mulher, que se relacionam na/além da
produção de bens e serviços, adentrando na reprodução cotidiana da existência (CASTRO;
LAVINAS, 1992).
Constitui uma das premissas da pesquisa a proposição de que a assimetria
produção/reprodução se traduz numa divisão sexual do trabalho que estrutura as relações
entre os sexos nos vários espaços sociais (COMBES; HAICAULT, 1986). Assim, a divisão
sexual do trabalho não apenas separa e articula produção e reprodução, mas estrutura as
relações no trabalho produtivo, permitindo “recolocar a questão da relação entre a dinâmica
das relações capitalistas de trabalho e a força de trabalho feminina sob um ângulo que integra
os dois níveis, sexualizando as relações de trabalho e as relações sociais” (SOUZA-LOBO,
1991). Para pesquisa é de fundamental importância a articulação da esfera produtiva e
reprodutiva dessas trabalhadoras, de suas práticas e relações que perpassam as duas
dimensões que definem essa relação, o trabalho e a reprodução (HIRATA; KERGOAT,
2007).
A divisão do trabalho entre os sexos19 é um marco analítico na pesquisa, que permite
superar as disjunções conceituais (homem/mulher, trabalho/não trabalho, trabalho
assalariado/trabalho doméstico) utilizadas pela análise econômica e pela sociologia do
trabalho, permitindo uma ampliação do conceito de trabalho (HIRATA; KERGOAT, 2008)
compreendido como atividade profissional e atividade desenvolvida na esfera doméstica
(KARTCHEVSKY, 1986).
A ampliação do conceito de trabalho considera a desconstrução/reconstrução do
conceito de trabalho e seus conceitos conexos, pela inclusão do sexo social ou da dimensão
“gênero” e do trabalho doméstico não profissional, não assalariado e não remunerado e os
desdobramentos epistemológicos e metodológicos sobre as categorias sociológicas
dicotômicas, como produção e reprodução, assalariamento e família, etc (HIRATA, 1995;
KARTCHEVSKY, 1986).
19

Cf. Souza-Lobo (1991), a divisão sexual do trabalho é um conceito pertinente para pensar as relações no
trabalho, que são um aspecto das relações sociais entre homens e mulheres; é um dos muitos lócus das relações
de gênero; todavia não esgota a problemática dessas relações, na medida em que elas comportam construções
culturais e históricas, interdependentes e complementares.
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O trabalho das operadoras de caixa será analisado na dimensão do trabalho social –
trabalho remunerado e trabalho não-remunerado –, segundo Sorj (2004), realizado
comumente por mulheres na esfera privada, englobando essas duas dimensões que se
encontram intimamente ligadas e não podem ser compreendidos de maneira isolada.
Introduz-se o conceito de sujeito sexuado em substituição à força de trabalho
(HIRATA, 1995), permitindo reconceitualizar o trabalho, tornando-o mais dinâmico, inserido
em uma rede de relações intersubjetivas, uma subjetividade atuante, ao mesmo tempo
“sexuada” e “de classe”.
A pesquisa utilizou a categoria gênero, enquanto categoria de análise histórica,
cultural e política, conforme a concepção de Scott (1989), que lhe atribui um caráter
relacional, transversal e variável para a análise histórica e para as ciências sociais. Ao
expressar as relações de poder, o gênero pode ser utilizado em diferentes sistemas de gênero e
na relação desses com outras categorias (raça, classe ou etnia) (SCAVONE, 2008).

[...] não se refere apenas às idéias, mas também às instituições, às estruturas,
às práticas quotidianas, como também aos rituais e a tudo que constitui as
relações sociais [...] Portanto o gênero é a organização da diferença sexual.
Ele não reflete a realidade biológica primeira, mas ele constrói o sentido
dessa realidade. A diferença sexual não é a causa originária da qual a
organização social poderia derivar. Ela é antes uma estrutura social movente,
que deve ser analisada nos seus diferentes contextos históricos (SCOTT,
1989, p. 2).

Segundo Scott (1989), o gênero implica quatro elementos relacionados entre si: 1)
símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações múltiplas; 2) conceitos
normativos que colocam em evidência interpretações do sentido dos símbolos que tentam
limitar e conter as suas possibilidades metafóricas; 3) as relações de poder e dominação
presentes nas instituições e organizações sociais; 4) a identidade subjetiva.
Nessa concepção, cabe ressaltar os laços explícitos entre gênero e poder, sua dimensão
política, hierárquica, relacional, desconstruindo as abordagens universalistas, essencialistas e
biologizantes da situação social das mulheres, enfatizando o caráter social, cultural e histórico
do gênero. Assim, compreende-se que a construção do gênero como relação social-histórica,
implica relações de poder que atravessam o tecido social, esse não pode ser um campo à parte
do contexto das relações sociais (SOUZA-LOBO, 1991):
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As relações de poder enraízam-se no conjunto da rede social. Isto não quer
dizer que há um princípio de Poder primeiro e fundamental que domina até
ao mais pequeno elemento da sociedade; mas sim que a partir desta
possibilidade de ação sobre a ação dos outros que é coextensiva a toda a
relação social, formas múltiplas de disparidade individual, de objetivos, de
instrumentações dadas sobre nós e aos outros, de institucionalização mais ou
menos setorial ou global, de organização mais ou menos refletida, se
definem as formas diferentes de poder. (FOUCAULT, 1984, p.13)

A pesquisa analisou as assimetrias e desigualdades subjacentes às práticas dessas
trabalhadoras, em seu trabalho social, compreendendo que é necessário tratar tanto do sujeito
individual, tanto quanto da organização social, e articular a natureza das suas inter-relações
devido à importância no entendimento de como o gênero funciona e como se dá a mudança
(SCAVONE, 2004). Problematizou a condição de gênero, enquanto variável determinante na
construção das assimetrias, na apreensão dos componentes simbólicos socialmente
construídos, e na compreensão, tanto das formas concretas e microscópicas de produção do
consentimento e reprodução da dominação, quanto à construção da resistência e da ação
coletiva (CRUZ, 2009).
Quanto à transversalidade entre as dimensões de classe e gênero, em relação ao mundo
do trabalho, a categoria analítica ‘gênero’ possibilitou a busca de significados das
representações tanto do “feminino como do masculino”, inserindo-as nos seus contextos
sociais e históricos. No contexto da organização estudada – hipermercado S. Varejo – essa
categoria perpassou os instrumentos e a análise da pesquisa, partindo da importância da
apreensão dessas representações sociais, as representações de gênero, que vão conformar
imagens de gênero desde o contexto da organização e gestão do trabalho no hipermercado S.
Varejo, e como as mesmas são retraduzidas, contestadas e reafirmadas nas práticas e discursos
dos trabalhadores.
Para analisar as imagens construídas socialmente por trabalhadores dos diversos níveis
hierárquicos, que condicionam a inserção de mulheres e homens em segmentos distintos, a
pesquisa utilizou a compreensão que as imagens de gênero são configurações das identidades
masculina e feminina, produzidas socialmente e culturalmente, que determinam, em grande
parte, as oportunidades e a forma de inserção no trabalho (ABRAMO, 2007).
Considerou-se que o trabalho – em especial a divisão sexual e a segmentação
ocupacional de gênero existentes em seu interior – é um lócus muito importante de
reprodução dessas imagens (ABRAMO, 1996). As imagens do masculino e do feminino não
só consolidam diferenças, como contém hierarquias: são imagens de poder (SOUZA-LOBO,
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1991). A categoria gênero, conforme Scott (1989), implica dois níveis, o gênero “como
elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças perceptíveis entre os sexos”
e “como forma básica de representar relações de poder em que as representações dominantes
são apresentadas como naturais e inquestionáveis”. (SCOTT, 1989).
A pesquisa concebe que, uma vez que as relações de gênero permeiam as várias
esferas (família, mercado de trabalho, instituições, subjetividade), cujas demarcações são
fluidas, historicamente situadas, diferenciadas nas culturas e nas sociedades, os itinerários de
homens e mulheres não podem ser reduzidos a simples efeitos mecânicos de uma identidade
cristalizada. É importante analisar as práticas sociais e as instituições, onde as relações de
gênero se constroem e equivalem a relações de poder, implicando não apenas diferenças,
assimetrias, mas hierarquias, fazendo parte dos mecanismos de constituição dos poderes nas
sociedades. (SOUZA-LOBO, 1991).
Partindo da constatação que a categoria gênero “remete ao discurso sobre o masculino
e o feminino naquilo que parecia ser exclusivamente uma relação técnico-organizativa”
(SOUZA LOBO, 1991). A pesquisa fundamentou-se no conceito de divisão sexual do
trabalho, conforme Kergoat e Hirata (2008), uma forma de divisão do trabalho social
decorrente das relações sociais entre os sexos, constituindo um fator prioritário para a
sobrevivência da relação social entre os sexos, tendo como características a designação
prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e,
simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado
(KERGOAT, 2009; HIRATA; KERGOAT, 2007). Essa forma é modulada histórica e
societalmente (HIRATA; KERGOAT, 2008).
Essa forma particular da divisão social do trabalho, divisão sexual do trabalho, tem
dois princípios organizadores20: o princípio da separação – há trabalhos de homens e trabalhos
de mulheres – e o princípio da hierarquização – um trabalho de homem “vale” mais que um
trabalho de mulher –; que são aplicados nas sociedades conhecidas, mediante um processo
específico de legitimação, leia-se: a ideologia naturalista21 (HIRATA; KERGOAT, 2007)
“que relega o gênero ao sexo biológico e reduz as práticas sociais aos ‘papéis sociais’
sexuados, os quais remetem ao destino natural da espécie” (KERGOAT, 2009).

20

Esses princípios são válidos para todas as sociedades conhecidas, no tempo e no espaço, no entanto, não
significa que a divisão sexual do trabalho seja um dado imutável, ao contrário, ela tem inclusive uma incrível
plasticidade e suas modalidades concretas variam bastante no tempo e no espaço (HIRATA; KERGOAT, 2008).
21
No sentido oposto, a teorização em termos de divisão sexual do trabalho afirma que as práticas sexuadas são
construções sociais, elas mesmas resultado de relações sociais (KERGOAT, 2009).
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Na compreensão do objeto de pesquisa, a divisão sexual do trabalho “procura
explicitar as relações sociais de gênero e a divisão presentes nas relações de trabalho”,
estruturando, nos vários espaços sociais, as relações entre os sexos, em duas esferas distintas e
interrelacionadas: a produção social de bens e a reprodução dos seres humanos (CRUZ,
2005a). Na análise do trabalho das operadoras de caixa e dos embaladores, considerou-se uma
constante nas modalidades de divisão sexual da atividade profissional, à atribuição do
trabalho manual e repetitivo às mulheres – que exige paciência e minúcia – e os trabalhos que
requerem conhecimentos técnicos, aos homens, demonstrando o poder dos estereótipos
sexuados no trabalho (HIRATA, 1995).
A divisão sexual do trabalho foi trabalhada na perspectiva dos discursos que informam
as práticas de trabalhadores e gestores, concebendo o discurso como prática que se apropria
do mundo e lhe proporciona múltiplos significados. Como a linguagem é o primeiro nível de
inserção da divisão sexual, a divisão sexual do trabalho deve ser percebida como efeito do
discurso (HIRATA, 1986), enfatizando a importância deste na constituição de uma questão
sócio-econômica.
Fundamental para a pesquisa é a compreensão de analisae os discursos de
trabalhadores e gestores a partir dos quais os espaços de trabalho são (re)construídos e
estabelecidos segundo o sexo, ao invés de procurar causas técnicas e estruturais específicas,
dessa maneira, produzindo uma análise crítica mais aprofundada das interpretações correntes.
Alguns dos efeitos produzidos pela divisão sexual do trabalho que se enquadram no
objeto de pesquisa, de um ponto de vista individual e social: “la mutilación de lãs
posibilidades creativas, en um sentido amplio, de hombres e mujeres”; “una distribución
desigual em términos de benefícios econômicos entre mujeres y hombres”; “el mantenimiento
de una relación de poder desigual – de capacidad de decisión y autonomia sobre la propia vida
y la de los demás – entre mujeres y hombres” (TENAS, 1996).
Compreende-se que a relação entre empresa e sociedade deve ser compreendida, num
quadro metodológico que considere as diferenças de sexo e a articulação entre trabalho
assalariado e trabalho doméstico dessas trabalhadoras, caso contrário, implicará um
desconhecimento das estratégias do capital na reprodução da organização e uma nãoapreciação da importância da divisão sexual do trabalho na reprodução ampliada das
diferentes instituições sociais (HIRATA, 2002).
A divisão sexual do trabalho deve passar pelo debate de outras divisões, como a do
poder e as suas articulações na delimitação do gênero, em distintos espaços, implicando assim
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uma diferenciação das funções exercidas por esses trabalhadores, com distribuição assimétrica
do controle, da hierarquia, da qualificação, da carreira e do salário. (CRUZ, 2009).
De acordo com essa concepção, o discurso masculino estabeleceu a inferioridade física
e mental das mulheres, provocando uma divisão sexual da mão-de-obra no mercado de
trabalho, reunindo as mulheres em certos empregos, substituindo-as sempre por baixo de uma
hierarquia profissional, e estabelecendo seus salários em níveis insuficientes para sua
subsistência (RAGO, 1998).
Na análise das qualificações para o trabalho de operadora de caixa, a pesquisa se
fundamentou na concepção de qualificação enquanto relação social complexa entre as
operações técnicas e a estimativa de seu valor social (DUBAR, 1998), como também um
processo e um produto social, resultado de um lado, da relação de forças e das negociações e
por outro de fatores socioculturais que influenciam o julgamento do “que é um trabalho
qualificado”, relacionando a qualificação adquirida pelas trabalhadoras e às qualificações
requeridas pela indústria (TARTUCE, 2004).
A partir da introdução da dimensão do trabalho doméstico e da esfera da reprodução
na desconstrução/reconstrução do conceito de trabalho, a qualificação, enquanto conceito
conexo, também é reformulado. No tocante os efeitos das técnicas sobre a divisão do trabalho
e qualificação, tem-se que as relações sociais de sexo devem ser levadas em conta, pois as
mulheres tem práticas e competências que não são reconhecidas como tais – aquelas que
desenvolvem continuamente na esfera doméstica – e que podem ser reutilizadas no processo
produtivo. (HIRATA, 2009).
Na análise da qualificação das operadoras de caixa, na perspectiva de gênero, foram
considerados os aspectos: cognitivos, o “saber fazer” no trabalho que as mulheres
desenvolvem (a escolaridade e treinamento); os aspectos da personalidade e comportamentais,
relativos ao “saber ser”, as relações intersubjetivas desenvolvidas no trabalho; os aspectos da
capacidade, de iniciativa, da capacidade de tomar decisões frente ao imprevisível. Nessa
perspectiva, permitiu identificar quais as habilidades adquiridas pelas mulheres nos espaços
de suas práticas coletivas e individuais, na família, nas atividades domésticas, são apropriadas
nas dimensões que informam o trabalho de operação de caixas, caracterizado pela intersecção
das demandas de produtividade e flexibilidade de tarefas e pela gestão dos clientes
condicionada por um padrão de atendimento que visam à imagem da empresa.
Desse modo, os conhecimentos adquiridos por trabalhadoras e trabalhadores através
dos processos e instituições sociais, somados às suas habilidades adquiridas socialmente e
suas características pessoais, constituem um conjunto de saberes e habilidades que significam,
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para elas, valor de uso e que no ambiente de trabalho, podem ser transformados em valor de
troca, se de fato for reconhecido (CRUZ, 2005a).
Entretanto, as qualificações tácitas femininas, conforme Kergoat (19864), formadas
pela “totalidade do trabalho reprodutivo”, podem ser denegadas pelos empregadores, não são
reconhecidas como qualificações profissionais (HIRATA, 1995), visto que essas qualidades
são julgadas como devendo ser inatas e não adquiridas, são inerentes a natureza e não
provenientes da cultura (KERGOAT, 1986; SOUZA-LOBO, 1991). A própria qualificação é
sexuada e reflete critérios diferentes para o trabalho realizado por homens e mulheres,
ocorrendo frequentemente uma desqualificação do trabalho feminino, assimilado a dons
naturais, desconsiderando o treinamento informal (SOUZA-LOBO, 1991).
No que se refere às qualidades atribuídas à mão-de-obra feminina, aquilo que é
definido como qualidade natural intrínseca à natureza das mulheres é, em realidade, o produto
da educação e da formação das meninas no trabalho doméstico, sendo formadas para
efetuarem tarefas - não remuneradas e não valorizadas – monótonas, repetitivas, com minúcia,
rapidez, destreza e habilidade manual (SOUZA-LOBO, 1991).
Desse modo, a pesquisa retomou essa problemática, em geral, como ponto de partida,
reafirmando e reinterpretando as seguintes discussões: “como o imaginário gerencial
(re)interpretam as representações de gênero e condicionam o lugar das operadoras na escala
das qualificações?”; “como as mulheres interiorizam esse lugar?, retraduzindo e contestando
as imagens de gênero”; “as repercussões sobre as políticas de treinamento, investimento,
requalificação e de recrutamento e seleção”.
Outras questões que informaram a pesquisa referem-se ao fato de como as inovações
tecnológicas e organizacionais repercutem na organização do trabalho, os postos e a
qualificação do trabalho e dos trabalhadores de acordo com o sexo do trabalhador. Um dos
impactos das transformações tecnológicas para as operadoras de caixa é a intensificação do
trabalho causada pelo aumento de funções a serem exercidas, com a informatização dos
check-outs (caixas), banalizando e simplificando as tarefas, e produzindo um aumento do
ritmo de trabalho (KAUFMANN, 2001).
Segundo Hirata (2002), no setor terciário, a automação cria empregos nãoqualificados, que ao tornarem-se feminilizados, acaba fazendo da não-qualificação uma
espécie de qualificação “tipicamente” feminina. Entretanto, essa qualificação não é
reconhecida, porque é criada em uma esfera diferente daquela do terreno profissional e
produtivo. As novas tecnologias no setor terciário não eliminam a importância das
qualificações obtidas na esfera doméstica: simultaneidade na execução de tarefas
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heterogêneas, uma capacidade de atenção e de supervisão, junto a certa passividade necessária
em certos postos femininos automatizados.
O trabalho realizado pelas operadoras de caixa contém várias dimensões e requer um
conjunto de habilidades. A dimensão física está relacionada com as condições físicas de
realização de seu trabalho, os meios e os objetos que utiliza no cotidiano laboral, o que
demanda certas habilidades motoras que devem ser executadas simultaneamente. A dimensão
mental está relacionada com a parte operacional do trabalho, a memorização dos códigos, a
manipulação de dinheiro/cartões, a circulação das mercadorias. (SOARES, 1998)22.
Entretanto, é a interação com os clientes que ocupa um papel central no trabalho das
operadoras de caixa, coloca a necessidade de se conhecer como se processa esse sistema
interacional e a sua matriz social, para compreender o trabalho e as qualificações. O setor de
caixa é um lugar de intersecção de relações de classe, de sexo e de etnia. O caixa é o ponto de
acesso (gateway) (GIDDENS, 1991) entre os clientes e o supermercado, e neste sentido as
operadoras são as pessoas-chave na organização (SOARES, 1998).
O trabalho de operada de caixa está associado a uma dimensão relacional que lhe
confere uma margem maior de imprevisibilidade, comparando com boa parte dos trabalhos
nas indústrias. Nas inúmeras interações que realiza com a clientela, as operadoras de caixa
usam “habilidades sociais”, neste caso, a capacidade de evitar constrangimento (situações
embaraçosas) para os outros ou a si mesmo:

A diplomacia é um exemplo de qualificação “invisível” de grande
importância no trabalho de caixa, que também é frequentemente necessária
para lidar com os clientes. Em um trabalho masculino, a diplomacia ainda é
reconhecida como uma qualificação importante, mas em um trabalho
tradicionalmente feminino, como o trabalho de caixa, a diplomacia não é
considerada como uma qualificação, como um ato de gentileza, delicadeza e
paciência, características atribuídas à “natureza feminina” (SOARES, 1998,
p. 110, 111, tradução nossa).

Em várias situações de trabalho, exigem-se das operadoras de caixa, habilidades
emocionais, na gestão de seus próprios sentimentos e das emoções dos clientes. A gestão dos
seus sentimentos está relacionada com a sua imagem diante da clientela, inclusive nas
situações mais conflitantes e adversas. O trabalho de atendimento ao público, que além de ser
considerada uma tarefa central, representa a imagem institucional da empresa, que apreende
22

Todas as citações desse autor foram traduzidas livremente.
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os estereótipos sexistas que atribuem à mulher maior capacidade para atender aos clientes,
gentil e atenciosamente, maximizando a eficiência dos serviços. (SEGNINI, 1995).
Nas inovações organizacionais em processo no contexto da empresa estudada, o
imaginário empresarial é entendido como um conjunto de noções, percepções e idéias que os
empresários tem sobre os lugares, papéis e funções, no trabalho, na família, na sociedade, na
esfera pública e na esfera privada, e que são fundamentais, pois estão na base das suas
decisões em relação à contratação, investimento em capacitação, atribuição de tarefas e
responsabilidades, definição de níveis de remuneração e promoção de homens e mulheres, ou
seja, incidem sobre as políticas de recursos humanos das empresas. (ABRAMO, 2007;
SEGNINI, 1995). O imaginário social e empresarial considera a noção da mulher como uma
força de trabalho secundária, de acordo com os papéis que a mulher desempenha na esfera
doméstica, que estão associados às funções de cuidado a elas assinadas pela ordem de gênero
e divisão sexual do trabalho doméstico. (ABRAMO, 2007).
Essa noção se constitui a partir da hierarquização entre as esferas do público e do
privado e da produção e da reprodução, da concepção de família nuclear, na qual o trabalho
da mulher é um aspecto secundário do seu projeto de vida, da constituição de sua identidade e
de suas possibilidades reais, tendo conseqüências sobre as oportunidades e condições de
trabalho (ABRAMO, 2007).
Para analisar o trabalho produtivo das operadoras de caixa, a pesquisa se baseou na
compreensão da articulação entre divisão sexual do trabalho doméstico e divisão sexual do
trabalho produtivo, no sentido que ambas são clivagens compostas de atos que ocupam
tempo, exigindo das trabalhadoras manobras e estratégias para conciliação de suas atividades
domésticas e laborais, com os estudos, lazer e convívio social e familiar. A palavra tempo é
concebida, enquanto símbolo de uma relação que um grupo humano estabelece entre dois ou
mais processos, dentre os quais tomam um como quadro de referência ou medida dos demais
(ELIAS, 1998)
O tempo surge, enquanto expressão de um modo de representar e pensar a organização
social, como resultado de uma construção social, constituída por e constitutiva de relações
sociais:
O trabalho, nas suas diferentes formas — designadamente trabalho
remunerado em contexto profissional e trabalho não pago no contexto dos
agregados domésticos —, constitui-se como um dos domínios da actividade
humana nos quais a valorização social dos tempos se espelha de modo mais
assimétrico. (PERISTA, 2002, p. 447).
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A pesquisa também procurou analisar como os sujeitos se percebem enquanto homens
e mulheres, diante das assimetrias na divisão das tarefas domésticas e acerca dos seus papéis
na família e na sociedade, considerados elementos fundamentais na análise da organização da
vida cotidiana, das estratégias, negociações que essas mulheres realizam tomando como
referência seus projetos de qualificação e aperfeiçoamento profissional.

1.1 – Transformações do modelo de produção/trabalho e caracterização do setor
de serviços e comércio

Nas últimas décadas o processo de produção capitalista baseado no regime de
acumulação fordista vem passando por inúmeras transformações e mudanças ocorridas pelo
progresso técnico, organizacional e informacional. No centro de um amplo debate acadêmico,
essas mudanças no processo produtivo, tiveram inúmeros desdobramentos sobre a
organização do trabalho e sobre os trabalhadores, modificando as relações sociais, os níveis
de emprego e as qualificações profissionais.
A constituição desse novo paradigma produtivo em novas bases técnicasorganizacionais, segundo Leite (2000), é constatada em praticamente todo o mundo. A
emergência desse novo padrão no processo de produção e de trabalho, baseado na informática
e na automação flexível, permitiu a substituição do padrão tecnológico sobre o qual se
assentava o paradigma taylorista-fordista. Esse paradigma que fundamentou um modelo de
produção tinha como característica central a produção em massa de bens padronizados através
do uso de máquinas especializadas não flexíveis e com recurso a uma massa de trabalhadores
semiqualificados, além da parcelização das tarefas, a rígida divisão entre o trabalho manual e
intelectual, os tempos impostos, o trabalho individualizado e colocado sob vigilância de uma
hierarquia. (DELUIZ, 1995; HIRATA, 1994; LEITE, 2000).
Segundo Deluiz (1995) a organização hierarquizada do trabalho e a separação entre as
atividades relacionadas à concepção e à execução – cabendo a gerência o planejamento global
do processo de trabalho – marcavam o padrão de gestão da dinâmica produtiva,
caracterizando o taylorismo-fordismo, segundo Braverman (1980), como um modelo
extremamente desqualificante para a força de trabalho.
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As novas modalidades de organização do processo de produção designadas como
“especialização flexível”23, “acumulação flexível”24 ou “novo conceito de produção”25, por
meio da integração através das novas tecnologias e da flexibilidade produtiva no plano
tecnológico, organizacional e do trabalho, possibilitaram, conforme Hirata (1994) e Leite
(2000), uma nova lógica de utilização da força de trabalho, baseada na incorporação do
conhecimento do trabalhador “multifuncional” e “polivalente”sobre a produção, um trabalho
de tipo artesanal, qualificado, com uma maior integração de funções, diverso do trabalhador
que se desenvolveu na empresa taylorista e fordista (ANTUNES, 2007).
As implicações sobre o trabalho diante das demandas – flexibilidade, integração,
descentralização –, exigiria um conjunto de conhecimentos e atitudes bastante diferentes das
qualificações formais requeridas pela organização do trabalho do tipo taylorista (HIRATA,
1994; DELUIZ, 1995). Essas novas capacidades e atitudes passam a ser compreendidas
alargando o conceito de qualificação para uma definição que incorpore não só o conhecimento
técnico e formal, mas também o tácito informal26, a escolaridade e, sobretudo, uma nova
postura diante do trabalho. Este novo conceito, para o qual a noção de competência vem
sendo considerada mais apropriada do que a de qualificação, sobrepõe-se às exigências do
posto de trabalho (LEITE, 2000).
Nesse novo contexto de flexibilização da produção, passa a ser valorizado os atributos
atitudinais, como a responsabilidade e postura cooperativa – seja em relação aos colegas ou à
empresa –, o envolvimento com os objetivos gerenciais, a disposição para continuar
aprendendo, adaptar-se a novas situações, ter iniciativa e solucionar problemas; remetendo
segundo Leite (2000) aos componentes implícitos e não-organizados da qualificação –
conhecimento tácito, social ou informal em contrapartida aos componentes explícitos e
formais – educação escolar, formação técnica e profissional (HIRATA, 1994).
A nova morfologia do trabalho delineada pela reestruturação produtiva do capital vem
sendo objeto de várias discussões em torno das mutações ocorridas e seus desdobramentos
sobre o universo do trabalho, não só enquanto prática social, mas como lócus fundamental de
compreensão da sociedade contemporânea.
Os impactos e a natureza das transformações por que passa o capitalismo são
diversificados, apresentando efeitos contraditórios, devendo-se ressaltar as mudanças no
trabalho pela racionalização e significações revertidas para os trabalhadores quanto às
23

Cf. M. Piore e Ch. Sabel (1984, apud HIRATA 1994).
Cf. Harvey, D. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1996.
25
Cf. H. Kern e M. Shmann (1984, apud HIRATA 1994).
26
Cf. Jones e Wood (1984, apud LEITE, 2000).
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desvantagens e possibilidades oferecidas, em relação aos seus interesses. Nessa perspectiva,
acentuam-se o debate e a crítica imanente ao processo de “trabalho”, em seu sentido mais
amplo, que transcende sua forma social histórica de processo valorativo capitalista.
As várias dimensões das transformações do mundo do trabalho apontam diferentes
caminhos. Descortina-se uma nova corrente propulsora de racionalização, que indica um
denominador comum nas mudanças: o trato do trabalho humano, a remoção da divisão do
trabalho, a ampliação de competências e, especialmente, o papel dos novos métodos de
organização do trabalho. As discussões no campo educacional procuram ressaltar que a
tecnologia não pode ser considerada, por si só, como uma variável independente nas
transformações das relações de trabalho e nas demandas postas em termos de requerimentos
de qualificação para o novo perfil profissional.
É possível falar de uma mudança de paradigma que afeta o conjunto da sociedade, as
representações, as suas práticas e valores, tendo como ponto de partida o resgate da
subjetividade, do fator humano no trabalho, como princípio do novo tempo que esclarece a
superioridade do mundo moderno e seu estado de crise permanente. Esse campo de estudo
vem sendo delimitado pela indagação sobre as estratégias de reprodução social, em diferentes
contextos regulativos e pelo fenômeno de reorganização dos espaços de reprodução social;
diversos autores o têm explorado, nos países centrais. O processo de mudança no modo de
produção condiciona o saber da experiência do trabalho de produção material e as formas de
apreensão da realidade em que a interação ocorre.
Tal processo desvela formas de racionalidade que ultrapassam os limites da
racionalidade estreita, “a razão instrumental” (DELUIZ, 1995). Aí reside o desafio de buscar
“humanizar” o conceito de trabalho, integrando o mundo objetivo ao mundo da vida e
considerando que o indivíduo não é mero reflexo do mundo do trabalho e do capital. Discutese que a própria utopia da sociedade do trabalho teria perdido importância teórica e prática
para abranger as possibilidades de uma vida coletivamente melhor e comunicativamente mais
rica. Surgem discursos que recuperam a tradição libertária e utópica do século XIX,
colocando as relações comunitárias como uma aposta política lançada para o futuro27.
Em seu ensaio mais conhecido, “Trabalho, categoria sociológica chave?”, OFFE
(1989) vê a necessidade de reconsiderar a estrutura dos conceitos sociais, questionando “a
centralidade do conceito da sociedade do trabalho”, tanto em sua configuração objetiva
quanto subjetiva, observando-se um “declínio da ética do trabalho”. Para o autor, o “trabalho
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Cf. HABERMAS, 1987; GORZ, 1992; OFFE, 1989; ELSTER, 1992; GIDDENS, 1991 e KURZ, 1993.
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seria subjetivamente periférico”, na medida em que a sua racionalidade baseada na totalização
do trabalho produtivo já não poderia ser utilizada para a maior parte do trabalho ordenador e
normalizador desse trabalho produtivo e seria incapaz de manter o poder irradiador que
aparentemente oferecia para unir os outros aspectos da estrutura social. Entende-se que o
sistema de trabalho remunerado obriga a revisão de seus princípios de comando, de acordo
com os interesses individuais de auto-representação.
Algumas análises preocupadas em evidenciar as implicações sociais ocorridas com as
transformações no trabalho, entendem que o trabalho ainda se constitui em um dos vetores
essenciais na estruturação das sociedades que se organizaram em torno do trabalho
assalariado, nas relações entre indivíduos e grupos, reconfigurando relações de poder e
multiplicando desigualdades sociais, levando a vários autores a refletirem sobre aspectos e
processos relacionados à precarização do trabalho, individualização das relações de trabalho,
insegurança e vulnerabilidades, fragmentação da sociedade e integração social (CASTELLS,
1999; CASTEL, 1998, SANTOS, 1997).
Neste sentido, a apesar de se constatar uma crise no mundo do trabalho, reafirma-se
não o seu fim, ou seja, pode-se reconhecer que os novos valores não levam ao fim da
sociedade do trabalho, mas a expressão de sua modernização e continuidade num novo
patamar, abrindo campos infinitos para o exercício da criatividade e da realização humana. O
setor de trabalho que será estudado pela pesquisa é um componente fundamental da nova
economia global (CASTELLS, 2006), considerado um dos mais antigos e significativos do
setor de serviços: o comércio, que segundo Offe (1991), trata-se de uma organização de
distribuição que garante que os bens produzidos atuem realmente como mercadorias, seja
garantindo aos produtores que o valor neles residente se realize através da troca, seja
garantindo aos compradores que só estarão integrados a reprodução material, quando forem
aceitos enquanto mercadorias, cuja demanda depende da disposição ao pagamento do preço
estabelecido (OFFE, 1991).
Para Offe (1991), a função do comércio pode ser caracterizada como uma atividade de
certificação organizada das formas de reprodução social, cuja tarefa é a de cuidar para que os
bens, produzidos como mercadorias, atuem realmente como tal, permanecendo no circuito do
valor. A pesquisa delimitou-se na especificidade do comércio varejista, inserido nos serviços
comerciais e presente no centro do processo de circulação das mercadorias, como estágio
fundamental das vendas ou realização das mercadorias (JÚNIOR, 2007).
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O setor de trabalho28 em serviços – priorizado nesta pesquisa –, “trabalho secundário”,
é a garantia do ordenamento institucional e das demais condições funcionais para o
andamento do trabalho na produção, que tem como racionalidade a apropriação e a
transformação da natureza externa, objetivando a geração da riqueza social (OFFE, 1991). O
setor de serviços, especificamente no setor de comércio, compreendendo a rede varejista e
atacadista, considerada segundo Offe (1995), como serviços intermediários, que juntamente
com os serviços de infra-estrutura (transporte e educação) são necessários quando as
atividades produtivas se tornam mais especializadas.
Offe (1991) afirma que essa “separação” estrutural é uma condição necessária para a
continuidade do “estilo de racionalização da elevação da eficiência do trabalho produtivo”. Os
serviços, designados como “meta-trabalho”, “trabalho reflexivo”, segundo sua definição
macrossociológica e funcional, abrange a totalidade daquelas funções no processo de
reprodução social, voltadas para a reprodução das estruturas formais, das formas de circulação
e das condições culturais paramétricas, dentro das quais se realiza a reprodução material da
sociedade. Entende-se que, através das atividades e organizações de prestação de serviços,
produzem-se as condições e os pressupostos institucionais e culturais específicos para as
atividades produtivas (OFFE, 1991).
Nesta pesquisa, adotou-se, conforme Castells (2006), o conceito serviços de
distribuição, se referindo às redes de distribuição comercial (atacado e varejo), que leva em
consideração o local da atividade na cadeia de conexões que se inicia no processo produtivo,
para diferenciar as várias atividades do setor de serviços. Essa conceitualização combina
transportes e comunicações com o comércio no atacado e a varejo, atividades supostamente
típicas no setor de serviços das sociedades menos industrializadas (CASTELLS, 2006).
Essas atividades de transporte, comércio, armazenagem e comunicação, efetuadas
pelas empresas após o término do processo produtivo, são denominadas também por serviços
distributivos. Esta classificação é corroborada por vários estudiosos preocupados com o
problema do emprego e pelo fato da revolução microeletrônica ter atenuado as fronteiras entre
os serviços e as demais atividades econômicas (MELO; MARQUES, 2005). Devido à
complexidade das economias, o antigo paradigma baseado na distinção de setores
primário/secundário/terciário, tornou-se um obstáculo epistemológico ao entendimento de
28

Para Offe, o trabalho em serviços apresenta problemas de ordenamento e normatização, tem uma grande heterogeneidade,
descontinuidade, incerteza temporal e social. Essas características levam Offe a argumentar que não há uma unidade
fundamental nos critérios de racionalidade que regem o conjunto da esfera do trabalho, e que, portanto, não se pode falar em
um conceito sociológico unívoco de trabalho, corroborando para a afirmação de uma crise na sociedade do trabalho. Dessa
forma, o trabalho só foi deslocado de seu status de fato vital central em termos objetivos e, está sendo privado de seu papel
subjetivo como força motivadora central na atividade dos trabalhadores (DELUIZ, 1995).
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nossas sociedades, devendo diversificar os conceitos usados para categorizar as atividades
econômicas (CASTELLS, 2006).
Consequentemente, os serviços incorporam uma grande variedade de atividades que
são caracterizadas pela circunstância de serem intangíveis, intransferíveis, apresentarem
simultaneidade no ato de produção e consumo, intensivos em trabalho e não-estocáveis
(RIDDLE; KON, apud MELO; MARQUES, 2005; PRONI et al, 2005). Essas atividades são
inerentes ao comércio varejista de supermercado, no caso específico, ao hipermercado S.
Varejo, que utiliza mão-de-obra intensiva nas funções operacionais, e no qual a produção dos
serviços e o consumo pelos clientes ocorrem ao mesmo tempo.
Baseando-se na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do
IBGE29, a pesquisa utiliza a segmentação utilizada na atualidade, na qual o setor de comércio
é dividido em três grandes categorias: 1) comércio atacadista, 2) comércio varejista e, 3)
comércio de veículos e motocicletas e comércio a varejo de combustíveis. Sendo que o
comércio

varejista

segmenta-se

em

diferentes

formatos

de

estabelecimentos

–

hipermercados, supermercados, lojas de conveniência, delicatessens, clubes de compra,
home centers, etc. (JÚNIOR, 2007, grifo nosso).
Nessa perspectiva, segundo Deluiz (1995), o setor terciário abrange as atividades
voltadas para a realização da mais-valia, que ocorrem no âmbito da circulação
(financiamento, distribuição, comercialização, propaganda e outras). A grande distribuição,
onde estão inseridos os setores de supermercados e hipermercados, está organizada como
empresa capitalista na esfera de circulação das mercadorias, cumprindo a função de realização
do trabalho excedente, materializado sob a forma de mercadoria. Afirma que a distribuição
comercial tem se caracterizado, além de uma extrema heterogeneidade, por tendências
contraditórias, onde se mesclam estreitamente formas avançadas de modernização e a
sobrevivência de alguns arcaísmos.
A grande distribuição (grandes áreas de venda de dominância alimentar:
hipermercados) tem se apresentado como setor em expansão e sofrido os maiores impactos
das mudanças tecnológicas e organizacionais, tal como ocorrido nos demais setores. A
evolução da grande distribuição, desde os anos 60, ocorreu a partir do desenvolvimento das
grandes áreas de venda que funcionam pelo sistema de auto-serviço e são organizadas de
maneira industrial, visando uma distribuição de massa e ao menor preço (DELUIZ, 1995). O

29

Cf. Comissão nacional de classificação. Disponível em:<< http://www.cnae.ibge.gov.br/estrutura.asp?Tabela
Busca=CNAE_200@CNAE%202.0@0@cnae@0>>. Acesso em dez. 2010.
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hipermercado, protótipo desse modelo de grande área de vendas, recorre amplamente às
tecnologias de informática e tem conquistado partes crescentes do mercado.
O advento da grande distribuição, responsável pela transformação do sistema
concorrencial, implicou em vários desdobramentos:

Sobre o plano econômico (gestão da concorrência pelos preços e qualidade
do serviço), social (mobilização do trabalho feminino em tempo parcial),
técnico (utilização da informática) e organizacional, do duplo ponto de vista:
com relação à clientela (auto-serviço) e ao trabalho (eliminação dos tempos
mortos, pois passa-se de um sistema onde o empregado atendia o cliente para
um sistema onde o cliente é que vai ao caixa) (ROUSTANG E SELLIER apud

DELUIZ, 1995, grifo nosso).

A partir dos anos 80, com a intensificação da concorrência, Deluiz (1995) assinala que
à maneira de outros setores econômicos, o setor da grande distribuição passou por uma
reestruturação global, com a ampliação do uso da tecnologia de informática, a redefinição das
normas de rentabilidade e a busca de novas margens de flexibilidade funcional, reorientando
as estratégias de gestão social em direção à renovação das tarefas, da organização do trabalho
e dos perfis profissionais exigidos.
Não há um único modelo de gestão social dos hipermercados e o que se observa sobre
o recrutamento, forma de emprego, salários, promoções e formação é uma lista heteróclita
onde o pior está ao lado do melhor: tempo parcial imposto, baixos salários, más condições de
trabalho, anti-sindicalismo de um lado, esforço de formação e de organização polivalente do
trabalho, de outro.

1.2 – Breve histórico do setor varejista supermercadista no Brasil

Os supermercados, surgidos nos EUA nos anos 30, ao longo de três décadas elevou-se
de uma posição insignificante para a de instituição varejista número um, sendo considerado
no contexto do consumo como a instituição de mais sucesso dos tempos modernos.
No Brasil, os supermercados começaram a se consolidar como a mais bem sucedida
forma de varejo no país, no início dos anos 50. Por iniciativa do governo federal, o sistema de
auto-serviço ensaiou os primeiros passos no Brasil, país que na época apresentava emergentes
índices de industrialização e baixíssimos padrões de vida. Em 1950 foi montada a loja
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pioneira que em 1953 deu lugar ao supermercado propriamente dito: Supermercado Campal,
de existência efêmera (FONSECA; NOGUEIRA, 2002).
Os anos 60 marcaram a expansão do supermercadismo em todo o país. O auto-serviço
chegou até mesmo a cidades menores e mais distantes das capitais e surgiram as primeiras
lojas que dariam origem às grandes redes de supermercados do país nas décadas seguintes. O
reconhecimento legal do ramo supermercadista se deu com a promulgação da lei 7.208 de 13
de novembro de 1968. Outro fato importante nesta década é a criação em São Paulo da
Associação Brasileira de Supermercados (Abras). (FONSECA; NOGUEIRA, 2002).
Na década de 70, o conceito de supermercado tradicional hiperlativiza-se. O
consumidor poderia encontrar no mesmo estabelecimento e ao mesmo tempo, batatas e
tomates a eletrodomésticos, com restaurante self-service, entre outras novidades trazidas pelo
hipermercado. O verdadeiro “boom” do comércio varejista começou com o advento da
industrialização, principalmente com a implantação da indústria automobilística (FONSECA;
NOGUEIRA, 2002). Dois outros fatores foram fundamentais na expansão dos supermercados:
a produção em massa de refrigeradores e a aquisição de automóveis pela classe média,
destacando ainda a presença de uma maior proporção de mulheres integrando o mercado de
trabalho e determinando mudanças nos hábitos de consumo (PINTAUDI; FRUGOLI, 1992).
Com a abertura para o capital estrangeiro, o setor supermercadista começava a atrair
investidores norte-americanos e europeus. Em 1975, o Carrefour, pertencente à maior cadeia
de supermercados na França, instalou-se em São Paulo (FONSECA; NOGUEIRA, 2002). O
processo de automação nos supermercados do Brasil teve início nos anos 1980, marcando a
transição entre o velho e o novo, entre o império das máquinas registradoras tradicionais e a
total informatização do setor. Com a participação da Abras, que impulsionou o processo de
implantação de um código padrão de âmbito nacional e internacional, a automatização dos
supermercados só aconteceu efetivamente depois da introdução dos códigos de barras nas
embalagens das mercadorias (FONSECA; NOGUEIRA, 2002).
Um dos primeiros passos na implantação das tecnologias no setor foi a mudança do
sistema fiscal para atender as transformações dos armazéns em lojas de auto-serviço, com a
instalação dos check-outs, pelos quais os registros dos produtos eram efetuados diretamente
nas caixas registradoras mecânicas. Eram nessas máquinas que as operadoras de caixa
digitavam os preços das etiquetas das mercadorias. Posteriormente as máquinas registradoras
mecânicas foram substituídas por eletrônicas (FONSECA; NOGUEIRA, 2002).
Nos anos 90, além do PDV (ponto de venda) – que permitia o check-out totalmente
informatizado –, do scanner – que lia o código de barras e revelava o preço da mercadoria –,
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surgiram o TEF – equipamento de transferência eletrônica de fundos – e o PIN (Personal
Identification Number) que permitia o débito automático em conta corrente por meio de cartão
de banco (FONSECA; NOGUEIRA, 2002).
O processo de automação dos supermercados cresceu espetacularmente nos anos 1990.
Entre 1991 e 2001, o índice de lojas automatizadas, num universo de 3.574 lojas pesquisadas,
saltou de 15 unidades para 3.174 unidades (Fonseca, Nogueira, 2002, p. 89). Os
supermercados são os maiores investidores em automação comercial, devido às
especificidades em relação a outros segmentos do comércio: alta concorrência, grande volume
de vendas, alto grau de concentração e grande variedade de fatores concorrenciais
(WONLERS; CROSSETTI, apud NASCIMENTO, 1997).
A evolução do comércio varejista brasileiro começou a partir de um novo conceito de
operações de lojas e introduziu o sistema de auto-escolha (self-selection) pelo cliente, com a
intervenção do vendedor só na finalização da compra e registro da operação, proporcionando:
1) treinamento intensivo e permanente do pessoal; 2) qualidade de atendimento, através do
compromisso de “satisfação garantida ou seu dinheiro de volta” (FONSECA; NOGUEIRA,
2002).
Hoje, o segmento supermercadista gera mais de 700 mil empregos diretos e 2 milhões
de empregos indiretos, então, pela necessidade de se requalificar e qualificar
profissionalmente os trabalhadores do segmento foi criada a ENS (Escola Nacional de
Supermercados) para profissionalizar os trabalhadores dos supermercados (FONSECA;
NOGUEIRA, 2002).

1.3 – Processo de Modernização a organização do trabalho no Setor Varejista de
Supermercados

Conforme já sinalizado em parte anterior deste trabalho, esta pesquisa terá como locus
de análise os supermercados e hipermercados, denominados de “grandes lojas do terciário”,
especializados na venda massificada de mercadorias no varejo e caracterizados por realizar
mais de um terço da sua atividade comercial com gêneros alimentícios em geral, em um
espaço de vendas de mais de 2.500 m2 e uma oferta variada de produtos de 25 a 40 mil
referências (PENA, THÉBAUD-MONY, 2005). É importante frisar que, foi no século XX, com
o advento da industrialização e a explosão demográfica, que se delineou uma nova dinâmica
nas grandes redes varejistas, que tinham na feira e no mercado popular sua matriz originária
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(JÚNIOR, 2010). As grandes transformações urbanas deslocaram cada vez mais
equipamentos e estruturas dos centros congestionados para as periferias pavimentadas das
cidades, notadamente estas novas e gigantescas modalidades de comércio que representam o
supermercado e hipermercado (PENA, THÉBAUD-MONY, 2005).
Dessa forma, os supermercados – originados na América do Norte – e os
hipermercados – oriundos da França –, surgem como ramos de vendas no varejo que se
tornaram essenciais na construção de uma “sociedade do consumo” (BAUDRILLARD,
1995), cujo impacto no setor terciário, representa o que foi ocorrido com a Revolução
Industrial

para

as

manufaturas,

engendrando

uma

racionalidade,

que

organiza

simultaneamente o fluxo dos clientes, o processo de trabalho e o fluxo de artigos (PENA,
THÉBAUD-MONY, 2005). No Brasil, a criação se deu tardiamente, a partir da década de

cinqüenta, com a aceleração do processo de industrialização (JÚNIOR, 2010).
Como consequência da abertura da economia e da ampliação da concorrência, a
atividade de hipermercados e supermercados vem se reestruturando e apresentando uma
crescente concentração, que ampliou e diversificou a linha de produtos oferecidos, investindo
expressivos recursos em modernização da tecnologia da informação, automação comercial,
mudanças no modelo de gestão, ampliação das formas de crédito ao consumidor, otimização
da área de vendas e melhorias na qualidade do atendimento30. O perfil de atendimento
também modificou-se substancialmente nos últimos anos, com trabalho intenso em horários
cada vez mais amplos, em contato permanente (direto e indireto) com o consumidor. (PAC
2007 – IBGE).
Adotou-se nesta pesquisa a concepção de hipermercado e supermercado enquanto
resultado de um conjunto de transformações na organização das vendas no varejo, que foram
implementadas e fundamentadas nos seguintes princípios gerais:

[...] concentração dos clientes em um grande espaço de vendas privado,
substituindo o espaço público de organização dos mercados populares;
controle de clientes na entrada, com a seleção/exclusão do acesso de
consumidores ao espaço de vendas; organização de um sistema de fluxos
circulatórios de clientes com possibilidade de manejos no preenchimento das
vias de prateleiras e seções; rigoroso controle dos clientes na saída para a
checagem completa das compras; instituição de sistemas multisensoriais de
vigilância da massa de clientes no espaço de circulação para consumo;
organização de processos de trabalho e organização dos serviços sob a
racionalidade fordista/taylorista ou reestruturados sob a ótica toyotista
(PENA, THÉBAUD-MONY, 2005, p. 76, grifo nosso)
30

Cf. Supermercados eliminam vagas e ganham produtividade – DIEESE, 1997.
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Quanto às semelhanças e diferenças, a pesquisa atentou que os dois estabelecimentos
estão basicamente no mesmo formato arquitetônico, possuem a mesma forma de exposição
das mercadorias - em gôndolas e prateleiras - e são caracterizados pelo auto-serviço, que
organiza o segmento, caracterizado pelo fato do cliente, por si, sem a presença de vendedores,
fazer a escolha e pegar o produto desejado, para depois passar no caixa (check-out) onde o
preço é pago (JÚNIOR, 2010; PENA, THÉBAUD-MONY, 2005).
Considerou-se que o hipermercado, enquanto componente do comércio varejista, tem
como especificidade que, o resultado do trabalho na forma de serviços, geralmente implica
consumo imediato do mesmo. Ao produzir serviços, ao mesmo tempo ocorre o consumo com
a presença direta do cliente, possibilitando por meio da proximidade espacial e temporal entre
trabalhador, seus meios e objetos do trabalho e o cliente, a configuração de relações
complexas, conflituosas, antagônicas e de complementaridade entre trabalhadores,
empresários e consumidores. (PENA, THÉBAUD-MONY, 2005).
Uma especificidade desse setor, importante para a pesquisa, refere-se à relação do
cliente com a organização da empresa, que adquiriu um significado econômico central neste
modelo de vendas: a circulação orientada e modulada de clientes no espaço de vendas,
orientados aos pontos estratégicos de consumo, da realização de autoserviços e ao ponto
crítico do sistema: a barreira de caixas do fluxo de clientes. Nessa forma de organização, o
cliente em fluxo circulatório executa um processo de montagem do seu carrinho de compras,
sob a racionalização fordista, e nessa condição tornou-se objeto central de estratégias de
aumento da produtividade na organização de supermercado, em associação com o processo de
organização do trabalho (PENA, THÉBAUD-MONY, 2005).
Portanto, para analisar o hipermercado enquanto organização, se faz necessário
compreender aspectos centrais das racionalidades fordista/taylorista e ohnista que se
adequaram ao método de organização do terciário moderno (PENA, THÉBAUD-MONY, 2005).
Levando em consideração que a reestruturação produtiva na indústria, segundo Coriat (1991),
se inspirou na modalidade de organização do supermercado, segue-se que é necessária a
compreensão dos processos e transformações engendrados na indústria para uma aproximação
teórica na compreensão do terciário, em especial, do hipermercado (PENA, THÉBAUDMONY, 2005; JÚNIOR, 2007; JÚNIOR, 2010).

Quanto aos princípios tayloristas (TAYLOR, 1990) utilizados na organização racional
do trabalho, uma das premissas é que tais princípios fundamentam-se na observação e
experimentação científica de cada fase do trabalho humano (seleção, treinamento, formação),
racionalizando e parcelando as tarefas, através da padronização e controle dos movimentos e
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do tempo, levando a uma divisão científica do trabalho, edificada na dicotomia entre o
planejamento e execução, para fins de uma maior produtividade. Complementa o sistema, um
mecanismo de integração psicológica, através da concessão de prêmios e aumento de salário
(RAMOS, 2009).
O fordismo, incorporando as idéias tayloristas, fundamenta-se na separação entre
concepção e execução das tarefas, na divisão do processo de produção através da
fragmentação e rotinização, na “especialização desqualificante” do trabalhador, no controle
do tempo e execução das tarefas (SILVA, 2001).
Os princípios fordistas/tayloristas, reestruturados sob a ótica toyotista são apropriados
de maneira específica na organização e gestão do trabalho no setor hipermercadista,
articulando inovações tecnológicas com estratégias gerenciais, em face de concorrência e
competitividade desse segmento. Um dos setores do hipermercado que experimenta a
aplicação dessas racionalidades é o setor considerado central na dinâmica desse tipo de
comércio, o setor de caixas registradoras ou check-outs.
É relevante para a pesquisa a compreensão de que nos caixas eletrônicas ou checkouts, as operadoras “gerem” o fluxo de clientes, arbitrando permanentemente entre as
exigências contraditórias de rapidez e de atenção à clientela. São elas que “regulam” o fluxo,
considerando a singularidade de cada cliente, resolvendo a cada dia, diversas situações
conflituosas, beneficiando a empresa. São de extrema importância, pois asseguram
sistematicamente da exatidão do preço a ser pago (JEAN et al, 2005).
Outro aspecto relevante para a pesquisa, em relação ao trabalho das operadoras de
caixa, é a concepção de auto-serviço: o cliente é usado na fila de espera do caixa, como
instrumento de gestão no controle do ritmo de trabalho das operadoras de caixas, conhecido
também como “gestão do estresse”, na qual o cliente se transforma em um agente estressante,
atuando sobre as operadoras de caixa para aumentar a intensidade do trabalho, através de uma
pressão contínua sobre o ritmo de atividade, representando um exemplo de aparelho sóciotécnico de intensificação do trabalho e precarização (PENA; THÉBAUD-MONY, 2005;
RUZZA, 2005).
Essa “gestão flexível de abertura de caixas” (RUZZA, 2005) imposta na organização e
no ritmo de trabalho das operadoras de caixa, é resultado dos desdobramentos que foram
dinamizados pela reestruturação do setor comercial, especificamente dos hipermercados
(SEGRE, 2002). Desse modo, através da implementação de novas tecnologias nos caixas –
leitores óticos de códigos de barras –, flexibilização crescente dos contratos e dos tempos de
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trabalho das operadoras de caixa (RUZZA, 2005; FAECYS, 2005; PAULINO et al., 2005),
ocorreu o aumento de produtividade dos caixas automatizados (SEGRE, 2002).
Verifica-se, segundo Ruzza (2005) que se trata de uma característica essencial da
globalização dos serviços no setor de distribuição, cujos objetivos são: racionalização das
atividades através da utilização dos princípios do taylorismo ou do toyotismo, eliminação do
trabalho vivo em benefício do “trabalho morto”, redução dos custos e, principalmente,
diminuição dos custos da mão-de-obra, reorganização dos postos de trabalho, com a
necessidade de novas competências, uma maior disponibilidade, polivalência, adaptabilidade
e uma maior flexibilidade em todos os níveis.
No que tange a flexibilidade da gestão da mão-de-obra, tem-se uma multiplicidade de
contratos de trabalho, principalmente no setor de caixas, onde particularmente são utilizados
os contratos em tempo parcial – part-time -, pois permitem repartir as horas de trabalho por
um máximo de pessoas a fim de ajustar mais facilmente o efetivo às variações de fluxos de
clientes sem aumentar o número total de horas (JEAN et al, 2005).
Alia-se a esses fatores o número de fusões, incorporações, a concentração,
internacionalização do setor varejista e investimento de capital estrangeiro, que possibilitou a
elevação da produtividade, redução dos custos operacionais, como forma de manter a
competitividade (JÚNIOR, 2007; JÚNIOR, 2010; SEGRE, 2002; PAULINO et al, 2005),
acarretando mudanças organizacionais no trabalho e no relacionamento entre as empresas e os
seus trabalhadores (JÚNIOR, 2007).
No caso brasileiro, algumas pesquisas apontam que essas mudanças acarretaram várias
conseqüências sobre o mercado de trabalho: redução no contingente de trabalhadores e a
submissão destes a ritmos mais acelerados, maior intensidade e responsabilidade no trabalho,
com conseqüentes efeitos deletérios sobre a saúde, sobre o aumento do número de acidentes
de trabalho e a diminuição das horas livres e de convívio social e familiar (PAULINO et al,
2005)

1.4 – Mercado de Trabalho e Dados Econômicos de Sergipe

O Estado de Sergipe tem uma área de 21.910,3 km2, possui 75 municípios agrupados
pelo IBGE em 13 microrregiões político-adminitrativas. Em 2009, sua população foi estimada
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em 2.030.00 habitantes – 1.062.000 mulheres e 968.000 homens, ressaltando que 51,6% da
população feminina, residente no Estado, está concentrada na área urbana, enquanto 51,3% da
população masculina habitam no meio rural. É o sexto estado menos populoso do país, com
uma densidade demográfica de 91,3 hab/km2, tendo sua capital Aracaju uma população
residente de 520.303 habitantes. (Sergipe em Dados – 2009 – SEPLAN/SE).
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Sergipe em 2007 foi de 0,770, o mais
alto da região Nordeste. Sergipe vem se aproximando do IDH brasileiro em 2007 (0,816),
mesmo com a melhoria relativamente rápida do indicador nacional. Em 1991, o IDH de
Sergipe correspondia a 85,8% do IDH do Brasil. Em 2007, o IDH de Sergipe já equivalia a
94,4% do IDH brasileiro31.
No Estado de Sergipe, o setor de serviços vem se desenvolvendo a cada ano. Todas as
atividades apresentaram bom desempenho: Administração, saúde e educação públicas e
seguridade social, apresentou um crescimento de 6,1%. A continuidade da expansão do
crédito, queda nas taxas de juros e maior oferta de empregos fizeram com que a atividade de
comércio e serviços de manutenção e reparação, que representa 12,0% do valor
supermercados e hipermercados” e “veículos, motocicletas, partes e peças,” juntas
representaram, em 2007, 24,6% de toda atividade comercial do Estado. (Sergipe em Dados
2009 – SEPLAN/SE).
A participação do setor de serviços em 2006 representa 63,7% (R$ 8,599 bilhões) de
toda a riqueza produzida pelo Estado. Os serviços em 2006 registraram crescimento da ordem
de 3,2%. Sendo um setor bastante diversificado com 11 segmentos de atividades, dentre eles:
Administração, Saúde e Educação Públicas, Comércio e Serviços de Manutenção e
Reparação, Atividades Imobiliárias e Aluguel, Transporte e Armazenagem, segmentos que
juntos em 2006, contribuíram com aproximadamente, a metade da geração da riqueza
produzida no Estado (48,5%), colocando os Serviços como o setor mais importante na
formação do PIB estadual32.
De acordo com dados da RAIS 200933, o número de empregos formais em Sergipe
alcançou 344,1 mil em dezembro de 2009, correspondendo ao acréscimo de 24,8 mil postos
de trabalho em relação a dezembro do ano anterior.

31

Cf O Boletim regional do Banco Central do Brasil, edição de janeiro de 2009. disponível em
<<<www.bcb.gov.br/pec/boletimregional/port/2009>>
32
Cf. CR – produto interno bruto do Estado de Sergipe: 2002-2006 – SUPES/SEPLAN/SE.
33
Cf. Características do Emprego Formal – RAIS 2009 – Ministério do Trabalho e Emprego.

58

TABELA 1
Estoque de empregos formais em Sergipe por setor de atividade

Fonte: Caged (disponível em http://www.mte.gov.br/caged/2010_04/default.asp)

Os setores que mais geraram empregos foram a Administração Pública (11,0 mil) e
Serviços (7,0 mil). O rendimento real médio do trabalhador sergipano cresceu 5,07% em
relação a dezembro de 2007, como resultado das elevações nas remunerações médias
recebidas pelos homens (+5,37%) e pelas mulheres (+4,63%).
Conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)34, em abril de 2010
foram gerados 1.588 empregos celetistas em Sergipe, equivalente a uma expansão de 0,68%
em relação ao mês anterior. Os setores de atividade que mais contribuíram para este
desempenho foram os Serviços (+845 postos), a Indústria de Transformação (+393 postos) e o
Comércio (+371 postos).
O Estado de Sergipe tem um importante e único representante entre as 15 maiores
redes no faturamento total, a rede S. Varejo, que possui 119 pontos-de-venda nos formatos
hipermercados, supermercados, atacados, farmácias e eletroshows (venda de eletrônicos).
Conta com cerca de 8.000 funcionários nos estados que atua – Sergipe, Alagoas e Bahia. Em
Sergipe, a empresa possui atualmente 32 lojas, sendo 16 na capital e 16 no interior do Estado
(CONCEIÇÃO et al, 2009). Em 2009, atingiu 52 lojas, 9.527 empregados e 1.077 check-outs
(terminais de operação de caixa) (DIEESE35).

34
35

Cf. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
Cf. DIEESE - Balanço do Segmento e Perfil dos Trabalhadores em Supermercados – São Paulo, julho/2010.

59

Em 4 anos a empresa S. Varejo, subiu do 9º para o 5º lugar no ranking das dez maiores
da Associação Brasileira dos Supermercados (ABRAS). Comprado no final de 2007 pelo
grupo chileno Cencosud, a Rede S. Varejo passa a ocupar a quarta (4ª) posição no ranking,
atrás apenas do Carrefour, Pão de Açúcar e Wal-Mart, com um faturamento de R$ 2,4 bilhões
em 2009, registrando um crescimento acima de 10% nos últimos quatro anos, conforme dados
da ABRAS (2009).

1.5 – Perfil das operadoras de caixa do hipermercado S.Varejo

Os dados gerais das operadoras de caixa tiveram como foco a descrição de algumas
variáveis: sexo, idade, escolaridade, estado civil, número e idade dos filhos, tempo de
serviço, função de admissão, tempo de serviço e horário de trabalho. Conforme Castro e
Lavinas (1992), na análise do trabalho feminino, essas variáveis são expressivas para o
entendimento de sua participação no mercado de trabalho.
Além de ter possibilitado traçar um perfil da população estudada, permitiu verificar a
composição familiar e a trajetória ocupacional na empresa. A partir das características sociais,
familiares e profissionais, realizou-se uma análise mais ampliada dos desdobramentos
ocorridos nos âmbito produtivo e reprodutivo dessas(es) trabalhadoras(es).
Segundo dados fornecidos pelo departamento de recursos humanos36, o setor de
operação de caixa do hipermercado S.Varejo é composto no total por 135 funcionários, sendo
126 funcionários do sexo feminino e 09 funcionários do sexo masculino. No universo
selecionado para a pesquisa, a amostra foi formada por um total de 19 funcionários, entre eles:
quinze (15) operadoras de caixa – representando aproximadamente 12% da mão-de-obra
feminina –, três (03) operadores de caixa – o que representa, aproximadamente, 33% do
contingente masculino – e uma (01) embaladora.
Em relação ao total de operadoras de caixa no setor de frente, as mulheres representam
94% dos funcionários desse setor. Referente à amostra analisada, as mulheres representam
84% do universo estudado. Esses números confirmaram uma tendência observada em outras
pesquisas, referente a uma segregação feminina nesse setor (DIEESE, CESIT, 2005; KAUFMANN,
2001; SOARES, 1998; CRUZ, S., 2003), que não é um caso isolado do setor de serviços, como pode
36

Cf. dados fornecidos pelo departamento de RH da empresa, enviados por correio eletrônico, no formato de
planilhas em outubro de 2010.
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ser verificado em outras pesquisas, como por exemplo, na feminização do setor de
telemarketing (NOGUEIRA, 2004). Essas profissões são designadas como profissões de
“colarinho rosa”, entre elas: secretárias, enfermeiras, professoras de primeiro grau, garçonete.
(SOARES, 1997).
Segundo Bastos e Segre (2000), o sexo feminino predomina entre os ocupantes da
função de operador(a) de caixa, pelo fato de algumas características requeridas para exercê-la
– paciência, gentileza, boa apresentação etc –, estarem associadas à mulher. Os empregos
existentes em certas atividades de serviço, com forte presença feminina, se baseiam na
referência naturalista às “qualidades femininas” (a paciência, destreza etc.). (ZARIFIAN,
2008).
De acordo com os gestores do hipermercado S.Varejo, levando em consideração
apenas o setor de frente de loja, no qual temos as funções de operadoras de caixa,
embaladore(as) e líderes de atendimento, a maioria é ocupada por mulheres. Essa situação
pode variar em outros supermercados e hipermercados da rede varejista, nos quais podem ser
encontradas apenas mulheres trabalhando nesse setor.
Nos supermercados e hipermercados, algumas pesquisas37 demonstraram que as
mulheres constituem a maioria dos empregados da frente de loja, geralmente nas ocupações
de operadora de caixa e embaladora, sendo que tal atribuição parte de critérios subjetivos no
momento da contratação, tais como a boa aparência e a crença de que mulheres lidam melhor
com o público. Nas áreas de reposição, onde é exigida força física para movimentar algumas
mercadorias, a maioria dos trabalhadores é do sexo masculino (PAULINO et al, 2005).
Na maioria dos supermercados, os homens são contratados como repositores – função
que exige maior esforço físico – e ocupam as chefias do setor, as mulheres são contratadas
para vagas de atendimento ao público, nas funções de embaladoras, atendentes e operadoras
de caixas. (PAULINO et al, 2005). À semelhança dessa situação, o hipermercado S. Varejo,
apesar de não apresentar dados numéricos, os gerentes confirmarm através de informação
verbal que existe apenas homens trabalhando como repositores, em função da exigência do
uso de força física.

37

Cf. Paulino (2005), “Relações de trabalho e relações sindicais na empresa transnacional supermercadista
Carrefour: Brasil, França e Argentina”, desenvolvida mediante cooperação técnica internacional entre o
DIEESE, o Instituto Observatório Social (IOS) e o Departamento de Ergologia/APST da Universidade de
Provença, na França. Posteriormente, a Federação Argentina dos Empregados no Comércio e Serviços
(FAECYS) também se integrou a essa parceria, redundando no projeto de pesquisa e formação técnica
DIEESE/CESIT “Mercado de Trabalho e modernização do setor terciário brasileiro”, que contou com o apoio do
CNPq.
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Segundo Soares (1997), os trabalhos executados pelas mulheres no setor de
supermercados, exigiriam pouca ou nenhuma qualificação, possuem um baixo prestígio, são
mal remunerados e oferecem uma organização de trabalho rígida, de condições de execução
cada vez mais precárias. Todavia, segundo Kergoat (2009), as mulheres tem práticas e
competências que não são reconhecidas como tais – aquelas que se desenvolvem
continuamente na esfera doméstica – e que podem ser reconvertidas para o trabalho
produtivo, ou, nesse caso específico, para funções no setor de serviços.
Nas grandes redes de supermercado do país, foi verificado que este segmento
apresentava uma nítida divisão de trabalho por gênero, seja com relação à função “de entrada”
ou na forma como homens e mulheres ocupam os diversos setores da loja (operação de caixa,
bazar, padaria, frios, perecíveis, têxtil, eletro, depósito etc). O balanço do segmento e perfil
dos trabalhadores em supermercados, realizado em 2010, pelo DIEESE, no quesito
distribuição da força de trabalho, os homens representavam 55% e as mulheres 45% dos
trabalhadores formais. (DIEESE; CESIT, 2005).
No quesito escolaridade, o ensino médio completo é o requisito exigido pelo setor de
recursos humanos para admissão no cargo de operador(a) de caixa, embalador(a) e repositor.
Apenas 02 (dois) entrevistados, estavam cursando nível superior, um homem e uma mulher,
ambos trabalhando no horário da manhã. Além do ensino médio completo, a maioria das
mulheres possuía cursos de informática, recepcionista, telefonista e outros cursos
direcionados para o setor de serviços (frentista, atendente), sendo que algumas iniciaram o
curso pré-vestibular, mas desistiram em virtude do horário de saída do trabalho. Apenas uma
das entrevistadas, uma embaladora que frequentemente exerce a função de operadora de
caixa, foi a única da amostra que concluiu um curso técnico (enfermagem), realizado no
horário da manhã.
O setor de recursos humanos da rede S.Varejo, tem como política de recrutamento,
para os cargos da base do setor operacional, contratar pessoas com perfil de primeiro
emprego, sem experiência anterior e que tenha apenas concluído o ensino médio, não se
exigindo a formação em cursos específicos. Na amostra analisada, a perspectiva de aumento
do nível de escolaridade depende de vários mecanismos de atuação dessas trabalhadoras, das
escalas de trabalho, dos arranjos familiares e do comprometimento de sua renda com a
manutenção da família, projetos pessoais e familiares.
O aumento do nível de escolaridade formal dos trabalhadores tem sido atribuído, entre
outros, a dois fatores: o maior acesso (e permanência) à educação com consequente aumento
geral da escolaridade média da população, e às maiores exigências de formação escolar nos

62

processos seletivos por parte das empresas, em razão da elevada oferta de mão de obra e das
taxas de desemprego em patamares ainda elevados.
Em relação à variável idade, conforme indica o gráfico 1, a maioria das entrevistadas
encontrava-se na faixa etária de 26 a 30 anos, diferindo um pouco da média verificada em
outros estados no setor de supermercados, no qual a proporção de homens e mulheres é maior
entre 18 e 24 anos, conforme dados do DIEESE38. Em 2007, a faixa etária de 20 a 39 anos
representou 34,0% da população residente no Estado de Sergipe, seguido do extrato de 10 a
19 anos com 20,0%. As demais não ultrapassaram os 18,0%.

GRÁFICO 1
Distribuição das operadoras de caixa de acordo com a faixa etária da amostra
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Fonte: Dados fornecidos pelo departamento de RH da empresa em outubro de 2010.

Segundo Cruz (2005a), a idade constitui um dos atributos de gênero, uma variável
individual imbuída de sentido econômico, cultural e ideológico. Isto porque, especialmente
para as mulheres, a idade delimita espaços de circulação econômica, social, sexual e afetiva,
até mais rígidos do que para os homens, influenciando na demarcação das qualificações, da
divisão social do trabalho quando ao gênero, raça, geração, revelando-se importante na
compreensão do uso e preço da força de trabalho feminina no mercado.
Um dos traços do comércio e do segmento supermercadista é a expressiva presença de
jovens no setor. Historicamente, o setor do comércio varejista é tido como porta de entrada
para o mercado de trabalho pelos jovens, pelo fato de ter como características estruturais, a
disponibilidade da inserção de mão-de-obra intensiva, em inúmeras funções que não exigem
38

Cf. Balanço do Segmento e Perfil dos Trabalhadores em Supermercados – São Paulo – Julho 2010 – DIEESE.
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qualificação profissional ou experiência anterior. A faixa etária das operadoras de caixa do
hipermercado S.Varejo sugere que essas trabalhadoras ingressam no trabalho, logo após os
dezoitos anos de idade, geralmente depois de trabalharem certo período em empregos
temporários no comércio e permanecem poucos anos na função, em virtude da rotatividade
que essa função apresenta.
Quanto ao estado civil do total de operadoras de caixa, apresentou-se o seguinte: 98
solteiras(os) e 37 casadas(os); enquanto na amostra estudada, verificou-se o seguinte: 08
casadas, 05 separadas e 06 solteiras(os), entre estas(es), 03 homens e 03 mulheres. Numa
análise comparativa verifica-se que na totalidade das operadoras de caixa do setor de frente, a
predominância é de solteiras (72%), enquanto na amostra estudada esse percentual foi de 31%
e 68% para as funcionárias casadas e separadas.
Em relação à diferença encontrada na proporção de casadas e solteiras, no total do
setor de operação de caixa e na amostra estudada, observa-se que é resultante dos critérios na
composição da amostra intencional, que considerou as mulheres casadas ou chefes de família,
devido ao peso das responsabilidades domésticas e familiares. Ao contrário do que acontece
com os trabalhadores, a absorção das trabalhadoras em diferentes setores da atividade
econômica é influenciada por seu estado conjugal (CRUZ, 2005a).
O número e idade dos filhos do total de trabalhadores são exibidos no gráfico 3. Em
relação apenas ao grupo estudado, as mulheres casadas correspondem ao maior percentual de
funcionários com filhos (1 a 4 filhos). Os homens e as mulheres solteiras, não têm filhos.
Entre as casadas à média é de 1,8 filho.
GRÁFICO 2
Distribuição total do número e idade dos filhos das operadoras de caixa
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Fonte: Dados fornecidos pelo departamento de RH da empresa em outubro de 2010.
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Verifica-se que o número e idade dos filhos são fatores individuais que se apresentam
como relevantes para a análise das relações de gênero no trabalho, da importância das redes
familiares, a participação no mercado de trabalho, a análise das políticas sociais, projetos
individuais e conjugais, num contexto de insuficiência de serviços públicos destinados ao
cuidado de crianças no país. Mesmo com poucos avanços numa igualdade de
responsabilidades pelo trabalho reprodutivo, Bruschini et al (2008) assinala que, a presença de
filhos pequenos é o que mais dificulta a atividade produtiva feminina, na medida em que o
cuidado com os filhos é uma das atividades que mais consome o tempo do trabalho doméstico
das mulheres. Mesmo assim as mães com filhos pequenos estão entrando consistentemente no
mercado de trabalho.
Ainda em 2008, a taxa de fecundidade total em Sergipe, registra que a mulher
sergipana no seu período de fertilidade gerou 2,28 filhos, enquanto na Região Nordeste e no
Brasil esse índice cai para 2,12 e 1,89 filhos, respectivamente39. Em relação à amostra
estudada, a maioria enquadra-se nessa situação, sendo que 43% das mulheres tem apenas um
filho, 12% tem dois filhos e 25% não tem filhos, levando em consideração que essa maioria
fica na faixa de idade entre 24 e 32 anos. Além das questões apontadas, vale ressaltar o quanto
o poder aquisitivo do grupo familiar, pode ser ou não condicionante da taxa de fecundidade
dessas trabalhadoras, considerando suas origens sociais e econômicas.
Cabe destacar os custos sociais que tem para as mulheres a realização dos afazeres
domésticos, marcados na sociedade pela invisibilidade. Do total das mulheres ocupadas,
87,9% declararam cuidar dos afazeres e do total dos homens, 46,1%. O número médio de
horas na semana dedicado a esses afazeres é de 20,9 para as mulheres e de apenas 9,2 para os
homens40. Esses resultados evidenciam de forma inegável as diferenças de gênero. Além das
pressões exercidas pelo trabalho e da constante necessidade de qualificação profissional, a
maioria das mulheres ocupadas ainda tem que se comprometer com a realização das
atividades domésticas, principalmente, quando não contam com ajuda dos homens.
Todas essas pressões recaem, de alguma forma, na decisão pelo número de filhos. Ao
se observar a proporção de mulheres por número de filhos e classe de rendimento entre os
anos de 1998 e 2008, verifica-se uma redução da proporção de mulheres em ambas as classes
de rendimento (até ½ salário mínimo per capita e mais de 2 salários mínimos per capita) com
três filhos ou mais. Para as mulheres nas classes mais baixas – pode ser também um
comparativo para as operadoras de caixa –, a proporção de mulheres com três filhos ou mais,
39
40

Sergipe em Dados 2009 – SEPLAN/SE.
Cf. Síntese de Indicadores Sociais 2009 – IBGE.
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apesar de ainda bem considerável, apresenta declínio entre 1998 e 2008, conforme gráfico
abaixo. Para as mulheres com mais de 2 salários mínimos per capita, o maior aumento se
concentra nas mulheres com apenas um filho.

GRÁFICO 3
Distribuição percentual das mulheres com filhos nascidos vivos, por nº de filhos , até 1/2 e de 2 salários
mínimos ou mais de rendimento familiar per capita Brasil - 1998/2008

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais 2009 – IBGE.

Em relação ao tempo de serviço, a amostra se concentra entre 01 e 03 anos de serviço
na função de operadora de caixa, conforme gráfico 4. Na amostra, 63% da população tem
entre um e três anos de serviço na empresa. Entre as mulheres entrevistadas – dezesseis no
total –, apenas três delas tem mais de quatro anos de serviço.
Mesmo com o resultado positivo na geração de postos de trabalho, o tempo médio de
permanência no emprego no setor supermercadista é de quatro anos, devido à elevada
rotatividade da mão de obra. Com ou sem crise, essa rotatividade acaba tendo impactos na
média salarial dos trabalhadores, e pode indicar um traço de precarização desses postos de
trabalho. Assim, a rotatividade enquanto estratégia de redução de salários, pode ser
considerada um traço das relações de classe que irão refletir nas relações de trabalho desse
grupo pesquisado.
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GRÁFICO 4
Distribuição do tempo de serviço das operadoras de caixa (amostra)
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Fonte: Dados fornecidos pelo departamento de RH da empresa em outubro de 2010.

No grupo analisado na pesquisa, a maioria apresentou-se nessa situação, entre 01 e 03
anos de tempo de serviço, ressaltando que entre as mulheres casadas com mais de trinta anos,
a maioria também permaneceu nessa mesma condição.
Dessa forma, o pouco tempo de permanência no emprego, sugere também que,
algumas características relacionadas às relações de trabalho, entre elas: jornada de trabalho,
carga horária, ritmo de trabalho, baixos salários, estão relacionados com a grande rotatividade
do setor, que atinge principalmente as(os) operadoras(es) de caixa.
Quanto ao horário de trabalho da amostra analisada, podemos observar no gráfico 5,
uma distribuição bem uniforme, no horário da manhã, início da tarde e encerramento
(fechamento). Observa-se que no horário do encerramento (fechamento) – que inicia a partir
das 15h00min e 15h45min, encontram-se apenas mulheres na sua maioria casadas, não tendo
nenhuma solteira. Todos os homens da amostra encontram-se trabalhando no horário da
manhã.
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GRÁFICO 5
Distribuição do horário de trabalho (início) das operadoras de caixa (amostra)
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Fonte: Dados fornecidos pelo departamento de RH da empresa em outubro de 2010.

Um dos fatores mais importantes para verificar a situação das mulheres nesse setor é o
horário de trabalho, quando inicia e quando termina a sua jornada de trabalho, tendo impacto
sobre questões familiares, de qualificação, de efeito sobre a dupla jornada de trabalho,
investimento pessoal, lazer, integração com seu grupo familiar.
Segundo Gonçalves (2009), o ritmo de trabalho e a carga horária foram apontados
pelos funcionários dos supermercados como as duas principais dificuldades encontradas para
ajustar sua vida privada à atividade profissional. No caso estudado, esse aspecto do tempo
produtivo e do tempo reprodutivo tem estreita relação com as inúmeras estratégias e
negociações dessas trabalhadoras para conciliar a totalidade do seu trabalho.
É interessante observar num primeiro momento que as mulheres que trabalham no
horário do fechamento, cujo horário de entrada no seu posto é de 15h15 e 15h45, todas tem
filhos e a maioria é casada, enquanto, no horário da abertura, que inicia às 05h55 (primeira
turma) e 06h45 (segunda turma), estão os trabalhadores que estudam em instituições de
ensino superior. Entretanto, algumas operadoras de caixa que trabalham no horário de
encerramento – que inicia no meio da tarde e vai até tarde da noite –, ficam com o tempo livre
para se dedicar aos estudos pela manhã.
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A forma de organização do trabalho no hipermercado estudado, pertencente à rede
S.Varejo, típica também de outras redes, é influenciada pelos fluxos dos clientes e pelas
flutuações que ocorrem durante o dia no movimento da loja, sendo então, utilizado na gestão
da carga horária das operadoras de caixa, um sistema de escalas com jornadas de trabalho
flexíveis nos dias de semana, sábados, domingos e feriados. A inserção das trabalhadoras
numa dessas escalas podem ter reflexos diferentes para as mesmas, dependendo de fatores
como, estado civil, número e idade dos filhos, tempo de serviço, projetos individuais e
familiares e conciliação com as atividades realizadas no âmbito privado.
Outro ponto também que merece consideração, tendo em vista a influência da
flexibilização desse setor, são os contratos por tempo determinado, conhecido como part-time
(tempo parcial), no qual muitas das entrevistadas ingressaram na empresa, trabalhando três
dias por semana, com metade do vencimento de uma operadora com contrato fixo. Não
prescindindo a forma precária dessa inserção, pode evidenciar uma forma de estratégia para se
inserir no mercado de trabalho.
Em relação à função de ingresso na empresa, podemos verificar na amostra estudada
(gráfico 6), que a maioria (58%), ingressou como operadora de caixa – trabalhando como fixa
ou part-time (tempo parcial) –, e 42% dos funcionários ingressaram como embaladoras(es) e
outras funções.

GRÁFICO 6
Distribuição percentual do cargo de ingresso (amostra)
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Fonte: Dados fornecidos pelo departamento de RH da empresa em outubro de 2010.
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Em razão de inúmeras dificuldades para ingressar no mercado de trabalho,
principalmente ausência de qualificação técnica necessária, essas trabalhadoras acabam
encontrando vagas disponíveis em trabalhos precários, principalmente em determinadas
épocas do ano. No entanto, devido às sazonalidades do comércio, esses empregos são
marcados pela precarização de vários direitos e inserções temporárias e intercaladas com o
desemprego. Nesse cenário oscilante de informalidade e desemprego, essas trabalhadoras
acabam sendo absorvidas pelo segmento de supermercados.
Como a política de contratação da empresa exige apenas o ensino médio para os
serviços operacionais, muitos jovens recorrem a essa possibilidade de obter um vínculo
formal de emprego. Podemos analisar no gráfico a seguir, como as vagas de emprego do
segmento de hipermercados e supermercados, em nível nacional e estadual, vem se
comportando em relação aos outros setores.

GRÁFICO 7
Distribuição do Emprego Formal
(Sub-Setores de atividade econômica segundo IBGE)

Comércio
varejista

Fonte: Caged/TEM (disponível em http://www.idv.org.br/varejo-dados-brasil.aspx#Page_4)

Trata-se de uma tendência assinalada em nível mundial, o comércio varejista,
representa a terceira maior fonte de novo crescimento potencial, com 5,1 milhões de novos
empregos, vem crescendo a uma taxa anual média saudável de 1,6% e começando de um nível
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alto em números absolutos de empregos (CASTELLS, 2006). E a crescente participação das
mulheres no mercado de trabalho vem ocorrendo nos supermercados, além de outros setores –
telemarketing, fast-food etc. (ANTUNES, 2007).
Desde 2007, esse segmento passou a ocupar uma proporção relativamente maior de
trabalhadores, 9,5% do total do comércio (798.250), representando 9,6% (R$ 7,1 bilhões) dos
salários, retiradas e outras remunerações, conforme gráfico abaixo.

GRÁFICO 8
Participação das atividades no segmento do comércio varejista – Brasil – 2007
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Fonte: Pesquisa Anual do Comércio – PAC 2007 – IBGE.

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)41, em abril de
2010, o setor de Comércio apresentou desempenho recorde, com a geração de 40.725 postos
de trabalho (+0,55%), resultante de aumentos recordes nos seus dois ramos: comércio
varejista (+34.015 postos) e comércio atacadista (+6.710 postos de trabalho).
Conforme dados do IBGE42, o comércio varejista de Sergipe, apresentou em 2008 um
total de 48.485 pessoas ocupadas, com salário médio mensal (salário-mínimo) de 1,6.

41

Cf. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
Cf. Tabela 987 do IBGE – Empresas e outras organizações, pessoal ocupado total e assalariado em 31.12,
salários e outras remunerações e salário médio mensal, por seção, divisão e grupo das classificações de
atividades (CNAE 2.0) e faixas de pessoal ocupado total - SE (disponível em http://sidra.ibge.gov.br/
bda/pesquisas/cempre/defaut.asp).
42
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Conforme dados obtidos durante a pesquisa, os trabalhadores do setor de frente de loja
recebem como vencimento básico, a média do valor de um salário mínimo.
Vale ressaltar, que apesar do número de empregos gerados nesse setor, inclusive nas
grandes redes de supermercados do país, entre as quais se encontra o hipermercado S.Varejo,
a taxa de crescimento de emprego, é completamente desproporcional ao crescimento da taxa
de faturamento desse setor.
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CAPÍTULO II – DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO, ORGANIZAÇÃO E
GESTÃO DO TRABALHO NO HIPERMERCADO S. VAREJO

Os trabalhadores e trabalhadoras inseridas na rede de supermercados S. Varejo,
quando ingressaram nas diversas funções de trabalho, que compõem o setor de auto-serviço,
foram selecionados e avaliados pelas políticas de recrutamento e seleção do departamento de
relações humanas (DRH). As políticas de admissão levam em consideração, vários critérios e
requisitos que condicionam as suas políticas de seleção de mão-de-obra. Não observam
apenas as qualificações formais, objetivas e/ou a experiência anterior dos trabalhadores,
expressas nos critérios como: escolaridade, cursos, certificados, experiência profissional etc.,
como se homens e mulheres enquanto sujeitos sociais, suas particularidades e características,
pudessem ser unívocas a uma classe ou grupo social homogêneo.
Desde o processo de seleção, recrutamento, entrevista, avaliação, e treinamento dos
candidatos às vagas de emprego, os procedimentos realizados pelos gestores e seus agentes,
são condicionados pelas representações sociais sobre homens e mulheres, pelos papéis de
gênero existentes no convívio social, que constituem e reconstituem imagens e espaços
masculinos e femininos, permeando as relações de trabalho e implicando nas políticas de
recursos humanos da empresa.
Dessa forma, segundo Souza-Lobo (1992), mesmo se a diferença de gênero não está
explicitada nos discursos, vai oferecer critérios para as estratégias de gestão e organização do
trabalho, naquilo que parecia ser exclusivamente uma relação técnico-organizativa neutra.
Remete-se dessa forma “ao discurso sobre o masculino e o feminino”, pois “[...] a gestão
trabalha com as representações de gênero” (SOUZA-LOBO, 1991, 1992).
Assim, os discursos que atravessam essas representações sociais, presentes em outras
dimensões da vida social, vão conformar as noções, percepções e idéias que os gestores e
empresários tem sobre os papéis, funções e lugares, de homens e mulheres no trabalho, na
família, na sociedade, na esfera pública e na esfera privada. Segundo Abramo (2007), essas
representações são fundamentais nas decisões, em relação à contratação, investimentos em
capacitação, atribuição de tarefas e responsabilidades, definição de níveis de remuneração e
promoção, incidindo sobre as políticas de recursos humanos das empresas, as práticas sociais
no espaço de trabalho.

73

Segundo Abramo (1996; 2007), as imagens de gênero são representações sobre as
identidades masculina e feminina produzidas social e culturalmente, que condicionam
fortemente as formas diferenciadas de oportunidades e inserção de homens e mulheres no
mundo do trabalho. Elas são elementos fundamentais na constituição de uma ordem de
gênero43 e de uma divisão sexual do trabalho,

[...] são prévias à inserção de homens e mulheres no trabalho, sendo
produzidas e reproduzidas desde as etapas iniciais de socialização dos
indivíduos e estão baseadas na separação entre o privado e o público, o
mundo familiar e o mundo produtivo, e na definição de uns como territórios
de mulheres e outros como territórios de homens (ABRAMO, 2007, p. 5).

No setor estudado, essas imagens de gênero, conformam os processos através dos
quais se estrutura a divisão sexual do trabalho e a organização dos processos de trabalho, se
constituindo e reconstituindo nas relações de trabalho dos inúmeros setores que compõem o
comércio varejista de supermercado, entre eles, o setor de operação de caixa. Essas imagens
de gênero e as práticas que se estruturam a partir dela, não são categorias fixas, imutáveis e
coerentes com os inúmeros discursos, são ambíguas, difusas e instáveis, estão em processo de
re(construção), pondo em jogo, de certa forma, tanto questões materiais, quanto questões
simbólicas.
No setor supermercadista, o trabalho realizado por homens e mulheres constitui um
lócus importante de reprodução dessas imagens de gênero, principalmente no setor de frente
de loja, no qual as operadoras de caixa estão inseridas, e onde existe uma presença
significativa de mulheres trabalhando44.
Como se trata de um setor em constante processo de modernização, marcado por
significativas transformações na organização e gestão do trabalho, pela introdução das novas
tecnologias, essas imagens de gênero no trabalho, constantemente reproduzidas, passa a ser
um elemento fundamental da divisão sexual do trabalho e da segmentação ocupacional desse
setor e pode constituir em um obstáculo à alteração dessa segmentação.

43

Uma ordem que é material e fortemente simbólica, que distribui, através da história, lugares para homens e
mulheres, que atribui qualidades e aptidões, estabelece hierarquias nessas mesmas qualidades, sejam elas
consideradas naturais ou admitidas como construções sociais (SOUZA-LOBO, 1991).
44
Cf. GONÇALVES, I. L. A gestão de RH sob a perspectiva dos trabalhadores de supermercados em Belém,
Pará; KAUFMANN, A. E. S. O trabalho flexível na empresa enxuta e suas conseqüências para as operadoras de
caixa em supermercados; SOARES, A. Se eu pudesse não ser caixa de supermercado; CRUZ, Entre a casa e a
caixa: retrato de trabalhadoras na grande distribuição; SAM, A. As atribulações de uma caixa de supermercado.
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Nas políticas de recursos humanos da empresa estudada, direcionadas para o processo
de seleção e recrutamento de trabalhadores(as) para o setor de frente de loja – operadores(as)
e repositores –, eles e elas são imediatamente classificados

pelos gerentes de forma

diferenciada e desigual como homens e mulheres no trabalho, como trabalhadores e
trabalhadoras. Eles e elas não abandonam suas identidades de gênero, que a partir dessa nova
condição, são em parte, redefinidas e ajustadas e irão configurar expectativas e compromissos
relacionados às situações e experiências de trabalho e vida profissional (ABRAMO, 2007).
Essas classificações e identidades que conformam as imagens de gênero, são
reproduzidas e (re)codificadas em termos das categorias próprias desse setor de trabalho, tais
como os tipos e graus de qualificação, as habilidades requeridas, força, destreza, delicadeza,
disciplina, produtividade, comprometimento e responsabilidade.
A pesquisa verificou a partir do discurso gerencial como as imagens de gênero, ora
explícitas, ora implícitas nos discursos analisados, influenciam e conduziam as formas de
gestão e organização do trabalho das operadoras de caixa, considerando os desdobramentos
do processo de modernização que vem sendo implementado nos setores de trabalho do
hipermercado S.Varejo.

2.1 – Processo de modernização e inovações organizacionais no hipermercado S.
Varejo

Os discursos dos gerentes – setor de recursos humanos, setor de atendimento (setor de
frente de loja) e geral (administrativo) – da organização estudada, revelaram-se coesos em
algumas questões, principalmente as relacionadas com as mudanças em nível estrutural,
variando e se revelando contraditório ao tratar de questões relacionadas às políticas de
recrutamento e seleção.
A partir da aquisição da rede supermercadista S.Varejo pelo capital estrangeiro,
algumas mudanças vem sendo implementadas de forma gradativa na gestão, organização,
políticas de RH, cultura organizacional, processos de trabalho etc. Essas mudanças
abrangeram setores específicos da empresa, atingindo sobretudo os setores comercial,
financeiro e de logística, e em certa medida o setor de frente de loja, que abrange a gestão e a
organização do trabalho das operadoras de caixa.
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Considerando que durante décadas, a instituição tinha um caráter de empresa familiar,
(MARQUES, 1999), uma das mudanças que vem se delineando na empresa, é o processo de
gestão formalizada dos cargos e funções, no qual ocorrera uma delimitação formalizada das
funções, tornando mais cristalizadas as relações hierárquicas entre os diversos gestores, a
partir da sistematização, padronização das ações dentro da empresa, possibilitado pela
modernização tecnológica, aquisição de sistemas informatizados para integração dos sistemas
que controlam os principais setores. Tais mudanças nos procedimentos da empresa, impeliram
algumas ações que eram realizadas no “boca-a-boca”, se tornaram mais formais e
possibilitaram uma autonomia mais coordenada entre os gestores, dificultando a interferência
externa de outros gestores, “amarrando” mais os processos e alterando as relações de poder
hierárquicas. São mudanças em curso, em movimento e em constante evolução.
Com esse processo de gestão formalizada das funções, foi necessário promover
alguns treinamentos e capacitações para qualificar os trabalhadores de acordo com as novas
demandas, porém, apenas contemplaram, no setor de frente de loja, os gerentes, encarregados
e líderes – que trabalham na empresa pesquisada -, tendo um projeto para contemplar
futuramente os(as) operadores(as) de caixa. Quanto à política de recursos humanos, as
mudanças ainda são muito pontuais, pois vem ocorrendo ao longo de um processo de
sondagem da cultura organizacional da empresa no Brasil, um processo de benchmarking45,
no qual ocorre um intercambio de práticas e procedimentos de trabalho com as empresas do
grupo no exterior.
Uma das questões abordadas pela gerente de recursos humanos da rede
supermercadista pesquisada, está a preocupação com o problema do turnover na empresa, ou
seja, a alta rotatividade dos trabalhadores, principalmente no setor de frente de loja.
Conforme pode ser verificado no banco de dados do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE)46, entre o período de 2005 a janeiro de 2010, em Sergipe, a ocupação de
operadora de caixa, registrou um saldo – 6.304 admissões e 5.406 demissões – que evidencia
uma grande rotatividade, colocando a mesma entre as dez ocupações que mais admitiram e
demitiram, considerando as ocupações no comércio varejista no país, ficando atrás apenas da
ocupação de vendedor do comércio varejista.
As estratégias para redução dessa alta rotatividade são imprescindíveis para o setor de
varejo, cuja característica é um turnover alto, a rede S.Varejo vem adotando uma experiência

45

As ações e relações com os trabalhadores tendem a influenciar e orientar de maneira recíproca as decisões e
comportamentos de outras empresas do mesmo grupo ou segmento.
46
Cf. dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
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de cultura organizacional utilizada pelas empresas do grupo no exterior, relacionada
diretamente com as operadoras de caixa, a alteração na faixa etária das operadoras de caixa. A
empresa tinha uma política de contratar para frente de loja, pessoas com faixa etária de
primeiro emprego, na faixa de idade entre dezoito anos e 24 anos no máximo, com um
número muito pequeno, em termos proporcionais, de pessoas com maior idade. Ainda em fase
de avaliação pela empresa, essa mudança no perfil etário dos funcionários se fundamenta na
concepção que as pessoas com mais idade, pais e mães de família, são mais responsáveis e
com uma preocupação maior com o trabalho, tendo em vista a necessidade da estabilidade no
emprego.
Conforme dados fornecidos pela empresa, a maioria das operadoras de caixa que
trabalham no hipermercado estudado, encontra-se na faixa de idade entre 21 e 30 anos, sendo
que o maior número (quinze) de funcionários tem 27 anos de idade. A faixa etária entre 21 e
25 anos fica em segundo lugar com 29 operadoras de caixa, e a faixa etária entre 26 e 30 anos
em primeiro lugar com 51 operadoras de caixa, enquanto com mais de 40 anos, temos apenas
09 operadoras de caixa.
Dessa forma, as operadoras de caixa encontram-se dentro da média de idade dos
trabalhadores do comércio varejista, que tem por característica adotar nas suas políticas de
recrutamento e seleção, candidatos com o perfil de primeiro emprego, sem experiência
formal, que normalmente estão inseridos nessa faixa etária, a mesma do grupo em questão.

2.2 – Imagens de Gênero e Políticas de Recursos Humanos

O processo de recrutamento e seleção da rede S.Varejista, é conduzido pelo setor de
Recursos Humanos (RH), que fica responsável pela definição dos critérios, requisitos,
técnicas, avaliações, entrevistas e pelo desenvolvimento do processo de seleção para os cargos
operacionais do setor de frente de loja – embaladores(as) e operadores(as) de caixa.
Segundo a gerente de recursos humanos, após convocar homens e mulheres que
preencheram o cadastro para o processo seletivo ou entregaram seus currículos nas lojas ou no
RH,
[...] a gente identifica pessoas com postura mais condutual para operadora de caixa, a
gente faz uma provinha para avaliar um pouquinho mais o lado numérico; você vai
lidar com dinheiro, tem gente que não quer lidar, não gosta de lidar com dinheiro, tem
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gente que já tem mais facilidade. Uma das coisas que a gente pergunta antes de fazer a
prova, a gente avisa com sinceridade, a gente está treinando você como uma pessoa
apta para ser avaliada para o exame de operadora de caixa, operadora de caixa faz isso,
isso e isso, você se acha enquadrado dentro dessas responsabilidades, aí ele fala “sim”,
então está bom, você se acha, então a gente vai fazer uma prova para gente avaliar
você. (Gerente de Recursos Humanos)

Esse processo seletivo ocorre para preenchimento de vários cargos ao mesmo tempo –
embalador, repositor, operadora de caixa –, que tem em comum o fato de não exigir
experiência anterior. Então, após esses procedimentos, os candidatos são validados pelo RH e
são cadastrados numa espécie de banco de recursos humanos, “banco de talentos”, ficando a
disposição de qualquer loja da empresa. Cada loja, segundo seus critérios e normas, convoca
os candidatos de acordo com as funções a serem preenchidas, realizam uma entrevista de
caráter mais comportamental, realizada pelo gerente da loja, responsável pela parte
operacional, validando ou não o candidato, para depois dá início ao processo de admissão.
A empresa vem passando por um processo de definição das competências para os
trabalhadores de frente de loja, no qual, as competências funcionais e condutuais vem sendo
formatadas, para serem utilizadas como referências para a política de recursos humanos da
empresa, organizando as políticas de inserção, treinamento e planos de cargos dos
trabalhadores.
De acordo com a gerente de recursos humanos, a empresa trabalha com a terminologia
de competências condutuais, se referindo aos processos de trabalho e a gestão de pessoas, e as
competências funcionais se referindo a “fazer bem feito à rotina que ele tem que fazer”. Essas
acepções de competências vem sendo adotadas a partir de um modelo conduzido pelo grupo
estrangeiro que adquiriu a empresa.
Para a função de operador(a) de caixa, mesmo não existindo formalmente as
competências condutuais para essa função – apenas para gerentes, encarregados e líderes –,
algumas características e habilidades foram mencionadas do que se espera de um candidato(a)
para o cargo de operador(a) de caixa:

[...] primeiro que goste de lidar com pessoas, que o trabalho dele vai ser cem
por cento voltado para as pessoas, que seja cordial, que saiba atender bem,
que tenha uma boa postura, que saiba, tenha habilidades para lidar com
números e com dinheiro, que seja uma pessoa extremamente rápida e prática,
porque vai exigir que ao mesmo tempo em que ela esteja com agilidade
passando produto, que ao mesmo tempo ela consiga atender bem, [...]
(Gerente de recursos humanos).
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Essas habilidades são analisadas a partir de dinâmicas, que visam, juntamente com a
prova de redação, verificar a capacidade de interação e comunicação,

uma prova de

matemática, envolvendo a resolução de cálculo de contas e a escrita numérica de valores em
dinheiro. No desenvolvimento do processo de seleção, se junta aos aspectos objetivos,
situações subjetivas que são analisadas nos comportamentos dos candidatos, inclusive
sondando sua trajetória pessoal e profissional, é “muito mais subjetivo do que objetivo”, “às
vezes até no olhar a gente já consegue identificar quais são as pessoas que dão ou não para o
varejo” (Gerente de recursos humanos).
Durante e após essas etapas é possível avaliar os candidatos e verificar se tem o perfil
ou não para o varejo e para trabalhar como operador(a) de caixa. Então o candidato é
informado durante o processo, que está sendo selecionado para a função de operador(a) de
caixa, quais são as atividades que vai realizar e as responsabilidades que irá desempenhar,
então, após seu consentimento é inserido no banco de recursos humanos da empresa. Nos
discursos dos gerentes, infere-se que a forma como se organiza o processo de seleção dos
candidatos, é neutra em relação ao sexo do trabalhador, porém em alguns momentos
fragmentados surgem discursos que remetem às imagens do masculino e do feminino:

[...] mulher quando lida com dinheiro, ela tem menos... [...] ela é mais ética”
[...];
[...] os homens são mais introvertidos [...];
[...] mas a gente percebe que a mulher normalmente tem mais facilidade de
relacionamento, de interação com o público [...];
[...] o homem é mais fechado, é mais centrado [...].
(Gerente de recursos humanos)

Essas imagens presentes nos discursos dos gestores, são anteriores à inserção dos
candidatos, pois podem estar presentes no imaginário social, como são reconstruídas pelas
experiências anteriores na gestão desses trabalhadores e, mesmo sendo instáveis e ambíguas,
elas podem permear o imaginário dos gestores e influenciar suas idéias, percepções e
decisões. As imagens refletiriam, reproduziriam ou falseariam a realidade, seriam
representações produzidas nos discursos sociais e algumas acabariam adquirindo a autoridade
do óbvio, do senso comum e da auto-evidência, a tal ponto que seu status de representação é
suprimido (LOURO, 1997).
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As imagens de gênero sobre homens e mulheres no trabalho, que constituem e
reconstituem a diferenciação sexual, são constantemente resistidas e construídas, não são
fixas, estanques e contínuas, são contraditórias e multifacetadas, são reafirmadas em várias
situações e em seguida rebatidas e controvertidas.
Segundo Weedon (1987), a subjetividade nos permite reconhecer e tratar das formas
pelas quais os indivíduos dão sentido às suas experiências através dos discursos, incluindo
seus entendimentos conscientes e inconscientes e as formas culturais disponíveis, através da
qual, o entendimento é reprimido ou permitido. A subjetividade é o resultado de múltiplas
determinações em geral, contraditórias entre si e em permanente tensão mútua. O gênero é
uma das dimensões dessa subjetividade (SOUZA-LOBO, 1991).
Outras explicações relacionadas com o mercado de trabalho, perpassam às
representações de gênero, chegando inclusive a substituí-las para explicar a predominância de
mulheres selecionadas para a função de operador(a) de caixa. Entre elas, a hipótese que as
mulheres, no mercado de trabalho de Sergipe, encontram-se mais qualificadas que os homens
e em número maior, inclusive que estes teriam dificuldades para expressar e contextualizar
suas ações, tanto em textos escritos, como no aspecto comunicacional, não se enquadrando no
perfil necessário para o setor de frente da empresa.
Nos discursos das operadoras de caixa, sobre o processo de seleção, percebem-se
situações diferentes que conduziram a sua escolha ou não para ser operadora de caixa.
[...] aí como eu tenho uma facilidade muito grande para atender, falar não é,
aí... escolhi trabalhar na frente de loja [...]. (operador 12)
[...] eu acho lindo quem trabalha como operadora de caixa, ah! que quero
trabalhar, não quero outra coisa [...]. (operadora 4)
[...] quando eu comecei no [...] eu não tinha objetivo claro que eu queria
assim.... o comércio... eu não tinha assim, o discernimento da área que eu
queria trabalhar [...]. (operadora 9, ex-embaladora)
A mulher perguntou lá, eu fiz uma prova, ela perguntou “você quer trabalhar
de quê?” Qualquer coisa, ou limpando chão do [...], ou banheiro, ou
empacotando, o que tiver eu quero [...]. (operadora 2)
Quando a gente vai no RH, não existe treinamento lá, ela conversa com a
gente como seria, e pergunta o que você gostaria de ser, se você gostaria de
ser embaladora ou operadora, tanto para os homens, como para as mulheres.
Como eu estou dizendo, é opção deles, aí a gente bota lá o que a gente quer
ser, [...] eu opinei por ser operadora, que pra onde eu vou ser embaladora,
que eu já pensava nisso, se eu saí dali, onde é que tem outro emprego de
embaladora, a não ser supermercado, então eu que opinei em ser caixa... [...]
(operadora 19)
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Nos discursos dos gerentes, prevalece à idéia que as mulheres procuram ou escolhem o
cargo de operadora de caixa, mais do que os homens:

As mulheres procuram mais esse cargo do que os homens (Gerente de setor
de frente).
As mulheres são as que mais aceitam, em função realmente do conceito que
uns consideram o trabalho muito leve e outros que consideram realmente
como trabalho para mulher mesmo, a maioria não quer [...] (Gerente geral
administrativo).
[...] homens [...] às vezes nem querem, porque acham que já tem mulher e
não é um trabalho... [...]. (Gerente de recursos humanos)

Segundo a gerente de recursos humanos, são os gerentes das lojas que validam os
trabalhadores para as funções. Eles selecionam no banco de talentos, os candidatos já
disponíveis e validados pelo RH, segundo critérios próprios, levando em consideração a
proximidade da residência com o endereço do local de trabalho. Segundo ela “algumas lojas
tem preferência por mulher”, algumas lojas “tem preferência por homem”, e outras lojas
“querem mesclar homem e mulher”.
Então, algumas lojas dariam preferência em convocar homens para a função de
operador de caixa, para o horário do encerramento, conhecido como “fechamento”, que
causaria vários transtornos para as mulheres casadas e com filhos, devido ao horário de saída
ser imprevisível, podendo sair tarde da noite e até de madrugada.

A gente até prefere homem, mas principalmente no horário noturno, porque
não tem tanta dificuldade na saída, [...], e a gente prefere mais homem, mas a
gente não encontra (Gerente geral administrativo).

De acordo com a gerente de recursos humanos, para atender a necessidade dos setores
que ficam na retaguarda da empresa, que demandam trabalhadores para carregar peso, durante
o processo de seleção e recrutamento, os homens são selecionados para esses setores
operacionais, porque “tem atividade que é peso, eu preciso do homem e não da mulher”
(Gerente de recursos humanos).

[...] Porque operação lá dentro de retaguarda é homem, porque tem atividade

que é peso, eu preciso de homem e não de mulher, eu tenho que aprovar esse
candidato [...] (Gerente de recursos humanos).
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Homem!, mas aí existe uma diferença, o repositor é um serviço que ele tem
que ter é mais braçal, você tem a parte de.. não é... de você tem... vamos
dizer assim... toda a parte de merchandising, você tem?, você tem aquele
alinhamento, mas você também depende muito de força física, então para o
homem não é..., a mulher ela tem que se dispor, quando tem mulher que se
dispõe, aí no trabalho a gente coloca, como já teve, entendeu, geralmente
mulher a gente coloca em perfumaria, porque as caixas são pequeninhas, é
um trabalho até mais delicado, e então tem situações que a mulher se
enquadra melhor mesmo! (Gerente geral administrativo).

Dessa forma, tendo em vista a necessidade quantitativa de homens nesses setores,
torna-se difícil alocar homens para o setor de frente de loja, pois correria o risco de prejudicar
as operações de retaguarda da empresa, caracterizadas pela utilização da força física para
realização das atividades: “o nosso negócio é um negócio operacional, que demanda
realmente de uma pessoa com força para pegar peso [...]” (Gerente de recursos humanos), “o
repositor é um serviço que ele tem que ser é mais braçal [...], depende muito de força física”
(Gerente administrativo geral).
Verifica-se então que o processo de recrutamento e seleção vale-se simultaneamente
de questões estruturais e atributos como o sexo do trabalhador de acordo com a atividade a ser
realizada, no caso, a utilização de força física para execução da tarefa, seja na retaguarda, na
padaria, no açougue, ajudante de depósito. Esses lugares e territórios, pelos seus conteúdos
podem se tornar critérios para segregar e possivelmente hierarquizar outros espaços de
trabalho, tornando-os um lócus de reprodução dessas imagens de gênero, de discursos sobre
masculinidade e feminilidade e das relações de gênero no trabalho.

É importante afirmar a hipótese de que os critérios científicos que
determinam a divisão sexual do trabalho, trazem embutidos o discurso de
adequação de “masculino” e “feminino”, ou seja, conteúdos que a partir do
sexo biológico constroem representações de gênero (SOUZA-LOBO, 1991,
p. 55).

Esses critérios remetem ao nível de representações simbólicas, a atributos de
naturalidade aplicados às características exigidas à força de trabalho masculina e feminina,
remetem novamente a divisão sexual do trabalho (SOUZA-LOBO, 1991)
Durante as observações realizadas no interior da empresa, dois repositores foram
questionados se gostariam de trabalhar como operadores de caixa, então responderam que
gostavam mais de repor mercadorias que é um trabalho mais braçal, exigindo força física,
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apesar de que não teria nenhum problema em trabalhar como operador de caixa. Quando
foram indagados se o homem levaria jeito para trabalhar como operador de caixa,
responderam: “aqueles que gostam de um trabalho sentado e leve”47, mencionando que eram
homens que não gostavam de pegar no pesado, usando o termo “preguiçoso”. Já as mulheres,
para eles, levariam mais jeito para trabalhar como operadora de caixa, pois teriam mais
paciência para lidar com as pessoas, “mais trato que o homem”, enquanto o repositor de vez
em quando tinha contato com os clientes.
A sexualização das ocupações está implicada com as classificações opostas que
designam o trabalho de homens e mulheres. No caso do setor estudado, a força física, o
trabalho em pé – oposto ao de preguiçoso –, surge como um dos critérios e representações que
especifica as tarefas dos homens, em oposição ao trabalho leve, limpo e sentado das mulheres
que trabalham como operadoras de caixa, aproximando-se dos critérios utilizados na indústria
aumomobilística e de material elétrico48 (SOUZA-LOBO, 1991).
Na empresa analisada, encontram-se algumas mulheres realizando tarefas que exigiam
força física considerável, levantando caixas inteiras de produtos para deslocá-las até as
gôndolas. Em observações posteriores essas mulheres informaram que não eram repositoras,
que trabalhavam como promotoras em horários flexíveis, sem vínculo empregatício com a
empresa, sendo na sua grande maioria mulheres, que faziam o serviço de reposição de alguns
produtos em apenas algumas seções do setor de alimentos. Segundo o gerente administrativo,
o trabalho de reposição de mercadorias, depende muito de força física, porém “a mulher tem
que dispor, quando tem mulher que se dispõe, aí no trabalho a gente coloca, como já teve”.
Mas geralmente as mulheres são colocadas em trabalhos “mais delicados”, em situações em
que a mulher “se enquadra melhor mesmo!”,

[...] não tem como a gente não ver isso, tem serviços... não é que o homem
não possa executar, mas a mulher tem, em alguns setores como perfumaria, a
mulher ela é... tem um... jeito especial, não tenha dúvida, tem um diferencial,
a mulher é mais cuidadosa, mais carinhosa [...]. (Gerente administrativo
geral).

47

Cf. informação verbal fornecida por repositor durante as observações.
Nesses setores industriais essas classificações definiam as funções de homens e mulheres, legitimavam uma
assimetria salarial e de valorização das qualidades “masculinas”, como a força, em detrimentos das qualidades
femininas, como destreza, precisão, habilidade e rapidez. Nessas indústrias surge então a qualificação de
trabalho leve como trabalho de mulher, ou ainda, trabalho delicado e trabalho pesado como trabalho de homem,
que vai respaldar salários distintos e qualificação, conforme Souza-Lobo (1991), é a identidade da força de
trabalho que define a função, o salário, a qualificação.
48
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Essas imagens de gênero terão repercussões na forma como é organizado o trabalho na
loja, chegando a ocorrer a sexualização de alguns setores, como é o caso de repositores de
mercadorias. Assim, esses critérios e representações, juntamente com outros fatores,
estruturam a alocação de homens e mulheres nos postos de trabalho, e essa assimetria pode
refletir não apenas na divisão de tarefas, mas nos critérios que definem a qualificação, o
salário, carreira, as oportunidades, o investimento em treinamento (SOUZA-LOBO, 1991), ou
seja, sobre a gestão e políticas de recursos humanos49.
Então, a alocação de homens e mulheres em setores específicos da loja estudada,
definidos mediante critérios e representações dos gestores, a partir dos conteúdos das tarefas
realizadas, serão diferenciadores do trabalho, segundo o sexo do trabalhador, repercutindo
sobre a gestão e organização do trabalho. Essas clivagens irão influenciar nos critérios que
definem as qualificações, remetendo à relação entre trabalho doméstico e treinamento
informal da força de trabalho feminina, que são associados a atributos naturais das mulheres.
As relações de gênero, que constituem as relações sociais, estão baseadas nas
diferenças perceptíveis entre os sexos (SCOTT, 1989), o gênero, enquanto organização da
diferença sexual, utiliza-se das diferenças biológicas entre homens e mulheres, para construir
as diferenças entre trabalhadores e trabalhadoras, produzindo imagens e espaços masculinos e
femininos.

2.3 – As Representações de Gênero dos Trabalhadores na Seleção pelo RH

Nos discursos do gerente administrativo e de setor de frente de loja, não haveria a
intervenção da empresa na seleção das mulheres para o cargo de operador(a) de caixa, ou seja:
“a restrição é cultural da parte de quem procura o trabalho”, então, a maioria dos homens não
quer porque “tem-se como um emprego de mulher, feminino”, “não, se for para operador eu
não quero não, é o homem muitas vezes, muitas vezes eles não querem” (Gerente geral
administrativo).

49

No caso da indústria, segundo Souza-Lobo (1991) os critérios de definição das tarefas realizadas por homens e
mulheres, remetem a capacidades que não são adquiridas formalmente, a força – uma capacidade totalmente
natural – e um saber prático adquirido: a destreza, a rapidez e a delicadeza. Então, ambas as tarefas são nãoqualificadas no caso específico, quando as suas definições se aproximam, a sua valorização é distinta, as
implicações remetem a uma hierarquia que “não está contida na diferença dos dois conceitos, mas na relação
social neles embutida”.
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Analisando os discursos das operadoras de caixa entrevistadas, destaca-se que os
candidatos são selecionados conforme um perfil utilizado como parâmetro pelo RH para cada
função oferecida, baseando-se em competências condutuais não formalizadas, que são
analisadas com uma ênfase mais subjetiva, sem prescindir de avaliações objetivas inerentes as
habilidades que o cargo requer.
Essas competências condutuais, designadas de auto-condutas pelo RH, apresentam-se
nos inúmeros discursos, com um requisito muito importante para o setor de frente de loja,
especificamente para o cargo de operador(a) de caixa, e estão relacionadas com o perfil
comportamental dos candidatos, com competências relacionadas com o atendimento e serviço
(ZARIFIAM, 2008).
Então, mesmo que os candidatos sejam interpelados sobre a função que gostaria de
exercer, o resultado da seleção vai depender da interveniência de vários fatores, relacionados
tanto com a demanda da empresa, como dos critérios e representações utilizados na definição
das competências e habilidades comportamentais dos candidatos. Para alguns candidatos o
cargo de operadora de caixa de supermercado é geralmente exercido por mulheres, que, como
no caso de alguns trabalhos no setor terciário, conforme Souza-Lobo (1991), são procurados
pelas mulheres, porque são ocupações marcadas pela representação de ocupações femininas:
“[...] e geralmente em supermercado o que a gente trabalha geralmente é só o que, operadora
de caixa, principalmente mulheres não é? [...]” (Operadora 06).
Todavia, uma série de fatores também vai influenciar as percepções e ações desses
trabalhadores sobre os cargos oferecidos, variando conforme o contexto sócio-econômico dos
candidatos, suas expectativas em relação ao cargo pretendido e a empresa, possibilidade de
independência financeira, de realização profissional, de formalização de direitos, garantias e
proteção social e, de complementaridade de renda e divisão de responsabilidades com o
cônjuge.
Esses fatores vão conformar os significados e sentidos atribuídos ao trabalho diante de
suas trajetórias pessoais e sua inserção na estrutura social. Vale ressaltar que é necessário
distinguir o trabalho – compreendido como conjunto das condições de exercício dessa
atividade – do emprego – que é o conjunto das modalidades de entrada e saída do mercado de
trabalho, assim como a tradução da atividade laboriosa em termos de estatuto social
(MARUANI, 2009). Dessa forma, ter emprego significa ter trabalho e salário, mas significa
também ter um espaço na sociedade. O mercado de trabalho é um dos lugares onde se
constroem, de maneira cotidiana, diferenças e disparidades entre homens e mulheres, levando
então a questionar o estatuto social das mulheres pela situação delas no mercado de trabalho,
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pois o estatuto que confere ter um emprego, confere também uma posição nas relações de
poder entre homens e mulheres (MARUANI, 2009). Conforme os exemplos, a necessidade de
trabalhar está relacionada à autonomia das mulheres:

[...] porque uma mulher que fica dentro de casa, o homem não dá de tudo,

tem que tá pedindo, eu não me vejo pedindo, e ainda perguntando pra quê
você quer, então a mulher tem que trabalhar, ser mãe e... [...] (operadora 19)
[...] meu marido trabalhava, então eu só vivia para casa, e eu não me

satisfazia mais com aquilo[...], que eu quero trabalhar, não quero mais
continuar aqui, eu você vai comigo ou você fica aí, eu não vou mais ficar, eu
disse assim a ele [...] (operadora 13)
[...] como a gente precisa e tem de trabalhar para sobreviver, então a opção
em primeiro lugar é o trabalho [...] (operadora 14)

No universo das operadoras de caixa, nos discursos das casadas e solteiras, o trabalho
surge, tanto relacionado com a necessidade material, como para atender ao consumo, mas
também como meio de satisfação e realização profissional diante de trajetórias profissionais
instáveis e descontínuas, geralmente no setor de serviços. Tais trajetórias geralmente foram no
comércio, ou como empregadas domésticas, sem vínculos formais de emprego e sem
oportunidade de crescimento profissional e pessoal. É consenso entre as entrevistadas a
importância do trabalho em suas vidas. Para quem estava desempregada ou a procura do
primeiro emprego, a necessidade de um emprego formal é imperativa, gerando inúmeras
expectativas, dúvidas e contingências, em seus projetos pessoais e familiares, imbricados nas
necessidades materiais imediatas com questões de ordem subjetivas e objetivas.

[...] eu tenho satisfação de trabalhar, eu tenho prazer em tomar meu banho e
dizer que vou trabalhar, entendeu, venho trabalhar, venho trabalhar com
satisfação (operadora 13)
[..] fiquei cinco anos sem trabalhar, trabalhar só com trabalhos manuais em
casa, crochê, tricô, essas coisas, pra mim virar, pra não ficar só dependendo
do meu marido, aí eu sempre via na empresa, uma empresa segura [...], pra
poder trabalhar, ter carteira assinada e tudo... (operadora 8)
[...] Aí eu entrei aqui mais por causa disso, porque eu queria trabalhar minha
mãe também não tem assim, não tem condições de dar tudo que a gente quer.
Não, é porque assim, quer queira quer não também quero assim, sempre quis
trabalhar pra poder ajudar ela (operadora 11)
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O trabalho e o seu lugar nas relações sociais foram pensados por três ângulos, não
necessariamente antagônicos: como fonte de realização pessoal que pode conferir status e
constituir elemento de afirmação econômica, em sua dimensão instrumental, como elemento
de apropriação da autonomia dos indivíduos, na qual a realização torna-se secundária e a
necessidade econômica, imperativa, sendo o tempo dedicado ao trabalho ampliado na
proporção inversa às possibilidades de ganho para a realização pessoal; e, por último, como
elemento que permanece central na constituição das identidades dos indivíduos. (ARAÚJO;
SCALON, 2005).
Não obstante as implicações sociais atribuídas às mudanças na forma de organizar e de
gerir o trabalho, associadas à reestruturação capitalista dos últimos decênios, repercutindo de
modo importante nos diferentes âmbitos das relações sociais, o papel desempenhado pelo
trabalho na organização social é de suma importância para compreensão dos fenômenos
emergentes do mundo do trabalho (TONI, 2003). Assim, mesmo que o lugar do trabalho na
sociedade contemporânea venha sendo objeto de um debate controvertido,

O trabalho permanece como referência dominante não somente
economicamente, mas também psicologicamente, culturalmente e
simbolicamente, fato que se comprova pelas reações daqueles que não o tem
(CASTEL, 1998).

Além disso, a perspectiva de gênero permite um alcance maior dessas questões, da
importância do trabalho, ampliando a noção de trabalho produtivo, assalariado, introduzindo,
segundo Hirata e Zarifian (2009), a dimensão do trabalho doméstico e a esfera da reprodução,
incluindo o sexo social e o trabalho doméstico no conceito de trabalho. Dessa forma, o debate
sobre a centralidade do trabalho, torna-se mais complexo ao considerar que as mulheres
passam do trabalho industrial para o comércio, ou para o setor de serviços; que passam do
trabalho profissional para o trabalho doméstico (HIRATA, 2007).

[...] também em casa eu não quero mais não, porque a gente chega do
trabalho em casa de família, quando chega em casa é o mesmo serviço, tem
que fazer, quem tem marido e filho então não é! Aí eu... não quero mais
trabalhar em casa de família [...] Qualquer coisa, ou limpando chão do..., ou
banheiro, ou empacotando, o que tiver, eu quero [...] ] então, ela me disse:
“tem quatro vagas, você é uma das escolhidas”, foi tão alegre que eu
chorei... (operadora 2).
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O acesso das mulheres ao trabalho pago permanece condicionado pelos papéis e
relações sociais inerentes ao trabalho no âmbito doméstico familiar, tendo impacto também
sobre essas mesmas relações. As mulheres continuam ocupando o lugar de responsáveis pela
produção material e simbólica da vida cotidiano, ao mesmo tempo em que assumem as
exigências de sua contribuição financeira para a família.
A opção pelo trabalho no setor de supermercados está relacionada com a questão do
desemprego, pouca oportunidade de qualificação, limitando as opções de trabalho, então,
essas mulheres são direcionadas para o setor de comércio, principalmente em determinadas
épocas do ano, devido à oferta de empregos com baixa qualificação e a possibilidade de
trabalhar nas proximidades da residência.
Na amostra estudada, os homens e mulheres estão disponíveis para trabalhar em
qualquer função, o que importava para a maioria, era conseguir um vínculo empregatício com
uma empresa que fosse reconhecida como uma instituição séria, que além de garantir os
direitos trabalhistas, pudesse oportunizar seu crescimento profissional.
No discurso dos antigos proprietários da rede supermercadista S.Varejo, quando a
organização ainda possuía características de uma empresa familiar, a mesma era retratada
como uma das lideranças mais fortes no comércio local, tendo uma contribuição social muito
importante para Sergipe, tanto pela geração de empregos diretos e indiretos, como por ser o
maior contribuinte no setor de indústria e do comércio (MARQUES, 1999).
Com relação à amostra, observa-se no gráfico 9, que a maioria ingressou na função de
embalador e outras funções, pois estavam sendo ofertadas na ocasião. Contudo, poderia ser
uma oportunidade para posteriormente, conseguir ser transferido para uma função mais
vantajosa na empresa.
Alguns trabalhadores

também ingressaram

na empresa mediante contratos

temporários, como embalador part-time ou operador(a) part-time, trabalhando com uma carga
de horário e salário reduzidos, algumas vezes contratados através de mediação com empresas
de prestação de serviços, ou, depois de alguns meses, contratados pela empresa estudada, mas
continuando na modalidade de trabalho parcial (part-time).
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GRÁFICO 9
Distribuição percentual dos cargos de ingresso segundo a amostra

32%
42%

26%

Operador(a)

Part-time

Embalador(a)/outras funções

Fonte: Dados fornecidos pelo departamento de RH da empresa em outubro de 2010.

No caso da amostra estudada, todos os operadores de caixa do sexo masculino,
ingressaram na função de embalador e outras funções, e posteriormente foram promovidos
para a operação de caixas. Na maioria dos casos, no setor de frente da empresa, o homem
normalmente entra como embalador, pois a longa data, a preferência para o setor de operação
de caixa sempre foi feminina.

[...]Eu acho que operadora de caixa, na época que eu entrei, escolhiam mais
mulheres, não faziam teste com homem não, na época não, de operadoras
mesmo, são mais mulheres, há o quê, uns quatro anos para cá é que eles
estão selecionado homens, que o homem tem mais disponibilidade de hora,
de horário para sair [...] (Operadora 8)
Era tudo mulher, na abertura, no horário intermediário e encerramento [...] a
primeira loja que chegou aqui associado masculino, foi [...], para o horário
de encerramento, geral, porque elas, entendeu?, melhor homem, porque não
há o risco, e mulher, porque tinha... era casada, tinha família, tinha filhos,
então, o horário não era muito complicado, eram muitas reclamações...
(Operador 16)
[...]Porque o fechamento sai muito tarde, e as mulheres tem problemas de
filho, deixa os meninos em casa não é?, dormindo sozinhos, fechamento era
mais exclusivo dos homens, não a totalidade... [...] (operadora 17)
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A gente prefere mais homem, mas principalmente no horário noturno,
porque não tem tanta dificuldade na saída [...] e a gente prefere mais homem,
mas a gente não encontra... (Gerente geral administrativo)

Como tradicionalmente a função de operadora de caixa era exercida por mulheres,
ocorriam problemas no horário do fechamento, pelo fato dessas mulheres saírem muito tarde
do trabalho, final da noite e até de madrugada, e acabava redundando em conflitos com seus
companheiros, além das preocupações decorrentes de suas responsabilidades familiares.
Então, a empresa começou a promover embaladores para a função de operador de
caixa, nesse horário de encerramento, para solucionar os problemas, entretanto, foi particular
e contraditório nessa amostra, verificar que algumas mulheres casadas e com
responsabilidades familiares e domésticas, optam pelo horário do encerramento para
conseguir conciliar as atividades domésticas e familiares. Entretanto, algumas entrevistadas
não gostariam de trabalhar nesse horário, justamente pelas dificuldades que estão implicadas,
como o horário de chegada na residência, que normalmente ocorre no meio da madrugada.

[...] eu acho ótimo meu horário, faço tudo que tem que eu tenho que fazer em
casa, boto filho pra escola, boto filho para escola, cuido da minha casa, deixo
minha casa limpa, deixo minha comida pronta, quando chego a noite fico
tranquila, chego em casa meia-noite, é um horário... normal de se dormir [...]
(operadora 13, trabalha no encerramento)
Ah! tem muita gente que não quer ir para esse horário, eu aceito e tô, e não
quero sair do fechamento, por necessidade não é, porque assim, uma coisa é
trabalhar aqui, deixar os filhos em creche, com outra pessoa, e outra coisa é
eu estar trabalhando e deixar com a minha mãe, meus filhos com a minha
mãe, porque, aí a pessoa trabalha tranqüilo [...] (operadora 7)

Algumas limitações são apontadas pelos gestores em relação à inadequação das
mulheres nesse horário de encerramento, eram atribuídas às mulheres dificuldades para
trabalharem no turno noturno, em virtude do grau de interferência de sua vida familiar e
doméstica. Entretanto verifica-se que para algumas entrevistadas, esse horário permitia ajustar
suas necessidades de trabalhadora com suas necessidades definidas pelas responsabilidades
domésticas e familiares. Esses fatores podem ter contribuído para reproduzir uma imagem de
mulher fortemente associada ao seu papel no âmbito privado e doméstico, de reprodutora, que
se superpõe à imagem da mulher trabalhadora, definida no campo das relações, do mercado e
do processo de trabalho. Como também traduz as estratégias utilizadas por essas mulheres,
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tendo em vista as desigualdades e desvantagens sociais e profissionais, na adequação aos
valores culturais inerentes aos papéis que lhe são atribuídos.
No discurso dos gerentes entrevistados, ainda continua subjacente essa idéia da
inadequação da mulher para o trabalho no horário de encerramento da loja:

[...] e até porque como a gente tem horário de fechamento, a gente prefere
que o homem fique no fechamento, porque muitas vezes a mulher é casada,
precisa sair mais cedo, por isso normalmente, normalmente falta mais ao
trabalho, por conta da saúde, por conta dos filhos, por conta de gravidez,
você sabe que muitas vezes se eu botar na frente de loja só mulher, se todas
engravidarem, como é que eu faço? (Gerente de recursos humanos).

Devido à interferência da vida familiar e doméstica no trabalho, a imagem da mulher
fica associada ao absenteísmo, impontualidade, rotatividade, ao baixo desempenho no
trabalho, menor produtividade, custos mais elevados e uma permanente inadequação. Os
próprios direitos sociais são associados diretamente a questões de produtividade e os custos
inerentes, sendo que a maior parte desses custos é de responsabilidade do Estado e não da
empresa (ABRAMO, 2007).
Segundo Abramo (2007), as imagens de inadequação da mulher no trabalho,
contribuem para reforçar no imaginário empresarial, uma visão das mulheres como
trabalhadoras “problemáticas”, “pouco adequadas”, ou “diferentes” em relação ao modelo de
trabalhador, que, em geral, é um modelo masculino, que não tem preocupações diretas com
responsabilidades domésticas e familiares.

E eu confesso que às vezes, eu tenho mais problemas com as mulheres do
que com os homens [...] os homens que eu tenho aqui hoje, são mais
comprometidos do que as mulheres [...] os homens se destacam mais do que
as mulheres, operadoras de caixa. (Gerente de recursos humanos).

O setor de operação de caixas, no qual trabalham apenas 7% de homens, podemos
considerar, que o discurso gerencial que (re)produz a imagem da inadequação das mulheres e
de sua menor identificação com os objetivos da empresa, traria dificuldades de comparação,
em termos proporcionais, com os trabalhadores do sexo masculino.
Essas imagens do masculino e do feminino, conforme Souza-Lobo (1991), não só
consolidam diferenças, mas contém hierarquias. Trazem marcas de força ou debilidade.
Assim, a gestão (re)produz a diferença entre o sexo feminino e masculino no trabalho,
baseando-se numa desigualdade entre homens e mulheres, que é menos favorável para as
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trabalhadoras, pela superposição de seu papel vinculado ao âmbito privado e doméstico, no
qual também, já existe uma dicotomização e hierarquização das atividades de homem e de
mulher. Conforme Abramo (2007) é necessário reconhecer que as limitações atribuídas às
mulheres no trabalho, e as inúmeras dificuldades que elas enfrentam, não estão relacionadas a
uma “certa natureza menos apta para o trabalho”, ou uma menor identificação ou importância
do trabalho para mulher, mas devido

[...] à ordem de gênero [...] e de uma divisão sexual do trabalho que, ao
mesmo tempo em que conferem à mulher a função básica e primordial de
cuidar do mundo privado e da esfera doméstica, atribuem a essa esfera um
valor social inferior ao do mundo ‘público’, além de desconhecer por
completo seu valor econômico. [...] (ABRAMO, 2007, p. 5).

A divisão sexual do trabalho doméstico é crucial na configuração do mercado de
trabalho, pois pressupõe um “contrato sexual” (PATEMAN, 1993), mediante o qual homens e
mulheres entram no mercado de trabalho em posições qualitativamente diferentes. Portanto, a
posição diferencial de homens e mulheres no espaço doméstico, se transforma em verdadeiras
“vantagens” para os trabalhadores homens, tendo implicações nas condições em que irão
desenvolver sua trajetória ocupacional. (ABRAMO, 2007; SORJ, 2003).
Segundo pesquisa nacional por amostra de domicílios 2008 do IBGE50, a proporção
das pessoas de 10 anos ou mais de idade, que cuidam de afazeres domésticos no estado de
Sergipe era de 87% de mulheres e 37,9% de homens, e a média de horas semanais gastas em
afazeres domésticos, era de 22,3 horas semanais para as mulheres e 9,2 horas semanais para
os homens. O que significa que as mulheres sergipanas gastam nas atividades domésticas,
quase duas vezes e meia a mais tempo do que os homens, diferença que aumentou ainda mais
em 2009, conforme dados do mesmo instituto.
Esses dados, mesmo não delimitando a população de mulheres economicamente
ativas, expressam que a divisão sexual do trabalho doméstico é conferida de maneira
assimétrica as mulheres. O trabalho não-remunerado, trabalho gratuito, não se incorpora ao
conceito de atividade econômica, desfavorecendo as mulheres, pelos custos materiais e
simbólicos que elas assumem na reprodução social, referente ao trabalho dedicado ao cuidado
das pessoas e as tarefas domésticas. Dessa forma, ao ingressarem no mercado de trabalho, a
divisão sexual das tarefas será a base onde às assimetrias e desvantagens da esfera
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Cf. Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira, 2009, IBGE,
Estudos e Pesquisas, informação demográfica e socioeconômica, 26.
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reprodutiva, vão encontrar seu reflexo, reproduzindo as desigualdades, assimetrias em termos
de salário, qualificação. De acordo com Castro e Lavinas (1992),

[...] não se pode refletir partido do princípio de que as modalidades de
divisão sexual do trabalho na família se estendem mecanicamente até a
produção. [...] trata-se, em ambas as esferas, de uma mesma divisão sexual e
social do trabalho, hierarquizada, pois determinada por relações sociais de
sexo. (CASTRO; LAVINAS, 1992, p. 238).

Como se refere Souza-Lobo (1991), a divisão do trabalho entre os sexos está na base
da opressão da mulher na sociedade e na família. No caso específico é necessário o
entendimento no quanto essa divisão vai se construir em estratégia de gestão da força de
trabalho, como estratégia de resistência de mulheres e homens nas relações com o trabalho e
em suas práticas sociais.

2. 4 – As Imagens de Gênero no Cotidiano das Relações de Trabalho

Sendo o gênero uma construção social feita sob as diferenças sexuais, e, portanto,
segundo Scott (1989), um meio de decodificar o sentido e de compreender as relações
complexas entre diversas formas de interação humana, é necessário reconhecer que as
categorias “homem” e “mulher” são, ao mesmo tempo, categorias vazias e transbordantes;
vazias porque elas não tem nenhum significado definido transcendente; porque mesmo
quando parecem fixadas, elas contêm ainda dentro delas, definições alternativas negadas ou
reprimidas.
O significado atribuído às diferenças entre os sexos, pelos sujeitos sociais, é produto
de relações negociadas, construídas, reformadas e organizadas num contexto pré-existente de
significados, que (re)modelam e forjam as identidades e os papéis dos indivíduos, nos seus
múltiplos espaços de atuação.
Conforme Louro (1997), as identidades – múltiplas e plurais – de mulheres e homens,
são forjadas no interior de relações e práticas sociais, que constituem e instituem os sujeitos e
produzem as formas como as instituições sociais são organizadas e percebidas. Essas práticas
e relações sociais são representadas nos inúmeros discursos dos sujeitos sociais, que os
utilizam para se engajarem nos processos sociais que lhe formam e são formados por eles
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(ROLLEMBERG, 2003). Os discursos sociais produzem representações e idéias que podem
implicar em imagens que refletiriam, reproduziriam e falseariam uma realidade que pode ser
descrita ou visualizada, não só de acordo com as divisões de gênero, mas também de classe,
etnia, raça e religião. (LOURO, 1997).
As representações sociais sobre os homens e as mulheres nos inúmeros trabalhos
realizados no setor de supermercado, por operadores(as) de caixa, embaladores(as),
repositores, gestores, foram analisados nesse contexto, como algo fluido, difuso e
ambivalente, que emerge nos discursos desses sujeitos em imagens de gênero, imagens de
homem e mulher, de masculinidade e feminilidade, que vão organizar suas percepções e
práticas nos locais de trabalho, ao agirem, interagirem, socialmente e discursivamente. Os
sujeitos compartilham com seu grupo as demais visões da realidade que lhe dão suporte para
lidar com ela. (JODELET, 2001).
Sobre a função de operador(a) de caixa, buscamos compreender quais seriam, segundo
os entrevistados, as características e habilidades necessárias e indispensáveis para exercer a
função, de maneira que atendesse as expectativas pessoais e institucionais. Algumas foram
enumeradas e outras ficaram implícitas nos depoimentos: agilidade, paciência, delicadeza,
responsabilidade, honestidade, gostar de servir, disponibilidade, atenção, comunicação e
postura. Essas habilidades apontadas, estão relacionadas com um conjunto de tarefas que o(a)
operador(a) de caixa tem que realizar, nos conteúdos do seu trabalho e nos procedimentos
básicos que executa, conforme podemos ver no discurso da gerente de frente de loja,
responsável pela gestão desses funcionários:

Tem o procedimento de manipular os produtos, as formas de pagamento, o
atendimento ao cliente, o acompanhamento, análise e registro do lado
financeiro do seu PDV, quanto termina [...] (Gerente de setor de frente de
loja)

Outras funções também são realizadas pelos(as) operadores(as): função de vigilância e
controle das mercadorias que estão passando, função de representação da loja e de atenção aos
clientes, função de informação e de contato com a clientela que necessariamente não está na
fila de espera, função de detecção dos produtos cujos códigos não estão no sistema, função de
resolução de problemas de todos os tipos que podem ser transferidos para os líderes de
atendimento. Ou seja, funções que exigem competências técnicas, de conhecimento da loja e
um saber-fazer relacional.
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Quanto à questão se homens e mulheres conseguiriam desempenhar da mesma
maneira, as habilidades exigidas para a função, vários discursos começaram a surgir, por
vezes, contraditórios. A priori, os respondentes consideram não haver diferenças entre
homens e mulheres nas funções, que ambos teriam as mesmas capacidades e estariam aptos
para trabalhar na função, porém em determinadas situações, os homens não teriam os mesmos
comportamentos que as mulheres, tornando esses discursos, a posteriori, contraditórios:

[...] só é estressante, e é uma coisa que o homem não sabe lidar, os homens
se puderem, não é? Manda tudo pra!... (Operadora 19).
[...] os homens já são mais fechados não é? Coisa de homem mesmo, não é?
(operadora 18).
Nenhuma diferença, eu vejo os meninos aqui trabalhando, e mesma coisa,
bom dia, boa tarde, às vezes brincam (operadora 6)
[...] eu acho que a mulher e mais atenciosa, é mais cuidadosa, acho que leva
mais jeito [...]. (operadora 10)
[...] porque tem umas meninas aí, umas três e quatro, que, se não darem, boa
tarde, boa noite, é fechada assim é... (operadora 2).
[...] não é pra todo mundo não, e homem, eu acho homem assim, não tem
muita paciência [..]. (operadora 7)
[...] porque as mulheres são mais maleáveis, principalmente assim, na hora
das discussões, nas horas das brigas, dificilmente a mulher vai enfiar a mão
na cara de alguém e o homem se... não que nem saber!. (operadora 8)

Os discursos remetiam as diferenças entre homem e mulher, seja naturalizando-as –
“Coisa de homem mesmo, não é?” –, confirmando-as ou negando-as. Nesse setor a
quantidade de homens (7%) é muito pequena em relação à totalidade de trabalhadores(as),
inclusive existe uma escala de trabalho que não tem homem trabalhando na função. Referente
aos motivos de ter mais mulher do que homem trabalhando na operação das caixas, as
diferenças entre homem e mulher perpassaram os discursos, desvelando alguns estereótipos.

É questão dos homens não quererem ser operadores de caixa, querer ser
homem!, pegar pesado! (operadora 9)
[...] pra eles acham que isso é uma discriminação, assim, uma imagem...
péssima, entendeu?, “ah!, tá atendendo de operador? Ah!, caixa é para
mulher” [...]. (operador 16)
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[...] que operadora de caixa é mais feminina, é só pra mulher, pode ser isso
também que os homens acham que assim, “poxa eu podia ser uma coisa
melhor não é, outra coisa, vou ser logo operadora de caixa”. (operadora 1)
São os homens mesmo que tem preconceito, a maioria diz assim “tá isso é
coisa de mulher negócio de tá sentado no caixa trabalho leve homem tem
que pegar é peso”. (operador 5)

Nos discursos, as diferenças entre os sexos começam a surgir baseando-se em
oposições, entre o trabalho leve e pesado, sentado e em pé, força e preguiça, limpo e sujo,
sensível e macho, fragilidade e dureza, entre outras:

“[...] eu ficar aqui na frente de loja como operador? Isso não é trabalhar para
mim não, eu sou macho” (operadora 9)
“[..] parece que eu estou passando de bolsa na loja, quero não, isso aí é coisa
de mulher, isso é coisa que ficou para mulher, mexer...mexer nesses [..]
códigos de frutas, tá me chamando de frutinha”(operadora 15)
São os homens mesmo que tem preconceito, a maioria diz assim “tá isso é
coisa de mulher negocio de ta sentado no caixa trabalho leve homem tem
que pegar é peso” porque ficar sentado só passando aí eles acham que
homem tem que pegar peso e não trabalhar no caixa sentado (operador 5)
[...] a gente mulher, nós somos não é, mais frágeis, o homem não, vai partir
para briga , não vai querer escutar [...] (operadora 10)

Segundo Souza-Lobo (1991), as relações de gênero remetem, pois, aos espaços
primários das relações familiares e implica a construção de uma subjetividade sexuada e de
identidades de gênero. Compreende-se identidade enquanto fenômeno social, estruturando-se
um contínuo processo de identificação estabelecido através da rede de relações sociais,
construídas nas diferentes esferas do cotidiano, onde homens e mulheres vivem sua
experiência individual e coletiva. Entende-se também que a construção da identidade implica
uma síntese, como afirma Simmel (1989) das oposições contraditórias do “ser para si” e do
“ser para o outro” (apud FERNANDES, 1993).
Nos discursos dos embaladores e repositores, a negativa para ocupação do cargo de
operador(a) de caixa, remete as imagens de gênero do masculino e do feminino do cotidiano
das relações sociais. A masculinidade é um conceito relacional, pois só e definida com relação
à feminilidade (BADINTER, 1993), ninguém pode edificar sua própria identidade,
independente das determinações que os outros fazem dele (CRUZ, 2005a). Conforme
Woodward (2009), a forma como vivemos nossas identidades sexuais é mediada pelos
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significados culturais sobre a sexualidade, que são produzidos por meio de sistemas
dominantes de representação. Na análise da relação subjetiva com o trabalho, é preciso a
apreender que homens e mulheres não interiorizam o gênero de maneira mecânica, mas que
seus desejos e expectativas estão em conflito com as determinações sociais da diferença dos
sexos (MOLINIER; WELZER-LANG, 2009).
Nos discursos situados no nível da organização do trabalho dos(as) operadores(as) de
caixa, os aspectos – carga horária, jornada de trabalho, responsabilidade com dinheiro, relação
com os clientes, acúmulo de funções e salário –, nas relações de trabalho, são vistos pelos
outros funcionários – repositores e embaladores(as) – , como dificuldades e desvantagens, nas
expectativas para uma futura promoção, ou interesse em trabalhar como operador(a) de caixa:

[..] Isso, eles não querem vim para cá para frente, por motivo que trabalhar
bem mais do que lá no fundo, entendeu? Que lá saem no horário certo, sai
tudo no horário certinho, a gente de frente de loja não, somos quem mais
trabalhamos [..]. (operadora 4)
“[..] ah! eu não, daqui eu quero é sair, eu to cansado, Deus me livre ser um
operador de caixa, quebra caixa, tem que fechar caixa, caixa dá errado, falta
dinheiro [..]”. (operadora 18)
[..] Porque ganha muito pouco e a responsabilidade é muito grande, e essa
questão de horário [...]. (operador 16)
[..,] se for para ficar aqui eu quero ser embaladora mesmo, porque na hora
que manda embora, eu vou, não preciso fazer caixa, não tenho quebra [...].
(embaladora)

A função de embalador ou empacotador é considerada pela maioria, como uma função
desqualificada, pelo pouco valor que tem essa função, em termos de experiência formal para
pleitear outro emprego no mercado de trabalho. Mesmo assim, alguns trabalhadores preferem
aquelas funções em relação à de operador(a) de caixa, pois as responsabilidades inerentes ao
cargo e o acúmulo de serviços que influencia no término da jornada de trabalho, prejudicaria
o horário para outras atividades e projetos individuais, entre eles, por exemplo, fazer cursos de
curta duração e cursos técnicos. Os depoimentos de uma embaladora que trabalha como
operadora de caixa traduz essas questões e revela algumas estratégias. Mostram que mesmo
tendo consciência das vantagens da função de operadora de caixa no mercado de trabalho,
prefere continuar como embaladora, pois sua estratégia é investir na sua carreira de técnica de
enfermagem:
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[...] quer me mudar de setor, “não você não vai mudar de setor, vai ficar
aqui”, se for para ficar aqui eu quero ser embaladora mesmo, porque na hora
que mandar embora, eu vou, não preciso fazer caixa, não tenho quebra [...].
(embaladora)

Entretanto, a função de operador(a) de caixa, segundo os gestores, oferece mais
oportunidades de ascensão profissional dentro da empresa, principalmente no setor de frente
de loja, no qual está inserida. Ao vencimento básico de uma operadora de caixa (R$ 555,00),
acrescenta-se o adicional de quebra de caixa e horas extras; porém essa vantagem financeira,
para alguns, não compensa, diante das obrigações e do ritmo intensivo de trabalho, sendo
melhor aguardar ser promovido(a) para outros setores, como repositor de mercadorias, que é
uma função predominantemente masculina.

[...] porque todos que por mais que trabalhem pesado lá dentro, ainda prefere
ficar lá do que na frente (rsrs). (embaladora)
[...] eu vou ficar preso no caixa! Você nem pode se levantar para sair”,
embalador é muito melhor que pega, você sai a hora que você quiser..., você
vai ao banheiro na hora que quiser, já comentaram isso (operador 12)

De certa forma, a função de operador(a) de caixa, não é valorizada pelos repositores –
maioria absoluta homens – porque seu salário-base é maior do que o salário-base de
operador(a) de caixa, a única diferença são os acréscimos que já foram citados.
Durante as observações, alguns repositores comentaram que não teriam nenhum
problema em trabalhar na função de operadora de caixa, não achavam uma função exclusiva
de mulher. Entretanto, preferiam ficar na sua função, por causa das responsabilidades que
teriam que assumir, entre elas, se responsabilizar pela falta de dinheiro nos caixas, lidar com
clientes, resolver conflitos, e a incerteza do horário de saída. Pois os repositores sabem em
qual horário vão sair do trabalho, diferentemente dos(as) operadores(as) de caixa, cujo horário
de saída depende do fluxo de clientes.
Num primeiro momento, as imagens de gênero continuam associadas ao par
masculino/feminino (HIRATA, 1995), implicando nas relações de trabalho, estereótipos
sexuados que relacionam a masculinidade ao trabalho pesado, enquanto a feminilidade é
associada ao trabalho fácil, limpo, que exige paciência e minúcia. Num segundo momento, as
relações de trabalho conformam as diferenças construídas entre essas funções.
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Dessa maneira, as clivagens entre trabalho de homem e trabalho de mulher são
constituídos, em função dessa dicotomia entre aquilo que é adequado ao masculino e ao
feminino. Isso possibilita a reprodução de territórios de mulheres e territórios de homens nos
espaços de trabalho, à maneira da dicotomização e hierarquização existente entre o espaço
público e privado, mundo familiar e mundo produtivo. Nos discursos a seguir, as imagens de
gênero associadas às habilidades para a função, são reconstruídas e confrontadas, tomando
como referência as imagens dos papéis e identidades de gênero associadas ao âmbito privado
e familiar.
Mas, mas eu acho que a mulher, pra atender é... como se fosse mãe também,
porque aí é como se fosse, como eu falei não é, a gente fica... abraçar todos...
a gente já olha, já... sabe... como... como lidar com o cliente...com as
dificuldades..., a gente tem mais... é mais maleável com as dificuldades, que
a gente tenta mais que vocês... (operadora 13)
[..] “isso é modo para você fazer, pois da próxima vez eu chamo o gerente,
você estudou para que, você é uma cavala”, “olha! Estúpida essa menina”,
essa menina!?, eu olhei assim para ela, eu pensei que era comigo, oxente!
Olhei para ela, olhei para menina (operadora), e a menina lá passando as
compras de outro cliente, fez de conta que não era com ela, ela disse, “olhe
tem que fazer assim, sabe por que, porque aí, olhe, eu não dei ouvido e ela
saiu, e se eu ficasse rebatendo com ela”, eu disse “mulher, eu não agüento
não!!”, mas só que tem que, ser assim mesmo, eu só sei que tem que ser,
entendeu? (operadora 2, grifo nosso)

As imagens de gênero estariam embutidas nas definições prévias das diferentes
ocupações, definindo tipos de trabalho como masculinos ou femininos. Nessa segregação
ocupacional também agem fatores estruturais e institucionais, que juntamente com as
representações de gênero, vão se reconstruir ou se confrontar com as percepções e práticas
sociais dos indivíduos. Então, a forma como o trabalho é organizado na empresa, a divisão
das ocupações, das tarefas, as relações de trabalho estão imbricadas com as relações de
gênero, organizando as práticas sociais nos diversos espaços desses indivíduos, sexualizando
socialmente os postos de trabalho, e tendo repercussões de maneira desigual no valor,
importância, reconhecimento e investimento profissional, implicando hierarquias e
assimetrias.
Segundo Hirata e Kergoat (2008), um dos princípios que vai organizar a divisão social
segundo o sexo do trabalhador, é a existência de trabalhos de homens e trabalhos de mulheres.
A relação de trabalho, como relação social, traz embutida uma relação de poder entre os
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sexos. Por isso mesmo, a definição de qualificações, de carreiras, de promoções é não só
diferente para homens e mulheres, mas remete, em cada situação concreta, às relações de
força. (SOUZA-LOBO, 1992).

2.5 – Competências e Qualificações Requeridas no Trabalho das Operadoras de
Caixa

No Brasil, o discurso da qualificação, toma contornos mais nítidos a partir do contexto
da flexibilização das relações de trabalho e de desemprego, aparecendo nos discursos
institucionais, empresariais e inclusive na mídia, como instrumento para a solução de
problemas individuais – conquista ou manutenção de uma posição no mercado de trabalho –,
e sociais, aumento da produtividade para as empresas e conseqüente desenvolvimento
econômico e social (TARTUCE, 2004).
Em um contexto de forte desemprego, segmentação do mercado de trabalho e
flexibilização dos vínculos empregatícios torna-se relevante recuperar a visão da construção
social da qualificação51, a fim de se observar as estratégias desenvolvidas pelas diferentes
categorias de trabalhadores para inserir-se ou manter-se no mercado de trabalho (TARTUCE,
2004).
Segundo Deluiz (1995) as qualificações profissionais só podem ser compreendidas a
partir de uma perspectiva histórica, pois são produto e simultaneamente, respostas as
necessidades econômicas, políticas, sociais e culturais de sociedades historicamente datadas.
As qualificações devem ser entendidas, portanto, como expressão das relações sociais, e
resultantes do embate entre o capital e o trabalho. As qualificações profissionais expressam,
portanto, uma relação política, uma relação de poder, cujo movimento se dá no cerne do
processo de produção de bens e serviços e cujos contornos variam historicamente, de pais
para pais.
As concepções de qualificação voltadas para às características do posto de trabalho ou
do trabalhador que o ocupa tem origem em uma conceituação pobre de qualificação
profissional, que a considera como estoque e não como fluxo de conhecimentos, habilidades e
competências, desconhecendo o saber cumulativo tácito como elemento constitutivo das
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Cf Dubar (1998), a qualificação seria uma relação social complexa entre as operações técnicas e a estimativa
de seu valor social, de seu reconhecimento.
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qualificações efetivas, e que pode ser adquirido inclusive fora do espaço de trabalho. Essas
concepções obscurecem e negligenciam a determinação social das qualificações. (DELUIZ,
1995).
No comércio varejista, a qualificação é definida pelos requisitos à posição, ou ao cargo
de conhecimento da pessoa, os quais podem ser classificados e certificados pelo sistema
educacional. A associação brasileira de supermercados (ABRAS) criou uma escola de
formação para o varejo, destacando entre as competências exigidas para o setor de operação
de caixa, a paciência, gentileza, boa apresentação etc. (BASTOS; SEGRE, 2000). Entretanto
em nossa análise, compreendemos uma noção ampliada de qualificação, em relação à noção
restrita a qualificação do emprego, formal e técnica, definida pelas empresas a partir do posto
de trabalho. A qualificação do trabalhador incorpora as qualificações sociais ou tácitas que a
noção de qualificação do emprego não considera e a qualificação enquanto relação social,
como resultado da correlação de forças entre capital e trabalho. (HIRATA; ROGERAT,
1988).
Com o regime de acumulação flexível, mudanças organizacionais e tecnológicas em
constante processo de atualização, demandaram dos trabalhadores, não apenas conhecimentos
formais e explícitos objetivados pelo diploma, mas também, amplas habilidades cognitivas e
comportamentais, tais como iniciativa, responsabilidade, autonomia, criatividade, cooperação,
liderança, flexibilidade, para lidar com tarefas cada vez mais abstratas e complexas. No
estágio atual do capitalismo flexível observa-se um progressivo deslocamento do conceitochave da sociologia do trabalho – a qualificação profissional –, para a noção de competências
profissionais. O tradicional conceito de qualificação estava relacionado aos componentes
organizados e explícitos da qualificação do trabalhador: educação escolar, formação técnica e
experiência profissional. Relacionava-se, no plano educacional, à escolarização formal e aos
seus diplomas correspondentes e, no mundo do trabalho, à grade de salários, aos cargos e à
hierarquia das profissões, sendo expressão histórica das relações sociais diversas e
contraditórias estabelecidas no processo produtivo. (DELUIZ, 1995).
A noção de qualificação vem sendo questionada pela noção de competência(s) que
reivindica a si o poder de dar conta das características subjetivas hoje valorizadas e requeridas
pelas empresas e pelo mercado de trabalho em geral. Nessa nova configuração do trabalho, o
lugar do sujeito e das relações intersubjetivas seria absolutamente central, na medida em que a
mobilização psíquica do indivíduo, sujeito do processo de trabalho, constituiria a précondição mesma de todo o processo produtivo. (HIRATA, 1994).
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Numa concepção multidimensional de competência, Zarifiam (2008) coloca que a
competência é o tomar iniciativa e o assumir responsabilidade diante de situações
profissionais com as quais se depara, e o reconhecimento social dessa tomada de
responsabilidade. É um atributo que remete à subjetividade do indivíduo, e relaciona-se com
sua capacidade de mobilizar os saberes e as atitudes necessárias para, de forma, autônoma,
resolver problemas em uma situação específica.
O conceito de qualificação tácita insere-se nessa perspectiva, remetendo-se a três
dimensões: processo de aprendizagem, resultado da prática de tarefas rotineiras adquiridas
através da experiência; a existência de diferentes níveis de consciência tomados de acordo
com a atividade a ser realizada e, à natureza coletiva do processo de trabalho, favorecendo o
desenvolvimento de subjetividades e identidades. (JONES; WOOD, 1984).
Na rede supermercadista S.Varejo, a qualificação formal exigida para a função de
operador(a) de caixa, é o ensino médio completo, da mesma forma para embaladores e
repositores, porém a função de operadora de caixa, pode ser considerada semiqualificada,
conforme Segnini(1997), pois exige à maneira do setor bancário, um alto nível de
concentração e responsabilidade.
Depois de selecionada pela empresa, a operadora de caixa, realiza o treinamento para a
função, durante o próprio trabalho, sem qualquer treinamento técnico prévio, apenas, de
acordo com a disponibilidade das operadoras antigas e do fluxo de clientes. O treinamento
ocorre durante o horário normal de trabalho, as tarefas vão sendo assimiladas, durante a
execução do trabalho, num processo de aprendizado repetitivo. O prazo para a operadora
começar a trabalhar no seu próprio PDV (ponto de venda), vai depender da necessidade da
empresa e do desempenho no treinamento.
O treinamento... eu treinei pouco tempo, porque era final de ano e não tinha
como você treinar muito, no corre corre, se eu treinei foi umas três, quatro
vezes, para pegar o caixa, aí treinei umas quatro vezes, peguei o caixa, mas...
dei de letra, até porque eu já tinha um pouco de experiência, eu ficava
analisando o que fazia quando passava o cartão, quando era cheque, aí não
teve problema, porque já tinha um pouco de experiência, já estava olhando
[...] (operador 5)
Não treinava muito não, como eu disse a loja ta cheia, não tinha aquela
oportunidade para treinar, ficava mais empacotando, [...], sentava no caixa,
ficava nos caixas das meninas, entendeu, as meninas, das operadoras, aí
ficava lá, ela ficava embalando, empacotando, e eu ficava sentada, ela me
dizendo código e tudo, difícil é o código, que tem um monte de código!!,
mas só tem um livrinho que a gente olha... aí os clientes não é, sabe como é
lidar com gente, fica reclamando que está demorando, que aquilo, isso e
aquilo, pra botar outra pessoa (operadora 2)
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Esse treinamento informal acaba reforçando o caráter mais desqualificado da função
de operadora de caixa. Com o incremento constante de novas tecnologias, os caixas mais
automáticos possibilitaram a simplificação e banalização das tarefas (BASTOS; SEGRE,
2000), simplificando ainda mais o treinamento e fazendo a operadora antiga acumular mais
uma responsabilidade.

[...] a gente contrata e ela vai treinando, vai ficando, ficando, como é aquilo
que eu falei, como as operações são repetidas todos os dias, então você vai
pegando a prática com mais facilidade, a medida que você vai aí você...
vamos dizer assim... aquilo ali é uma prática que você vai fazendo todo dia,
como aprender a dirigir um carro, você tem mais cuidado, daqui a pouco
você vai, vai, vai, já começa a fazer aquilo automático, sem...
[...] a gente está tratando de operadora, mas o próprio líder que trabalha na
frente de loja, foi colocada a especificação da função que cada um faz, tanto
da operadora, como do próprio líder, o que é que ele faz, o encarregado, qual
é a competência dele, até onde vai, e do gerente do setor, qual é a
competência e o que é que ele faz, justamente, para saber exatamente, cada
um, saber exatamente o que é de sua responsabilidade, e o que é que ele tem
que fazer para não misturar, ou seja, você está fazendo o trabalho de um,
você está entrando numa outra função, e deixando de fazer coisa que é de
sua competência (Gerente geral administrativo)

O processo de modernização da rede S.Varejo, além das repercussões no setor
comercial e financeiro, vem gradativamente atingindo o setor de frente de loja, promovendo a
integração dos sistemas de informação, a formalização dos conteúdos de trabalho e
competências funcionais de gerentes, encarregados e líderes de atendimento, e na gestão e
organização do trabalho das operadoras de caixa.
As inovações tecnológicas são utilizadas para automação dos sistemas de informação,
para integração dos PDV’s com os sistemas de controle do setor financeiro, estoque, e
sistemas externos, como da fazenda estadual, tempo pouco impacto sobre a qualificação da
operadora, exigindo apenas uma reaprendizagem das tarefas, sem aumento da carga de
conhecimento teórico intelectual e sem investimento por parte da empresa.
O terminal de ponto de venda ou caixa registradora inteligente (PDV) é um
microcomputador que pode executar várias funções de atendimento ao cliente e de suporte e
de controle do movimento de vendas, sendo o ponto principal do processo de informação das
operações do hipermercado. As informações fornecidas pelo PDV, além de serem utilizadas
para o controle de estoques, permitem viabilizar várias estratégias de flexibilidade, entre elas
o controle dos custos operacionais, tendo impacto na redução de funcionários. (SEGRE;
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TRINDADE, 2000). A organização do trabalho no supermercado, permitindo essa
flexibilidade nos processos de trabalho, tem certa relação com os princípios da reestruturação
produtiva (CORIAT, 1991).
Os caixas utilizados no hipermercado S.Varejo, são os mais automatizados dos
hipermercados do Estado. As modificações ocorridas nos mesmos, não demandaram nenhuma
qualificação para as operadoras de caixa, tendo apenas modernizado alguns equipamentos,
entre eles, o leitor de código de barras, que agilizou a passagem e registro dos produtos, que
juntamente com a balança acoplada ao caixa, intensificou o trabalho das operadoras de caixa.
Essa modernização permitiu um controle da gestão das operadoras de caixa, através da
quantificação do volume de vendas, permitindo uma gestão racionalizada e flexível de sua
produtividade, do seu tempo de trabalho, de acordo com o fluxo de clientes da loja. O que
possibilitou a loja flexibilizar os contratos de trabalho, empregando operadores(as) e
embaladores(as) na modalidade de contrato de trabalho em tempo parcial. Como o
hipermercado S.Varejo é considerado pela rede uma loja modelo, desde o início de seu
funcionamento, sempre foi uma constante, a utilização de equipamentos mais modernos,
incorporando novas tecnologias e sistemas, para atender ao volume de vendas e as flutuações
no fluxo de clientes.
As mudanças tecnológicas em processo nos equipamentos de trabalho, nos softwares
gerenciais, não demandam nenhuma mudança na qualificação das operadoras, que exijam
amplas habilidades cognitivas e comportamentais, que ensejaria maiores oportunidades e
maior valorização de suas qualificações e habilidades. Conforme Abreu (1993), os efeitos
sociais da tecnologia são diferentes segundo se trate de uma população masculina ou
feminina. O processo de informatização não tem implicações em nível de investimento para
as operadoras de caixa, ocorrendo apenas rápidos aprendizados dentro da própria loja, através
de palestras coletivas, como também referentes às campanhas de promoção para os clientes.
Algumas limitações da função das operadoras de caixa, estão diretamente relacionadas
com as inovações organizacionais da empresa, que não permite a autonomia da operadora de
caixa para resoluções de problemas e imprevistos durante o atendimento da clientela,
transferindo esse papel para o líder de frente de loja. Como uma das maiores dificuldades das
operadoras de caixa é o atendimento com o cliente, devido à imprevisibilidade dos
acontecimentos, essa transferência de responsabilidade para o líder não implica, na maioria
das vezes, que as operadoras sejam protagonistas de vários conflitos e situações
constrangedoras de violência simbólica e física.
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Muito, muito... palavrões enormes quando se referem a gente, ou porque o
caixa parou, se você fez aquilo ou aquilo outro em casa, que você hoje está
meio desperta, falam muito de palavrões, [...] Já ouvir falar várias coisas
assim, várias, várias, várias, chegam a bater, alguns já bateram... [...] eu só vi
a violência, agora o resto não deu para ver, tem situações bem difíceis.
(operadora 8)
[...] mas aqui aconteceu um caso de uma agressão, um cliente quase que
bate, um senhor quase que bate numa operadora de caixa, aqui nessa loja, no
GI, naquele pequenininho ali, por isso que não gosto daquele caixa..., prefiro
tá aqui mesmo. (operadora 4)
Assim, o que deixa a gente, ao meu ver, meu ponto, é quando a pessoa faz
discriminação, pela pessoa ser caixa, aqui... assim... não vou dizer
totalmente, mas... poucas pessoas ainda discrimina essa profissão (cliente é),
ainda discrimina essa profissão, assim são pouquíssimas, vamos dizer nem
1%, menos, ainda eu vejo aqui, pelo menos, alguém ainda discrimina assim,
faz pouco caso, entendeu... [...]. (operadora 10)
É comum, inclusive uma líder de atendimento e uma operadora de caixa
processou uma cliente, ganharam três mil reais cada, a cliente chamou elas
de ladrona, ligou para polícia para vim pegar as meninas, aí as duas
processaram a cliente, com o advogado do [...] e a causa foi ganha. (Gerente
de setor de frente de loja)

Na concepção de Sennett (2004) sobre o respeito como ponto de partida na discussão
sobre as diferenças e desigualdades sociais, destaca as formas dos indivíduos obterem respeito
em nossa sociedade, por meio do desenvolvimento de talentos e habilidades, a conquista da
auto-suficiência econômica e da compaixão, apesar de que essas formas de se obter respeito
podem ser distorcidas e convertidas em desigualdades entre os indivíduos. Para ele, as
diferenças sociais e individuais podem ser utilizadas como forma de inferiorizar as pessoas
que não atingiram o mesmo padrão dos mais dotados. A valorização da autosuficiência
econômica, tende a transformar a dependência em algo aviltante, alargando as diferenças
sociais e dificultando a valorização da autonomia individual, descrita como a capacidade que
cada um tem para se singularizar como indivíduo, de se tornar alguém com identidade
própria, merecendo um tratamento de igual para igual.
Na visão de Sennett (2004), o respeito implica a mutualidade e abrange status,
prestígio, reconhecimento, honra social e o amor próprio. Requer o estabelecimento de um
padrão ideal de comportamento para si mesmo, além da preservação da integridade física e
dignidade social, adquirindo uma importância fundamental para a consolidação das relações
sociais. Envolve reciprocidade e harmonia, evidenciando o quanto pode ser difícil o
estabelecimento do respeito entre os indivíduos, diante das diferenças comportamentais e das
desigualdades sociais.
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No caso das operadoras de caixa, vale ressaltar, outras pesquisas que evidenciaram a
existência de inúmeros conflitos e interações entre operadoras e clientes, levando a questionar
como a organização e gestão do trabalho na concepção do auto-serviço, contribui para tornar
o cotidiano de trabalho mais cansativo e estressante, principalmente para aquelas que
assumem a totalidade do trabalho no âmbito familiar e doméstico. Remete também às relações
de poder na sociedade, relações desiguais constituídas pelos discursos nos campos de força,
que perpassam os inúmeros âmbitos dos grupos sociais, envolvendo relações de classe,
gênero, etnia, relações geracionais e culturais. A ausência de respeito num contexto marcado
pela flexibilidade e pela precariedade gera desigualdades e situações nas quais os indivíduos
deixam de se sentir como verdadeiros seres humanos. (CRUZ, S., 2003).
Segundo Segnini (1995), a introdução e a difusão de novas tecnologias no setor
financeiro, engendraram uma combinação de permanência ou recriação de vários postos de
trabalho, entre eles o de operação de caixa, considerado um posto de trabalho
semiqualificado, que exige alto nível de concentração e responsabilidade, porém não implica
em um processo de qualificação permanente. Assim, o processo de modernização, ocorrido
em nível de sistemas e equipamentos automatizados (caixas), não implicou em novas
demandas de aperfeiçoamento e qualificação, apenas intensificaram o potencial produtivo de
suas tarefas. Conseguiram imprimir um grau maior de racionalização e controle nos conteúdos
e processos de trabalho, mas apenas aqueles quantificáveis, diretamente relacionados com as
tarefas submetidas a tempos impostos. Entretanto, as novas tecnologias no setor terciário não
eliminaram a importância das qualificações obtidas na esfera doméstica:

[...] uma capacidade de atenção e de supervisão, junto a uma certa
passividade necessária em certos postos automatizados femininos, pode ser
uma qualidade desenvolvida anteriormente no exercício do trabalho
doméstico (HIRATA, 2002, p. 219).

A simultaneidade das tarefas heterogêneas executadas tipicamente no trabalho
doméstico das mulheres, guarda uma forte relação com a aprendizagem necessária para as
atividades do terciário, nas quais é maciça a presença das mulheres, como as vendedoras de
lojas (RODRIGUES, 1992). No discurso dos gestores fica evidente a relação da função de
operadora de caixa com a de vendedora, sendo que caso, essa última função não existe na
empresa:
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[...] o trabalho da operadora é polivalente mesmo, porque ela é operadora e é
vendedora, ao mesmo tempo, não tenha dúvida...[... Ela representa a imagem
da empresa e um bom operador, ele se torna sendo, uma boa operadora, ela
se torna sendo uma grande vendedora e fortalece muito a imagem da
empresa...(Gerente geral administrativo)

Essa associação do trabalho de operadora de caixa como vendedora é uma condição da
própria essência da organização do supermercado, baseado na concepção do auto-serviço, no
qual o cliente tem acesso direto às mercadorias, sem a mediação de vendedores, diferente do
comércio atacadista. Os caixas seriam então, os únicos pontos de acesso do cliente com a
empresa, a interface entre o cliente e a organização. Não é apenas essa relação que as
operadoras de caixa de supermercado tem com as vendedoras do comércio atacadista. As duas
funções são caracterizadas por algumas relações de trabalho muito idênticas, como as
jornadas de trabalho extensas, trabalho nos domingos e feriados, salários baixos em relação à
média masculina, e alta rotatividade.
De acordo com informações do DIEESE, as trabalhadoras do comércio tem uma
sobrecarga de trabalho intensificada ainda mais, em virtude da divisão desigual das tarefas
familiares e domésticas. Conforme dados de 2008, as mulheres dedicavam nos afazeres
domésticos, quatro vezes mais tempo que os homens, trazendo dificuldades na conciliação das
responsabilidades familiares e vida pessoal, tanto em razão das jornadas mais extensas, como
também por causa do trabalho nos domingos e feriados. (Boletim Trabalho no Comércio, nº 5,
junho de 2010, DIEESE).
A maioria das entrevistadas tiveram ocupações no comércio atacadista, normalmente
marcadas por vínculos temporários e pela informalidade, principalmente em certas épocas do
ano, quando na condição de desempregadas, este período se torna oportuno para conseguir
uma ocupação mesmo que temporária, renda extra ou, efetivação no emprego:

Todas as lojas do comércio, eu passei um ano colocando currículo, passei
um ano desempregada quando deixei a escola [...]ainda trabalhei temporário
na Riachuello, assim terceirizado, aí depois de um tempo, bom tempo, quase
um ano. (operadora 9)
[...] trabalhava em loja, do interior, do comércio, mais sempre trabalho assim
eventual, uma amiga que saía da gravidez, outra amiga que saía, eu ficava
quatro meses, temporário, aí eu não queria mais isso, mas eu nunca me
firmei em emprego, carteira assinada, nada disso. (operadora 13)
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Desse modo, em ambas as profissões, além das relações de trabalho e as qualificações
exigidas, elas estão relacionadas com o atendimento de clientes, com capacidades que
remetem as qualificações sociais e tácitas, adquiridas e desenvolvidas em diversos meios
institucionais. Deluiz (1995) destaca as competências sociais relacionando-as com saberes que
provêm da esfera social, que não estão diretamente ligadas ao mundo do trabalho. A
competência social traduz-se no saber-ser, na capacidade de utilizar todos os seus
conhecimentos – obtidos através de fontes, meios e recursos diferenciados – nas mais diversas
situações encontradas no mundo do trabalho.

E também se refere na capacidade de transferir conhecimentos da vida
cotidiana para o ambiente de trabalho e vice-versa. Este saber-ser contitui-se,
também, de saberes informais e tácitos, que estão ligados à vivência concreta
do trabalhador e constituem um conjunto de conhecimentos apreedidos
através da experiência subjetiva e que faz parte dos “truques” ou “astúcias da
profissão” da prática produtiva e que, embora as modernas tecnologias
tentem incorporar essas vivências nos equipamentos, continuam a ser
fundamentais como atributos do trabalhador, como experiência vivida.
(DELUIZ, 1995, p. 181).

Marcadas pela difícil conciliação do trabalho produtivo e reprodutivo, além da
desigual distribuição das tarefas domésticas e familiares, essas mulheres se inserem na vida
social em geral, mobilizando várias estratégias e negociações, em razão das desvantagens
materiais e simbólicas que estão implicadas, as desigualdades de gênero no trabalho e no
espaço reprodutivo, repercutindo sobre suas trajetórias e projetos pessoais, seus papéis sociais
e sua cidadania.
Especialmente as mulheres, vivenciam experiência de intensificação das
jornadas de trabalho, acumulando as atividades produtivas familiares, stress,
cobrança e sentimentos de culpa pelo afastamento dos papéis reprodutivos
(CRUZ, 2005c, p. 202)

A especificidade do trabalho realizado pela operadora de caixa pode ser
contextualizada no âmbito dos estereótipos associados à feminilidade, pois apontam,
precisamente, mais para um conjunto de qualidades pessoais que a operadora deve possuir do
que para qualificações e competências de caráter mais profissional. (CRUZ, S., 2003).
Os números nos mostram que a mulher quando vai roubar ela pensa mais, o
homem ele tem mais facilidade de furtar do que a mulher, então por isso que
em algumas lojas, a gente tem a tendência de mesclar, e até porque como a
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gente tem horário de fechamento, a gente prefere que o homem fique no
fechamento, porque muitas vezes a mulher é casada, precisa sair mais cedo,
por isso normalmente você precisa ter uma frente de loja mesclada. Outro
ponto, a mulher tem filhos normalmente, normalmente falta mais ao
trabalho, por conta de saúde, por conta de filhos, por conta de gravidez
(Gerente de recursos humanos).

As qualidades pessoais requeridas para o cargo, são utilizadas como critério de análise
dos candidatos, desde o processo de seleção e recrutamento, quando os mesmos são
submetidos a dinâmicas diferenciadas e entrevistas, com o intuito de observar o perfil
psicológico dos candidatos, nas palavras da gerente de recursos humanos: “[...] é muito
subjetivo do que objetivo”, “[...] é uma entrevista mais comportamental”, “[...] às vezes até no
olhar, a gente já consegue identificar quais são as pessoas que dão ou não para o varejo”.
(Gerente de recursos humanos).
A qualificação, enquanto relação social extrapola o conhecimento técnico e apreende
os aspectos sociais da relação, implicando tanto na sua politização, como na compreensão da
relevância dos aspectos comportamentais e dos atributos do trabalhador. (SEGNINI, 1995).
Uma série de situações do cotidiano laboral das operadoras de caixa revela como elas
mobilizam certas atitudes e comportamentos na realização de suas atividades:

Tem que ter primeiramente muita paciência, saber lidar com os clientes, tem
que saber lidar com cada cliente, porque cada um deles é diferente um do
outro [...] aí tem que ter simpatia, ter aquela paciência, vamos ver junto,
muitas vezes eu vou até na seção para pegar, para mostrar para ela, então a
gente acaba, assim, conversando... (operadora 18)
[...] eu gosto de conversar, converso, pergunto se está tudo bem, boa tarde,
boa noite e pergunto se for um senhor, pergunto pela esposa, que é que teve
que a esposa não veio, entendeu? (operadora 2)
[...] se o cliente for ignorante com você e você for mais ainda com ele, aí
você vai se estressar, assim, quando tem um cliente que vai passando no meu
caixa, e ele tá estressado, eu faço o mais rápido de agilidade para botar ele
para passar rápido, sair do caixa e pronto. (operadora 4)
[...] as vezes a pessoa tá triste, às vezes tá com problema, começa a
desabafar, entendeu, aí começa a desabafar, porque a gente tem que
compreender, a pessoa tá assim um pouco nervosa, eu tento compreender
[...]. (operadora 10)
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Essas qualificações, enquanto síntese de inúmeras relações e práticas sociais, são
constituídas por saberes e conhecimentos adquiridos pelos sujeitos sociais através de
diferentes processos e instituições sociais. Juntamente com as habilidades construídas
socialmente e as características pessoais, se tornam imprescindíveis para a compreensão das
relações de trabalho e das relações de gênero, que também são construções sociais. A
construção da qualificação é uma construção social sexuada que passa por um processo de
diferenciação, de construção de distinções entre tipos de trabalho e dos trabalhadores que os
executam (ABREU, 1993).
Apesar de compreenderem que a função exige esse nível de habilidades e
responsabilidades no atendimento com os clientes, algumas operadoras, a despeito dos
estereótipos sexistas, tem dificuldades de lidar com os clientes, principalmente em casos de
problemas eventuais que ocorre no caixa:

[...] o homem olhou assim para mim, “menina deixe de conversa, cale a boca
e passe logo”, eu como é? Se respeite a sua cara deve mandar calar a boca da
sua mulher e do seu filho, foi bem assim mesmo, (rsrs), [...] que eu tô aqui
trabalhando [...]. (operadora 2)

[...]tem gente que não tem paciência pra isso, tem operador que não tem
paciência, começa a discutir também com o cliente, tem gente que morre de
vergonha, começa a chorar e sai, e não quer voltar mais, não, não vou passar
esse constrangimento mais não [...]. (operadora 7)

Essas situações imprevisíveis no trabalho da operadora de caixa, exigem capacidades e
atitudes necessárias para resolvê-las em tempo hábil e com agilidade, pois como o
atendimento é realizado em filas, ocorre que ela tem que gerir esse fluxo, a “gestão do
estresse”52. Contudo, em virtude da fragmentação e simplificação do trabalho operacional, seu
trabalho fica restrito apenas as tarefas sem conteúdo, não dando margem a autonomia para
tomadas de decisões que pudesse agilizar o atendimento.
Os trabalhadores do setor de operação de caixa assinalaram que os clientes são uma
das principais fontes de pressão, através da formação da fila, ainda que de forma inconsciente,
acelerando o trabalho, de modo a reduzir o tempo de permanência na fila. Essa forma de

52

No estudo do setor de operação de caixa, algumas tarefas realizadas pelos clientes são formatadas pela maneira
de se organizar o trabalho das operadoras de caixa. Trata-se do uso do cliente na fila de espera como instrumento
de gestão no controle do ritmo de trabalho das operadoras de caixa. O cliente acaba atuando sobre a operadora de
caixa para aumentar a intensidade do trabalho, com um certo grau de estresse (PENA; THEBAUD-MONY,
2005).
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organização do trabalho, implica uma maior disponibilidade da operadora de caixa, que acaba
realizando uma parte da gestão do seu trabalho, chamada de “gestão do estresse”. (PAULINO
et al, 2005).
Podemos reconhecer nos depoimentos das operadoras de caixa, uma parte dessa
dimensão, analisando como elas utilizam as qualificações emotivas (SOARES, 1997), isto é, o
trabalho de elevar o status e o bem-estar dos outros, um esforço invisível que, como no
trabalho doméstico, não é considerado uma qualificação para o trabalho, é uma “qualificação
invisível”. Todavia, é crucial para outras tarefas a serem cumpridas (SOARES, 1998):

[...] ontem mesmo, com uma cliente, e ela disse que tava , ela falou comigo,
aahh!, ela falou com dengo assim, comigo, não é, favor colocasse duas
bolsas, que eu tava embalando ontem, coloque duas bolsas, ah, não vai
chorar, começou a brincar, aí começou a falar do marido, que o marido a
abandonou , contou a história dela todinha para mim, aí a moça que estava
atrás, você devia ser psicóloga, a cliente, você devia ser psicóloga, porque
ela começou a conversar, conversar, conversar, com raiva do marido, aí
começar a me dizer da vida dela, e a outra veio também, que vinha atrás,
veio logo conversando, e aquilo desestressa. (operadora 13)
[...] as vezes a pessoa tá triste, às vezes tá com problema, começa a
desabafar, [...], porque a gente tem que compreender, a pessoa tá assim um
pouco nervosa, eu tento compreender, ela não fica nervosa em vão, um
motivo levou a pessoa a ficar nervosa, aí a gente precisa compreender, é
como se fosse uma psicologia, compreender o outro lado, a outra parte, tem
que entender assim, a pessoa, [...], e também porque... sei lá ou as vezes é
calada, fechada, sabe, sei lá, não quer falar nada. (operadora 10)
[...] então tem cliente que é assim, tem prazer em passar no seu caixa, puxa
conversa com você, as vezes está uma fila maior, ele espera, pra vim para o
seu caixa, já ta naquele costume, vem aqui sempre, diariamente, vem aqui há
quatro, cinco anos, e como eu estou aqui esse tempo todo não é, sabe nome...
[...]. (operadora 17)
[...] a gente nunca sabe como o cliente quer ser tratado, se a gente rir, eles
acham ruim, se a gente conversa, eles não gostam, se a gente tá séria, “você
tá séria?”, comigo, não sei se eu estava séria, as vezes eu dou bom dia, ele
diz: “você tem um sorriso tão bonito, você devia rir mais vezes”, ele diz
assim não é, meu Deus, se eu rir mais aqui, vão me botar para fora (rsrs), eu
disse assim a ele, foi um contato assim na hora, habilidade e humildade é a
palavra.... [...]. (operadora 13)

O trabalho das operadoras de caixa exige qualificações sociais importantes na relação
com os clientes, mas como no trabalho doméstico, somente quando essas qualificações estão
ausentes é que elas são reconhecidas (SOARES, 1997). Inclusive, uma das preocupações
centrais, na gestão e organização do trabalho do hipermercado S.Varejo é com o padrão de
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atendimento. Gerentes, encarregados e lideres estão sendo qualificados, mas, por enquanto o
treinamento não contemplou as operadoras de caixa. A tendência nesse setor é a mudança de
enfoque na qualidade de produtos, para a qualidade em produtos e serviços, no qual o
atendimento torna-se um serviço fundamental para a satisfação do cliente, incidindo inclusive
na lucratividade (ROJO, 1998).

[...] não tenha dúvida, que a fidelização também vem da base da empresa já
de muito tempo, da família, de amizades, de uma série de situações, de
atendimento, então, tudo contribui e contribui muito, contribui muito, não
tenho dúvida nenhuma que o atendimento é um fator que contribui muito
para essa questão da fidelização (Gerente geral administrativo).

Esses fatos convergem para compreensão que, no setor de supermercados, onde
organização e gestão do trabalho guardam uma relação muito estreita com o cliente concepção de auto-serviço -, às qualificações exigidas para uma operadora de caixa, extrapola
as tarefas repetitivas e sem conteúdo. Seu trabalho está circunscrito ao atendimento aos
clientes, exigindo um conjunto de habilidades tácitas e sociais, entre elas a diplomacia, que
formalmente não é considerada como qualificação quando exercida nessas funções, e,
portanto não remunerada. A diplomacia, sobremaneira importante na qualidade do serviço,
não é considerada uma qualificação, mas associada às “qualidades naturais” da mulher, ao
âmbito das relações de gênero.

[...] mas o setor que mais a gente mais tem que ter cuidado é na frente de
loja. Porque o cliente ele passa uma hora, meia hora, duas horas dentro da
loja fazendo compra e ele vem descarregar todo o seu stress, angústia,
alegria, simpatia ou a depender do estado dele, no caixa,, então precisa de
uma pessoa com toda a cordialidade, simpatia e habilidade para lidar com
determinados tipos de cliente. (Gerente de setor de frente de loja).

Essas qualificações tácitas são resultantes de um treinamento informal nas práticas e
relações sociais do âmbito privado, familiar e doméstico, desenvolvidas na totalidade do
trabalho da mulher, que se estenderam ao espaço de trabalho. Porém, como não são
conhecimentos formais e explícitos, essas qualificações não são reconhecidas, são
consideradas qualidades intrínsecas à natureza da mulher, criadas numa esfera diferente
daquela do terreno profissional e produtivo. Não está se desconsiderando a relação existente
entre as habilidades requeridas e restritas ao nível de operação e execução das tarefas, com as
qualificações sociais adquiridas no tecido social, tarefas essas inclusive, que podem ser ainda

112

mais fragmentadas, e até suprimidas, pela introdução de novas tecnologias53. É necessário
ampliar a dimensão da importância dessas qualificações sociais na totalidade das atitudes e
comportamentos necessários ao exercício da função.
Além das qualificações para o atendimento dos clientes, as operadoras utilizam os
conhecimentos adquiridos na esfera doméstica, muitas vezes de maneira coletiva, referentes
às características de alimentos e seu preparo, qualidade dos produtos e suas utilidades, enfim,
uma série de conhecimentos de suas práticas e relações sociais no âmbito privado e doméstico
que são reconvertidas para o seu trabalho.

Com aquilo tudo, uma receita, é um coisa é outra, aí pergunta para você...
não sei esse aqui, esse aqui é?, me perguntando, “você viu essa manteiga, eu
não gosto dessa manteiga, eu prefiro margarina“, assim, assim, assim, aí ela,
não vou trocar, sabe, “você já usou isso, já usou aquilo“, entendeu, shampoo
e tudo, tudo que a vê, demais que vê meu cabelo solto, “que você usa no seu
cabelo, aí isso aqui não”, e a gente vai conversando, conversando,
conversando... [...]. (operador 13)
[...] às vezes passa uma pessoa no seu caixa, “ah, eu tomo isso aqui, porque é
muito bom não é, eu como isso aqui que é muito bom, e como é que você faz
o preparo”, e acaba passando receita, acaba ensinando um monte de coisa, e
acaba a pessoa passando no seu caixa, e diz, “olhe eu conheço um lugar onde
a gente tem assim, assim, assado, perto da minha casa”, que eu já sei que é
bom, e a gente trabalha tendo uma intimidade maior [...]. (operador 12)

Levando em consideração que acumulam o serviço de vendedoras, esses
conhecimentos se tornam um diferencial em relação ao atendimento, tendo em vista que na
loja, não existe atendentes e nem vendedores, salvo algumas situações, como na loja estudada,
que tem a presença dos promotores de venda de alguns produtos, geralmente alimentícios.
Essa realidade pode ser muito diferente a depender do bairro onde o supermercado funciona,
podendo as operadoras de caixa acumular outras funções, além das já mencionadas:

[...] a caixa, limpa a frente de loja, faz devolução, é empacotadora, e se
brincar limpa a loja também, chegava até o ponto de se lavar banheiro
também, a gente entra, na carteirab ali a gente tá recebendo como operadora
de caixa, mas quando a gente tá lá dentro começa a fazer outras funções [...]
(operadora 19).

53

Cf Jean et al (2005), ainda não se dispõe de elementos suficientes para formular hipóteses bem fundadas sobre
o impacto de novas tecnologias sobre os trabalhadores dessa função. A inovação tecnológica, em curso nesse
setor, não poderá substituir a totalidade do trabalho das operadoras de caixa, pois ela no máximo substituiria as
atividades mecânicas de registro e pagamento de artigos, que são apenas uma parte do trabalho.
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O trabalho das operadoras de caixa, nessa forma de organização do trabalho, está no
limite entre as tarefas repetitivas que exigem atenção e agilidade – condicionadas pela lógica
da produtividade e de tarefas taylorizadas –, e o atendimento – condicionado por uma série de
fatores objetivos e subjetivos, envolvendo relações de classe, gênero, de etnia e de idade.
Como a operadora de caixa passa a maior parte do tempo com os clientes, deve-se considerar
que o gênero, a raça e a etnia, assim como a classe social, são variáveis importantes para
compreendermos a relação entre as trabalhadoras e a clientela. (SOARES, 1997).
Fazendo um paralelo com o trabalho realizado nos escritórios, Hirata (2002) assinala
que essas atividades demandam para a sua execução, uma disponibilidade permanente e uma
relação de serviço não quantificável. Segundo Hirata (2004) algumas pesquisas mostram que
para as mulheres, a relação de serviço é uma modalidade privilegiada de relacionamento com
o outro, no âmbito doméstico. No trabalho doméstico, as mulheres estão a serviço de seus
maridos e de seus filhos, a serviço de sua família, remetendo à relação social de serviço.
Esse processo de trabalho é avesso da esfera econômica, em que as mercadorias são
trocadas por outras. A relação de serviço se realiza dentro de uma relação entre pessoas: “[...]
a disponibilidade permanente do tempo das mulheres a serviço da família. Essa relação de
serviço, relação social de sexo [...]” (FOUGEYROLLAS-SHWEBEL, 2009, p. 258).
A análise sistemática das modalidades de execução do trabalho doméstico permite
qualificar a relação de serviço às pessoas na qual estão inseridas as mulheres; essa relação
supõe uma disponibilidade permanente de todo o seu tempo e não somente do tempo
efetivamente passado na execução das tarefas. A relação de serviço é igualmente constitutiva
da divisão capitalista do trabalho, determina as formas de diferenciação entre os sexos no seio
da produção capitalista, diferenças que encontramos no conjunto das modalidades de inserção
no mercado de trabalho assalariado. Reciprocamente, a inserção no mercado de trabalho
diferenciado segundo o sexo mantém e reforça a designação prioritária das mulheres para o
trabalho doméstico. (HAKIKI-TALAHITE, 1986).
Na análise da repercussão das novas tecnologias sobre o trabalho das secretárias,
geralmente restringe o trabalho apenas aos procedimentos formais: as tarefas repetitivas,
previsíveis e padronizadas que são passíveis de ser automatizadas. Entretanto, como salienta
Soares (1990), é importante reconhecer a prática informal dos escritórios:
[...] ela envolve as chamadas tarefas invisíveis – pois a exemplo do serviço
doméstico, só são percebidas quando deixam de ser executadas – associadas
às qualificações igualmente invisíveis, exigidas e presentes na rotina de
trabalho, mas raramente computadas para fins de pagamento ou promoção.
(SOARES, 1990, p. 74).
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Essas qualificações são consideras invisíveis, porque são qualificações que não são
reconhecidas, não tendo uma contrapartida remuneratória. Elas estão relacionadas, nesse caso
específico, ao julgamento social e cognitivo acurados, e ao uso de técnicas de negociação e de
mediação, que envolvem um alto grau de diplomacia e não são passíveis de ser
automatizadas.
Quando são relacionadas aos homens são muito apreciadas e reconhecidas, mas
quando são desempenhadas pelas secretárias, não são levadas em consideração. (SOARES,
1990). Como salienta Souza-Lobo (1991), a própria qualificação é sexuada e reflete critérios
diferentes para o trabalho realizado por homens e mulheres, ocorrendo frequentemente uma
desqualificação do trabalho feminino, assimilado a dons naturais, desconsiderando-se o
treinamento informal.
Então, as qualificações sociais requeridas para a função de operadora de caixa,
também não são reconhecidas como qualificações profissionais no comércio varejista, são
denegadas, à maneira das operárias (KERGOAT, 1986), essas qualidades são julgadas como
algo inato a essas mulheres, e não adquiridas por canais institucionais reconhecidos. O não
reconhecimento dessas qualidades aparece como socialmente legítimo, levando a
“banalização” desse saber-fazer, saber-ser e saber-agir, considerados como uma aquisição não
coletiva e individual, realizada fora dos canais formais de qualificação. Quando se refere às
operárias, cujo aprendizado na esfera privada e familiar lhe adaptava bem para os empregos
industriais, Kergoat (1986) coloca que elas não são “operárias não-qualificadas ou
trabalhadoras manuais porque são mal formadas pela escola, mas porque são bem formadas
pela totalidade do trabalho reprodutivo.” (KERGOAT, 1986, p. 84).
As operadoras de caixa quando se referem às qualidades necessárias para a função,
também identificam as qualificações exigidas como qualidades pessoais, inatas, naturais, não
lhe atribuindo a mesmo estatuto que as qualificações e competências de caráter
profissionalizante. Nos seus discursos, essas qualidades pessoais são estruturadas pelas
imagens de gênero, superpostas na esfera reprodutiva e reprodutiva.

[...] assim as mulheres, por um lado, ia ser melhor porque, porque mulher é
assim, é mais meiga, além de ser meiga, assim, tira as coisas mais por
menos, e já homem já é pavio curto. (operadora 14)
[...] porque é mais sentimental mulher, tem mais jeito, tem mais paciência...
[...]. (operadora 1)
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[...] a gente não, nós mulheres, nós somos brigar, discutir, bererei, barara, tal,
tal e afasta, vai para lá, puxa para cá, mas homem não, homem já vai logo
direto... (operadora 9).

As próprias mulheres frequentemente participam da perpetuação destas noções de
gênero sobre tipos apropriados de trabalho feminino. (POSTHUMA, 1998). Contudo, em se
mantendo esses estereótipos sexuais de papéis, a mulher não melhora seu estatuto social (LE
DOARÉ, 1986). Essas imagens de gênero, reafirmadas ou confrontadas, nos múltiplos
espaços de trabalho produtivo e reprodutivo, (re)constroem social e culturalmente esses
espaços masculinos e femininos, tornando qualificações profissionais para uns, para outras
qualidades “naturais”. Como coloca Maruani (1993), as relações de gênero – e suas
características de dicotomização, exclusão e hierarquização – é uma dimensão fundamental do
processo de constituição de categorias que vão estruturar a definição dos postos de trabalho e
dos perfis de qualificação e competências a eles associados.
Ao reduzir as práticas sociais a papéis sociais sexuados (KERGOAT, 2009), essas
habilidades adquiridas – qualificações tácitas e sociais – através das práticas sociais, são
desqualificadas e desvalorizadas, e assim, preservando a hierarquia dos poderes e dos papéis,
as assimetrias de gênero no trabalho reprodutivo e produtivo. Nos espaços produtivos e
reprodutivos dessas mulheres, essas assimetrias e hierarquias vão se objetivar nas suas
práticas sociais e nas relações de poder. Relações desiguais de força e poder que são
mobilizadas no âmbito produtivo e reprodutivo. No espaço de trabalho muitas vezes se
expressam pelas estratégias de resistência e de solidariedade entre as operadoras de caixa.
No caso estudado, as imagens de gênero que permeiam as representações de
trabalhadores e gestores, estruturam e dualizam os espaços de trabalho, sexualizando as
ocupações, relacionando o feminino com o trabalho leve, sentado, fácil e delicado, e o
masculino com o trabalho pesado, de força e noturno. A diferença é construída a partir desses
pressupostos sociais, que por força das relações de poder na sociedade, acabam reproduzindo
as hierarquias e as assimetrias de gênero, e repercutindo na invisibilidade das qualificações
sociais dessas mulheres.
A construção social e simbólica dessa diferença entre trabalhadores e trabalhadoras
nesse espaço de trabalho constitui e é constituída pelas imagens de gêneros. As relações de
gênero, que atravessam os múltiplos espaços de atuação desses indivíduos, enquanto
organização da diferença sexual, se utiliza das diferenças biológicas entre homens e mulheres,
para construir as diferenças entre trabalhadores e trabalhadoras no trabalho. Essa divisão
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sexual das ocupações vai ter repercussões desde a inserção dos trabalhadores nesses setores de
trabalho, influenciando critérios e procedimentos de recrutamento e seleção, salário,
qualificação. Também serão condicionantes de várias práticas sociais de interação e conflito,
de negociação e estratégias, práticas dinâmicas e pulverizadas em toda a dimensão do trabalho
e das práticas sociais dessas mulheres.
Entretanto, temos, que a divisão sexual dessas ocupações profissionais não ocorre
garantindo uma equalização de salários, condições de trabalho e valorização das habilidades
requeridas. A segregação ocupacional pelo sexo do trabalhador vai conformar hierarquias e
assimetrias, articulando uma rede microscópica de poderes nesses espaços masculinos e
femininos, traduzidos em varias estratégias e significados sobre o trabalho. Conforme Hirata
(1998), a compreensão da divisão sexual do trabalho profissional requer:

[...] a introdução de dimensões explicativas oriundas da esfera
extraprofissional, como, por exemplo, a atribuição das tarefas domésticas,
ou, mais geralmente, as correlações de força e as relações de poder entre os
sexos, não apenas na empresa, mas também na família e na sociedade.
(HIRATA, p. 15, 1998)

É necessária a compreensão dessas relações de poder na conformação das assimetrias
de gênero no espaço privado e doméstico dessas trabalhadoras, no qual as relações de gênero
se correlacionam com as relações de poder, traduzindo hierarquias e desigualdades de gênero.
“As relações de trabalho são portadoras das relações de gênero”. (SOUZA-LOBO, 1991).
A análise do processo de organização e gestão do trabalho das operadoras de caixa,
informa a seguir os aspectos materiais e simbólicos na organização e gestão do trabalho, que
sugerem essas assimetrias e desigualdades, tendo em vista que as qualificações sociais e
tácitas reconvertidas para o exercício dessa função, são denegadas e invisíveis, elas
conformam imagens de invisibilidade. No capítulo 3, assinala um panorama em relação às
condições de trabalho e oportunidades, as possibilidades de investimento pessoal e
qualificação profissional, a repercussão sobre a esfera reprodutiva, a divisão sexual do
trabalho doméstico, e a articulação de estratégias para conciliação dos papéis sociais.
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CAPÍTULO III – ORGANIZAÇÃO E RELAÇÕES DE TRABALHO DAS
OPERADORAS DE CAIXA

Atualmente entre as grandes redes varejistas do país, a rede de supermercados
S.Varejo, caracterizado inicialmente por sua gestão familiar (MARQUES, 1999), vem
passando por um processo de modernização depois de seguidas aquisições por capitais
estrangeiros. Seguindo as tendências do setor – concentração e reestruturação –, caracterizado
pela intensificação da concorrência com a presença de capital nacional e estrangeiro, vem
levando a implementar gradativamente em algumas unidades, o processo de inovação
tecnológica e organizacional.
Esse processo é diretamente condicionado pelo uso intensivo de mão de obra e por
uma forte influência de usos e costumes locais (SEGRE; TRINDADE, 2000), desencadeando
mudanças constantes em seus processos comerciais, financeiros e administrativos, com fins de
manter a produtividade, diante das flutuações de um mercado altamente competitivo. Quanto
ao impacto desses processos nos trabalhadores, verifica-se, segundo Júnior (2010), um
crescimento desproporcional dos postos de emprego, em relação ao crescimento da taxa de
lucratividade, e uma redução dos custos dos salários pagos com a utilização de novas
estratégias tecnológicas e organizacionais.
No que tange às relações de trabalho, essas mudanças têm trazido invariavelmente,
impactos significativos na vida do trabalhador: terceirização, com contratos por tempo
determinado (part-time) para operadoras de caixa e diversas formas de flexibilização das
relações de trabalho. Segundo Paulino et al (2005), essa flexibilização das relações de
trabalho no contexto brasileiro apresentou o seguinte quadro: redução do contingente efetivo
de trabalhadores empregados, submissão a ritmos mais acelerados, maior intensidade e
responsabilidade no trabalho, diminuição das horas livres e de convívio social e familiar dos
funcionários, acarretando efeitos deletérios sobre a saúde e aumento do número de acidentes
de trabalho.
Segundo informações do DIEESE, os supermercados foram os principais defensores
da abertura do comércio aos domingos e feriados, sendo um dos principais responsáveis, além
dos shoppings, pelo crescimento da jornada de trabalho dos trabalhadores. (Análise Setorial
do Comércio Varejista, nº 74, 2008, DIEESE).
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3.1 – Políticas salariais e relações de trabalho das operadoras de caixa

Com a presença predominante de mulheres, principalmente nas funções de operadora
de caixa nos supermercados, permitindo que muitas jovens conquistassem seu primeiro
emprego formal e participação ativa na renda da família, questiona-se como as relações de
gênero estão implicadas nos processos de gestão e organização desses trabalhadores, como
repercute sobre a valorização, as oportunidades, os investimentos em qualificação e
treinamento, as políticas de valorização, enfim, se a forma de inserção dessas mulheres,
favorece ao seu desenvolvimento profissional e quais são os reflexos sobre o âmbito
doméstico e familiar.
As operadoras de caixa estão inseridas juntamente com os lideres de atendimento,
encarregados e gerente no setor de frente de loja. Suas oportunidades de promoção não ficam
só restritas a função de líder, podendo ser promovida para outras funções operacionais nesse
setor, que necessariamente dão preferência para as operadoras de caixa:

Porque de operadora de caixa, você pode ser um líder, você pode ser um
encarregado, você pode ir para tesouraria [...]. (Gerente do setor de frente de
loja)
[...] dentro desse desenho que a gente está fazendo das competências
funcionais, a gente está desenhando uma trilha de carreira, então ela tanto
pode crescer horizontalmente, como ela pode crescer verticalmente, e dentro
do projeto normalmente o que acontece, o operador de caixa ele pode ser
escriturário, ele pode ser um caixa geral, e normalmente quando você tem
um caixa que bate certinho, nunca teve problema de questão para fechar o
caixa, normalmente ele pode lá na frente vai tirar as férias de uma tesoureira,
ele vai começando, faz a tarefa, começa a fazer, daqui a pouco ele tira férias,
daqui a pouco ele tira licença, daqui a pouco ele está lá, então acontece
muito de ele crescer, sendo vertical ou horizontal, ou escriturário, ou
tesouraria, ou ainda líder de atendimento, toda a frente de loja para ele ser
um líder de atendimento, ele tem que ser um operador de caixa ou
empacotador, a gente já definiu como pré-requisito [...]. (Gerente de recursos
humanos)

A divisão do trabalho é a amplitude de tarefas que são realizadas em uma organização
social. Pode variar de todos fazerem a mesma coisa e cada pessoa ter um papel especializado,
sendo que através dela que a vida social realmente ocorre e a ela todos os indivíduos estão
ligados. (JOHNSON, 1997). Essa perspectiva funcional da divisão do trabalho, também
utilizada por alguns etnólogos, explicaria a repartição complementar das tarefas entre homens
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e mulheres nas sociedades que estudavam. Mas as antropólogas feministas demonstraram que
essa divisão não traduzia uma complementaridade de tarefas, mas uma relação de poder dos
homens sobre as mulheres.
Segundo Kergoat (2009), as práticas e relações que se estabelecem entre homens e
mulheres não são produtos de um destino biológico, mas, sobretudo, construções sociais.
Então, homens e mulheres formariam dois grupos sociais envolvidos em relações sociais de
sexo, que possuem uma base material – o trabalho –, e se exprimem por meio da divisão
social do trabalho entre os sexos. As relações sociais são múltiplas e nenhuma delas determina
a totalidade do campo que estrutura. “Juntas tecem a trama da sociedade e impulsionam sua
dinâmica: elas são consubstanciais (KERGOAT, 2002, p. 49).
Para Hirata (1995), algumas pesquisas comparativas internacionais, demonstraram,
uma extrema variabilidade na organização e na administração da mão-de-obra segundo os
sexos e os países. Entretanto, apesar da persistência na variabilidade da divisão sexual do
trabalho, o que parece determinante é o tipo de relação de forças entre os homens e as
mulheres na sociedade, relações de forças institucionalizadas ou não. (HIRATA, 1995).
Não obstante a diversidade nas políticas de gestão de mão-de-obra adotadas pelas
empresas, constata-se a ocorrência de semelhanças, de continuidades, de contestações e de
recuos na divisão sexual do trabalho. As mudanças na divisão sexual do trabalho remetem às
conjunturas econômicas e às relações de classe, o que não quer dizer que as relações de força
entre os sexos deixem de ter um papel nestas mudanças. (HIRATA, 1995).
Dentre as modalidades de divisão sexual da atividade profissional, uma modalidade
constante atribui o trabalho manual e repetitivo às mulheres, e os trabalhos que requerem
conhecimentos técnicos, aos homens. Outro ponto seria quanto às qualificações próprias à
mão-de-obra feminina, que não são reconhecidas como qualificações profissionais.
Segundo Hirata e Kergoat (2007), os princípios organizadores da divisão sexual do
trabalho atuariam na separação dos trabalhos de homens e mulheres a na hierarquização do
valor atribuído a cada trabalho. Possibilitando assim a estratificação de espaços e atividades
sociais que mantém diferenças importantes de hierarquia e valor (TENAS, 1996). A divisão
sexual do trabalho resulta, de uma maneira ampla, na mutilação das possibilidades criativas de
homens e mulheres, numa distribuição desigual em termos de benefícios econômicos e,
principalmente, na manutenção de uma relação de poder desigual – de capacidade de decisão
e autonomia sobre a própria vida e a dos outros – entre mulheres e homens. (TENAS, 1996)
Esses mecanismos mantêm proximidades com a sexualização das funções e com a
desqualificação das trabalhadoras, à semelhança do que ocorre com as operadoras de caixa,
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diante de outras funções exercidas pelo sexo masculino. A assimetria na valorização do
trabalho executado pela operadora de caixa pode ser verificada através do valor que é pago
para exercer as suas funções, de acordo com as qualificações e competências necessárias para
desempenho de suas tarefas, comparando com as mesmas de outras funções, como por
exemplo, embalador e repositor de mercadorias.
Para compreensão exata da dimensão do valor do trabalho da operadora de caixa, é
necessário verificar as habilidades necessárias segundo os conteúdos do trabalho, e o quanto
requer em termos de qualificação das trabalhadoras. Mas também é necessário compreender,
segundo Soares (1998), o sistema interacional no qual ela está inserida, analisando o trabalho
na sua matriz social, a dinâmica das relações entre trabalhadores e clientes, as qualificações
tácitas e sociais relacionadas, como elementos centrais de sua vida profissional. A construção
da divisão sexual do trabalho é social e simbólica, é uma construção de discursos marcados
pelas relações de gênero, etnia, classe e raça nos espaços de trabalho. Os indivíduos, enquanto
trabalhadores, interagem e constroem seus espaços situando-se nos espaços de trabalho como
sujeitos discursivos (COIMBRA, 2003).
Nas entrevistas com os respondentes e observações in loco, a partir dos discursos dos
trabalhadores, entendeu-se, que a função de embalador é considerada uma função
desqualificada, insegura e praticamente sem valor para o mercado de trabalho, em termos de
experiência formal, diante da instabilidade do emprego. Em termos de remuneração, o
vencimento básico se aproxima do valor que é pago para uma operadora de caixa, porém
como ela recebe a gratificação por quebra de caixa e acaba fazendo mais horas extras, o valor
total do salário pago é um pouco maior.
Como o vencimento básico da operadora de caixa é R$ 555,00, alguns entrevistados
que já foram embaladores, disseram que a diferença no valor recebido entre os dois (bruto ou
líquido), ficaria entre R$ 50,00 e R$ 100,00, dependendo do tempo de serviço, da quantidade
de horas extras, dos triênios e dos descontos legais. Porém, considerando o valor de referência
do salário-mínimo, os vencimentos iniciais de operador(a) de caixa e embalador, são bem
próximos. Conforme convenção coletiva de trabalho, datada de 01 de dezembro de 2009, a
diferença entre o piso salarial de ingresso entre operador(a) e embalador(a) era de R$ 18,55
(dezoito reais e cinqüenta e cinco centavos):
Todos empregados exercentes da função de Caixa e seus substitutos, farão
jus mensalmente, uma gratificação mínima de 6% (seis por cento) do salário
mínimo, a título de "Quebra de Caixa", a qual deverá ser reajustada de
acordo com a Política Salarial em vigor, ou outra que a venha substituir
(Convenção coletiva de trabalho – 2009/ 2010)
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Essa gratificação é referente à diferença em dinheiro que pode ocorrer após a
conferência do dinheiro na tesouraria. Com o encerramento do expediente, a operadora vai
conferir na tesouraria, após o fechamento do caixa, os valores recebidos de pagamentos em
dinheiro, cheque, cartão etc. A “quebra de caixa”, é um título de compensação, pois quando a
diferença do dinheiro for para menos, a operadora assina uma autorização de desconto, para
que seja descontado o valor da diferença no seu salário. Nos casos de problemas com cheque,
a operadora fica responsável de entrar em contato com o cliente, por telefone ou
pessoalmente, e resolver a pendência. Essa “quebra”, como é dito entre as operadoras de
caixa, traz inúmeros transtornos para as operadoras de caixa, não só porque se responsabiliza
pelo pagamento do valor, mas pela conotação que o fato implica na sua condição de
trabalhadora, em termos subjetivos:

[...] ah! na semana passada mesmo, no meu faltou R$ 80,00, agora eu
pergunto a você, como foi não me pergunte que eu não sei... [...]. (operadora
4)
[...] a gente só vai saber na hora que dizem lá, ah faltou R$ 50,00 no seu
caixa, a preocupação é onde foi que eu errei [...]. (operadora 13)
[...] a preocupação sempre é com dinheiro, bastante dinheiro, quando falta,
no mês passado, faltou R$ 100,00 no meu caixa, não sei como, foi uma
decepção bastante grande, porque nunca tinha faltado assim, mais de R$
20,00. (operadora 7)
[...] essa semana faltou dinheiro no caixa de muita gente aí. (operadora 11)

Segundo as entrevistadas, a falta de dinheiro no caixa, verificado após a conferência
na tesouraria, é motivo de desgaste emocional, pois além de ter que ressarcir à empresa, a
depender do valor e da frequência dos fatos, a operadora começaria a levantar suspeita dos
seus superiores hierárquicos, em relação a sua conduta, inclusive poderia começar a ser
vigiada e observada. Essa responsabilidade não é imputada ao embalador, pois não tem acesso
ao caixa, apenas com autorização da operadora, cujo acesso é limitado através de senhas. Nas
entrevistas foi verificado, que para a função de embalador não é necessário nenhum tipo de
treinamento, eles aprendem na prática em alguns minutos, as tarefas que tem que realizar,
normalmente logo após as tarefas realizadas pela operadora de caixa.
O treinamento das operadoras de caixa é realizado pelas funcionárias mais antigas, que
de acordo com a disponibilidade de tempo e do fluxo de clientes, começam a ensinar às
tarefas as novatas, durante a execução do próprio serviço, ou seja, na prática, as tarefas
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exigem apenas a repetição de certas operações e procedimentos, até que a operadora se sinta
preparada. As entrevistadas informaram que podem passar uma semana no mínimo, ou até
dois meses no máximo, para trabalhar definitivamente como operadora de caixa, apesar de
que algumas vezes ela pode assumir o caixa de acordo com a demanda da loja.
Nesse caso, não existe nenhum investimento em cursos de nível técnico ou acesso a
conteúdos teóricos e formalizados. O treinamento se caracteriza pela informalidade, podendo
durar até o tempo de experiência legal. Contudo, vale ressaltar que o treinamento é feito
gratuitamente por outra operadora de caixa, que não recebe nenhum benefício na formação
prática das operadoras novatas.
Como as qualificações sociais e as habilidades práticas dessas operadoras são
reconhecidas apenas como qualidades e destrezas femininas, não lhes é conferido nenhum
benefício financeiro, reconhecimento ou vantagem em termos de contrato de trabalho ou em
termos de classificação profissional.
Apesar de exigir o mesmo nível de escolaridade - ensino médio - para as duas funções,
ao analisar as tarefas e responsabilidades de um embalador, pode-se inferir, que as mesmas
podem ser realizadas por uma pessoa com pouca instrução, pois se resume a colocar de
maneira organizada as mercadorias nas sacolas, sem danificá-las, não abrangendo nenhum
tipo de responsabilidade e sem relação direta com o atendimento ao cliente. Vejamos como
são elencados, segundo Soares (1996), os requisitos necessários para o desempenho da função
de uma operadora, trabalhando com caixas automatizados e não automatizados:
Conhecimento do PDV, dos códigos das mercadorias e de como efetuar as operações
de registro de preço, de anulação e deduções e fazer a manutenção básica;
Coordenação motora para cumprir tarefas simultâneas;
Atenção ao manipular dinheiro e outras formas de crédito bem como saber todas as
formas de pagamento e seus procedimentos;
Resistência física para suportar longas jornadas e força física para passar os produtos;
Qualificação social, relacionada a diplomacia em situações embaraçosas;
Qualificação emocional, ser delicada, atenciosa e sorridente;
Conhecer todos os produtos e ter bom aspecto físico.
O quadro de habilidades mencionadas sugere que temos: uma operária, executando
tarefas simultâneas numa máquina, uma secretária sentada, atendendo e resolvendo inúmeras
situações de trabalho, e uma vendedora, sempre disponível para transmitir aos clientes as
características das mercadorias.
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Como as operadoras de caixa do hipermercado S.Varejo utilizam caixas mais
automatizados, algumas dessas tarefas foram incorporadas aos equipamentos, expropriando o
conhecimento necessário para desenvolver o trabalho. Contudo, no aspecto de manipulação de
dinheiro, cartões e principalmente cheque, a atenção e a responsabilidade são muito
importantes, tanto nos aspectos materiais, como nas questões subjetivas ao seu procedimento.
Como o nível de escolaridade exigido é o mesmo e a diferença salarial é mínima,
considera-se que diante das responsabilidades e tarefas realizadas pela operadora de caixa,
inclusive o ônus pela “quebra” de caixa, existe uma desigualdade no valor atribuído ao
trabalho da operadora. Ainda assim, não pode prescindir o fato que a operadora,
simultaneamente às suas atividades operacionais, assume a função de atendimento,
interagindo com os clientes, o que demanda uma “disponibilidade permanente” e uma
“relação de serviço” (HIRATA, 2002). Acrescenta-se que ela expressa a imagem da empresa,
durante o atendimento.
Vale ressaltar que comparativamente com o salário de um repositor – maioria absoluta
homem –, responsável pela reposição de mercadorias nas gôndolas, o salário de admissão da
operadora de caixa é menor. Apesar do repositor não trabalhar na frente de loja, essa função
operacional é importante nesse segmento, devido à gestão do tempo dos estoques54 que tem
impacto direto na produtividade:

[...] mas como a gente precisa ter homens dentro do quadro da empresa,
muito mais do que mulher, porque a operação lá de retaguarda é homem,
porque tem atividade que é peso, eu preciso do homem e não da mulher
(Gerente de recursos humanos)

Enquanto um repositor recebe R$ 570,00, equivalente ao seu vencimento básico, a
operadora de caixa recebe R$ 555,00. Entretanto, em termos de habilidades, responsabilidades
e qualidades tácitas exigidas, subtende-se que evidencia uma significativa desigualdade
salarial entre essas duas funções. Segundo informações verbais colhidas com repositores e
líderes de atendimento durante as observações, as chances de crescimento profissional dentro
da empresa são equivalentes.

54

O repositor está na base operacional da gestão do fluxo de mercadoria, que consiste em colocar rapidamente à
disposição, quantidades consideráveis de mercadoria ao menor custo, racionalizando os estoques (DELUIZ,
1995).
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Conforme preconiza as convenções da Organização Internacional do Trabalho55, na
perspectiva dos direitos humanos fundamentais, que visa eliminar a discriminação no mundo
do trabalho, ao contrário do que geralmente se pensa, as principais razões para as diferenças
de renda, não estão relacionadas com o nível de escolaridade mais baixa e a trajetória
profissional intermitente das mulheres no mercado de trabalho.

De hecho, esta disparidad es un síntoma palpable de que la discriminación
por motivos de sexo es profunda y de carácter estructural. Factores tales
como la existencia y persistencia de los estereotipos de género, la
segregación profesional, los sistemas de clasificación del empleo, las
estructuras salariales sesgadas por razones de sexo y los mecanismos débiles
de negociación colectiva son factores determinantes de la desigualdad en
materia de remuneración. (Conferencia Internacional del Trabajo 98ª
reunión, 2009. Informe VI)

Nesta concepção, é preciso compreender o alcance e as implicações do conceito de
“trabalho de igual valor”, pois o mesmo vai além da remuneração por um trabalho igual,
idêntico e similar: compreende também o trabalho que, mesmo sendo completamente
diferente, tem o mesmo valor. Este conceito é essencial para abordar a segregação laboral que
leva homens e mulheres realizarem trabalhos diferentes, em condições diferentes, e incluídas
em estabelecimentos diferentes. (Conferencia Internacional del Trabajo 98ª reunión, 2009.
Informe VI, tradução nossa).
Vale ressaltar que, conforme dados do DIEESE56, fazendo uma comparação do salário
de admissão da operadora de caixa com o salário médio dos admitidos no setor de comércio
de Sergipe em 2010 (R$ 610,56), constata-se uma diferença de aproximadamente 10%.
Assim, os trabalhadores do setor de operação de caixa receberam 90% do rendimento médio
dos trabalhadores do comércio, lembrando que há diferenças de jornadas de trabalho, trabalho
nos domingos e feriados. Essa média salarial baixa está relacionada à alta rotatividade da
mão-de-obra desse setor, que é um mecanismo utilizado pelas empresas para o rebaixamento
das remunerações dos empregados, tanto no comércio como nos demais setores de atividade
econômica, entre eles supermercados e hipermercados, trazendo rebaixamento da média
salarial e outros prejuízos.
55

Duas convenções da OIT tratam da igualdade e não-discriminação no trabalho, a Convenção nº 100, sobre a
Igualdade de Remuneração, de 1951, e a Convenção nº 111, sobre a Discriminação (emprego e profissão), de
1958. A Convenção nº 100 dispõe sobre a “igualdade de remuneração entre a mão-de-obra masculina e a mãode-obra feminina por um trabalho de igual valor”, determinando que os países-membros promovam ou garantam
meios compatíveis e métodos que assegurem tal igualdade.
56
Comércio 2010 – um balanço dos principais indicadores. Nota Técnica, número 96, março de 2011. DIEESE.
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Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego57, o salário médio de admissão
de um(a) operador(a) de caixa em Sergipe, foi de R$ 549,62 em 2010 e R$ 576,00 em janeiro
de 2011. Enquanto para repositor foi R$ 538,29 em 2010 e R$ 586,19 em janeiro de 2011.
Segundo dados da revista “Supermercado Moderno”58, exibidos na tabela abaixo, os
salários pagos aos trabalhadores do Nordeste, estariam abaixo da média nacional, como em
Sergipe, que estaria 10% abaixo da média nacional para os cargos operacionais. Quanto ao
Nordeste, a justificativa está na baixa qualificação e na abundância de profissionais.
Em relação à remuneração média, em termos comparativos, ainda continua a
desvantagem salarial das operadoras, sendo a segunda função com o salário mais baixo, para
supermercados.

QUADRO 1
Remuneração média de alguns cargos nos super/hipermercados

Fonte: Revista Supermercado Moderno, nº 43, março 2011, ano 42. Disponível em: <<www.sm.com.br/
publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23>>. Acesso em fev. 2011.

Algumas funções exercidas na maioria por homens – peixeiro, açougueiro, padeiro,
tem uma remuneração média maior. Nas entrevistas, como também em algumas observações,
notava-se uma predominância masculina em algumas funções da retaguarda da empresa.

57

Perfil do Município – SE – Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em:<<http://perfildo
municipio.caged.gov.br/index.asp>>. Acesso em fev. de 2011.
58
Revista SuperMercado Moderno – Salários 2011. Ano 42, nº 3, 2011. Disponível em:<<
http://www.sm.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=23. Acesso em fev. 2011.
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[...] aqueles envolvidos mais com as máquinas tem mais homem, devido o
seguinte... cilindreiro, são serviços bastante pesados, então, poucas mulheres
teriam realmente, a não ser que a mulher quisesse realmente ser bastante
forte para... (rsrsrs) pegar no cilindro, então porque realmente exige força, é
a questão só da mulher querer né, a gente não tem nenhuma... pelo contrário,
lá, tem mulheres que é confeiteira, tem homem que é confeiteiro, na padaria,
na área de produção a gente tem pouca mulher, servente tal, porque você não
encontra também e você está lá no balcão e pede pergunta quem quer ir para
a área de produção, ninguém quer, a mulher não quer ir para a área de
produção [...]. (Gerente geral administrativo)
[...] Nesse setor... tem mais mulheres, só são dois homens, só são três
homens nesse setor, padaria também, já padaria é mais homens, poucas as
mulheres, por causa da questão de peso, de massa, de tudo... [...]Mais
masculina, aquela questão de massa, de doces, a parte em geral mais.
(operadora 11)
[...] pesada da padaria é mais masculina [...] No eletro tem mulher, mas a
maioria é mais homem, no setor de frios, são mais homens, só tem se não me
engano, duas mulheres, [...] Padaria é mais homem, tem mulher, mas não é
com tanta... presença assim quanto homem [...]Peixaria, açougue que é
homem exclusivo...[...] É homem, é homem, lá é mais homem, é peixaria,
açougue, essa parte é mais homem. (operadora 11)

As atribuições, responsabilidades e condições de trabalho, são reconhecidas pelas
trabalhadoras, de maneira consciente ou inconsciente em seus discursos, inclusive,
influenciando as percepções e atitudes diante das situações de trabalho. Além da
desvalorização salarial do trabalho da operadora de caixa, considerando todas as dimensões
do seu trabalho, os discursos das entrevistadas deixam no ar, a ausência de reconhecimento
por parte dos colegas de trabalho, elogios, agradecimentos, consideração, por ficarem com
freqüência, de forma ininterrupta, além do horário do trabalho:

[...] muitas sentem falta de elogios, querem receber elogios diariamente.
(Gerente de setor de frente de loja)
Eu recebo assim, não é me gabando, mas de vez em quando os clientes me
elogiam por eu dar um sorriso, um bom dia, uma boa tarde por eu ta sempre
disponível [...]. (operadora 1)
[...] aí fica aquela coisa toda isso é muito desgastante pra gente, porque a
gente acorda cedo, a gente acorda muito cedo, chega aqui cedo sai daqui
tarde aí vai pra casa tarde, chega em casa tarde, não tem tempo pra os filhos
e pra mim é muito complicado por causa do meu filho que eu não tenho
contato com ele aí fica, mais o gratificante é você chegar e receber um
obrigado, oi aí tá de parabéns. (operadora 15)
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[...] assim a parte mais pesada é a carga horária pra mim hoje só a carga
horária, gratificante é quando a gente sabe que aquela pessoa reconhece
nosso trabalho quando a pessoa chega e “parabéns pelo bom trabalho” outros
chegam lhe da um horário outros chegam e lhe da uma meia folga você
trabalha de manhã e pela tarde vai embora você chega e no seu aniversário
você ter uma folga e também é isso a gratificação [...]. (operadora 18)

As entrevistadas dão ênfase a essa dimensão simbólica de reconhecimento, sugerindo
os sentidos que a mulher atribui a sua condição de trabalhadora. Também enseja o quanto a
sua valorização como trabalhadora, perpassa o reconhecimento social, pelo acúmulo de
responsabilidades na esfera privada e familiar.
Enfim, como o reconhecimento está relacionado às imagens de invisibilidades
(SOUZA-LOBO, 1991), a que estão submetidas nos diversos âmbitos sociais, o ocultamento
das tarefas domésticas e familiares. As funções tradicionais que as mulheres exercem
secularmente e que permanecem como encargo específico feminino, tem um caráter de
invisibilidade social, sendo desqualificadas e desvalorizadas socialmente. (MELO, 2005)
Segundo Araújo e Scalon (2005), o acesso das mulheres ao trabalho assalariado
permanece condicionado pela domesticidade de suas relações, como se fosse uma dimensão
exterior às suas vidas. Ao contrário dos homens, as possibilidades de satisfação das mulheres,
além dos imperativos externos próprios ao “mundo do trabalho”, são mediadas também por
condições internas à família.
O significado que essas mulheres atribuem ao trabalho nas suas vidas, também se
enquadra na dimensão material, na capacidade financeira de intervir nos projetos pessoais e
familiares, na aquisição dos bens culturais e materiais para si e para o seu grupo de convívio.
Perpassa também a questão da garantia de todos os seus direitos enquanto
trabalhadora, do pagamento de horas extras, na possibilidade de indicar suas folgas, suas
férias, seus projetos de carreira e qualificação. No depoimento a seguir, quando indagada
sobre alguma discriminação no trabalho, a entrevistada respondeu:

[...] geralmente a pessoa “ah! coitadinha”, entendeu, “ah! você trabalha
feriado, trabalha domingo, como se a pessoa não trabalhasse também,
entendeu como? Como se a pessoa não trabalhasse, não importa onde a gente
trabalhe, trabalhando, não... o que importa é o que a gente assim, qual a
nossa..., o que importa é que a gente trabalha e recebe o que é nosso direito,
nosso trabalho... do nosso suor... [...]. (operadora 10)
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A desvalorização do trabalho das operadoras de caixa, pode ser corroborada a partir da
apreciação da remuneração média recebidas pelas trabalhadoras em Aracaju, conforme
gráfico abaixo59 respaldado em dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)60.

GRÁFICO 10
Distribuição da remuneração média no setor de comércio e outras atividades, segundo o sexo em Sergipe –
2009
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Fonte: confeccionado durante a pesquisa a partir de dados do CAGED fornecidos pelo MTE.

Verifica-se que em 2009, as mulheres que trabalhavam no comércio de Aracaju
receberam R$ 791,61, enquanto os homens receberam R$ 853,24. Vale ressaltar que homens e
mulheres que trabalham no comércio receberam, durante o período indicado, a menor média
salarial em relação às outras atividades, enquanto as mulheres desse mesmo setor receberam a
segunda menor média salarial, abaixo apenas do setor de Indústria de Transformação. O
salário médio de admissão no setor de comércio de Aracaju, no mesmo período, para ambos
os sexos, foi de R$ 602,88, abaixo apenas do setor de Agropecuária. Em 2010, conforme a
mesma fonte de dados, em Sergipe, o salário médio de admissão ficou em R$ 610,56.
Comparando com o salário de admissão das operadoras de caixa – R$ 555,00 – pode se
verificar uma desigualdade salarial significativa, uma diferença de aproximadamente 10%.

59

O qual compreende as atividades: extrativa mineral, indústria de transformação, serviços industriais de
utilidade pública, construção civil, comércio, serviços, administração pública e agropecuária.
60
Cf. dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).
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Segundo Souza-Lobo (1991), a subordinação de gênero manifesta-se na divisão sexual
do trabalho através das desigualdades de salários e da desqualificação das funções femininas.
Mesmo não dispondo de uma média dos salários de admissão desagregados por sexo, apenas
da função de repositor e embalador na empresa estudada, esses valores apontam em direção,
no mínimo, a uma desvalorização considerável dessa função, tendo em vista que a
gratificação por quebra de caixa, não compensa a responsabilidade que as funcionárias tem
que assumir, quando ocorre diferença para menos no fechamento do caixa. Ressalta-se que
quando a diferença é para mais, não beneficia as funcionárias.

[...] tem a quebra de caixa que é trinta reais a mais, mas também se for olhar,
às vezes falta no nosso caixa, a gente não sabe nem como faltou, então isso
falar a verdade, olhar por trinta reais que a pessoa ganha mais não vale nem
a pena, tem a questão também de que, tem trinta reais a mais porque, a gente
ganha mais do que embaladora, mas também só a responsabilidade de lidar
com o dinheiro dos outros, isso também é uma mixaria, olhasse bem em
relação a dinheiro, e a responsabilidade[...]. (operadora 14)
[...] porque é um “x” que saí na máquina, um papel dizendo quanto você
trabalhou, mas para eles aquele papel ali, aquele “x” não erra, e se tá errado
lá em cima, é a gente que paga, se sobrar dinheiro é da empresa... (operadora
19).
[...] é tão comprovado que o sistema erra, que tem dia que sobra, no caixa da
pessoal, vamos dizer assim, R$ 1.000,00, R$ 500,00 sobrou, não existe, de
sobrar esse valor, aí quando é no outro dia, ah! tirei o relatório do caixa, foi
erro do sistema, foi queda de energia, que não tinha registrado os
pagamentos. (operadora 8).

Outra situação de desvalorização é com as entrevistadas que ingressaram na empresa
como operadoras part-time (contrato de tempo parcial). Nessa modalidade, o salário de uma
operadora é de R$ 246,00, trabalhando apenas três dias por semana, mas com as mesmas
responsabilidades, e uma carga horária de 21 horas. Acrescenta-se as horas extras, apesar de
algumas funcionárias questionarem a legalidade da realização dessas horas complementares
para esse tipo de contrato de trabalho:

[...] part-time, era uma coisa que era três dias, salário era pouco... e... além...
não ia me render em nada, porque eu tenho objetivo hoje na empresa,
entendeu, e eu tenho o meu propósito de conseguir, então eu tinha que passar
para efetiva, (mais oportunidade que ia ter dentro da empresa), isso...
(operadora 18)
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[...] como part-time eu fiquei um ano e três meses, já tava preocupada em
saber como é como são as férias, que não sabia, como são as férias, quanto
tempo de férias a gente fica, só quinze dias que a gente tira de férias, isso
não existe o trabalhador fica só quinze (15) dias de férias, como a gente
trabalha só quinze dias por mês, vamos dizer assim, os outros há gente tinha
que pagar, um ano e dois meses depois eles me admitiram, aí eu fiquei fixa
[...]. (operadora 13)

Segundo Hirata (2007), ao tratar da divisão sexual da precariedade no trabalho, coloca
que o trabalho em tempo parcial, mesmo tendo um contrato por tempo indeterminado, pode
ser considerado como um trabalho precário. Segundo ela, essa dimensão sexuada da
precarização do trabalho deve ser explicada ou elucidada recorrendo-se à relação entre
homens e mulheres no universo doméstico.
Verificou-se entre as entrevistadas, quanto à questão do trabalho de tempo parcial ser
resultado de uma opção das mulheres para conciliar as obrigações familiares e profissionais,
todas que ingressaram nessa modalidade, responderam que aceitaram trabalhar nessa
condição, porque não tinham outra opção. Elas foram unânimes ao dizer que, mesmo
interferindo de maneira bem menor na jornada de trabalho, essa modalidade lhe trariam
desvantagens, entre elas, o salário baixo e a impossibilidade de crescer na empresa, enquanto
estivesse nessa modalidade de contrato. Os gestores confirmam a dificuldade de encontrar
trabalhadores para essa modalidade de trabalho, que é uma forma da gestão flexibilizar os
contratos de trabalho, ajustando as jornadas de trabalho de acordo com as demandas dos
processos de trabalho:

mas também é pouco part-time...até porque ninguém quer também, porque
hoje aqui a gente só tem quatro, porque é difícil, tem gente que não quer, é
muito difícil, porque o salário também é... proporcional aos dias trabalhados.
(Gerente geral administrativo)
O problema é que as operadoras não querem, quando a gente chama uma
candidata e informa, “olha é para trabalhar só três dias por semana”, não
quer, eu estou com dificuldade de contratação de operadora part-time.
(Gerente do setor de frente de loja)

Dessa forma, sugere que as entrevistadas entraram nessa modalidade precária de
trabalho, enquanto estratégia de negociação para conseguir se efetivar na empresa, e não
como estratégia para conciliar o trabalho com suas responsabilidades domésticas. Essa
negociação fica condicionada aos aspectos sociais, culturais, legais e econômicos vigentes de
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cada país, que podem favorecer ou dificultar essa inserção precária da mulher no mercado de
trabalho.
Segundo Appay e Thébaud-Mony (2009), a precarização social, caracterizada pelo
crescimento de diferentes formas de precariedade e de exclusão, corresponde no plano
econômico, à busca de uma diminuição dos custos de produção, se apoiando na flexibilidade,
na precarização do emprego – da qual o desemprego e o trabalho temporário são as dimensões
mais visíveis –, e na precarização do trabalho, que consiste em questionar a qualificação e o
reconhecimento no trabalho. A precarização social insere-se na lógica da racionalidade
instrumental do mundo empresarial, intimamente relacionada ao processo de reestruturação
produtiva do capital, no qual as grandes empresas, por meio da flexibilização dos regimes de
trabalho, da terceirização, procuram manter sua competitividade fraturando e fragmentando
ainda mais a classe que vive do trabalho (ANTUNES, 2006).
Contudo, a precarização do trabalho é multifacetada quando se refere às desigualdades
entre homens e mulheres, não somente no mercado de trabalho, mas também na família e na
esfera doméstica, no que Hirata (2009) vai designar de divisão sexual da precarização do
trabalho. Segundo a autora, alguns indicadores assinalam a precarização do trabalho, que
podem servir de análise para o trabalho das operadoras de caixa na modalidade part-time:
horas reduzidas de trabalho, que resultam em salários baixos e níveis baixos de qualificação
formal. Assim, sugere-se nitidamente, que as operadoras part-time encontram-se sujeitas a
uma divisão sexual da precarização do trabalho, incidindo sobre seus direitos sociais, como
pode ser verificado no exemplo abaixo:

[...] a part-time... ela tinha aqui um ano... e ela tá gestante, e ela foi
perguntou ao gerente, qual o dia que iria dar as férias dela, ele disse que parttime não tinha o direito de exigir férias, tinha que ser de acordo com a
necessidade da empresa, entendeu??, [...] e ela disse assim, vou procurar
meus direitos, então para ver se é isso mesmo, e ele disse assim, “se fosse
você eu não ia porque... porque você vai ficar mal visada pela empresa, a
empresa vai lhe olhar com outros olhos”, ela disse não... mas eu estou
precisando, eu tô..., ela está de sete meses de gestação, eu tô precisando, eh!
Se eu fosse você eu não iria, eu ficava esperando, até que chegue essas
férias, mas ela disse: “quando?”, ele disse, não sei, espere, aguarde, ele
chegou e falou assim para ela, part-time não tem muito direito...(operadora
18)

Outra dimensão na qual pode ser analisada a desvalorização do trabalho e seus efeitos
sobre as trabalhadoras é quanto à fragmentação do trabalho, que está relacionada com tarefas
manuais repetitivas, submetidas há tempos impostos e um certo tipo de vigilância, não
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possibilitando autonomia e poder de decisão diante de imprevistos e de situações corriqueiras,
tornando o trabalho nesse aspecto, monótono, parcelizado, mais intensificado e organizado
sob uma forma de disciplina e controle.
Como a operadora trabalha com um equipamento automatizado (PDV), interligado em
rede com outros setores da empresa, cuja intervenção em seu funcionamento – liberação,
cancelamento etc – está restrito apenas aos lideres de atendimento e encarregados, isso
provoca uma fragmentação do seu saber-fazer, que lhe restringe a criatividade e autonomia,
transferindo essas capacidades para outras pessoas, através de uma gestão rígida, que
privilegia a produtividade e o controle hierárquico. A transferência dos conhecimentos do
trabalhador para o conjunto de tecnologias, segundo Segre e Trindade (2000), desqualifica o
trabalho, que passa a ter características mais próximas das tarefas do sistema fordista:
“quando eu cheguei aqui foi tudo tão automático aí foi me ensinando, se me ensinou uma hora
foi muito não”.
Nessa concepção o posto de trabalho exigiria um trabalhador especializado, com
agilidade, atenção, paciência e tolerância para suportar a monotonia, num fluxo contínuo de
operações fragmentadas. Uma caricatura de tempos modernos: o trabalhador(a) reduzido(a) a
apêndice de uma máquina, não se vê naquilo que produz e nem em seu trabalho.

[...] quando uma tarefa se mecaniza, mesmo sendo desempenhada por
mulheres, ela tende, paralelamente à progressiva melhoria da produtividade,
a ser atribuída aos homens. Àquelas reservam-se apenas as tarefas mais
repetitivas, monótonas e pior remuneradas. As mulheres acabam sempre por
se concentrarem em actividades que se afiguram prolongamentos do trabalho
doméstico [...] (CRUZ, S. 2003, p. 46)

Em estudo realizado no ramo industrial, algumas habilidades tornariam as mulheres
mais adequadas a empregos organizados sob a ótica taylorista, caracterizados por tarefas
fragmentadas. Hirata (2002) argumenta que essas habilidades seriam adquiridas por meio do
trabalho doméstico, nas artes domésticas e não pelos canais formais de formação profissional
e de aprendizagem. Essa análise acrescenta que esse treinamento, no contexto social e
institucional, que orienta a categorização das qualificações utilizadas pelas empresas, não
podiam levar em conta qualificações imensuráveis, adquiridas informalmente, fora do sistema
de produção. Consequentemente, essa qualificação não é reconhecida porque é criada em
esfera diferente daquela do terreno profissional e produtivo. (HIRATA, 2002).
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Nesse caso, refere-se às classificações utilizadas pelas instituições, que leva a
padronização dos conteúdos dos trabalhos, dando ênfase apenas aos conhecimentos formais e
explícitos que eram valorizados, validados e codificados. Essas atividades domésticas não
teriam o estatuto de saberes especializados e formais, numa concepção “substancialista” de
qualificação, adstrita apenas à divisão do trabalho, de qualificação por si mesma, como uma
coisa, em contraposição a uma concepção de qualificação enquanto processo e produto social.
(TARTUCE, 2004).
Diferentemente do setor industrial, no qual organização do trabalho é controlada pelas
cadências e ritmos impostos por linhas de montagem, máquinas e/ou normas disciplinares
(HIRATA, 2002), o setor de serviços é caracterizado pela organização e gestão do trabalho
pela demanda do cliente (sistemas just-in-time). Análises concluíram que a automação criaria
empregos não-qualificados, em geral feminilizados, no setor terciário, fazendo da nãoqualificação uma espécie de qualificação tipicamente feminina.
Levando em conta o risco de uma simplificação e redução, por uma transposição
mecânica desses pressupostos, tendo em vista fatores históricos, sociais, culturais e
institucionais distintos, consideramos apenas que os mesmos sinalizam questões relevantes
para analisar a desvalorização e a desqualificação do trabalho da operadora de caixa.
Compreendemos que as formas de divisão do trabalho, entre elas a divisão decorrente
das relações sociais de sexo, não são um dado rígido e imutável. Essas relações são instáveis e
inseguras e configuram também espaços de poder e de tensão permanente (SORJ, 2003). De
acordo com Hirata (1995), várias pesquisas comparativas sobre a organização do trabalho,
tecnologia e as políticas de gestão evidenciaram que o trabalho manual e repetitivo era
atribuído às mulheres, o que requeria conhecimentos técnicos aos homens. As qualidades
próprias das mulheres são reconhecidas pelos empregadores, mas não como qualificações
profissionais, apontando uma constante divisão do trabalho e das qualificações entre homens e
mulheres.
Essa forma de divisão social do trabalho, a divisão sexual do trabalho, é
historicamente adaptada a cada sociedade e se caracteriza pela destinação prioritária dos
homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a
ocupação pelos homens das funções de forte valor social agregado. Em outro sentido, ela é
apreendida, afirmando que as práticas sexuadas são construções sociais, elas mesmas
resultado de relações sociais. (KERGOAT, 2009).
Em sua tese sobre o trabalho das mulheres no setor bancário, Segnini (1995) constata
que o trabalho de operadora de caixa no contexto bancário, implica um baixo nível de
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qualificação, é repetitivo, sem complexidade, monótono, com conteúdos que tendem a ser
pouco qualificados, rotineiros e submetidos há tempos impostos. Como não demandam
tomadas de decisão, as tarefas são rotinizadas e fragmentadas, a qualificação para o trabalho
pode ser realizada pelos próprios trabalhadores, apesar de requerer alto grau de concentração
e responsabilidade.
Segundo Segnini (1995) as mudanças organizacionais e tecnológicas ocorridas nos
bancos provocaram impactos no conteúdo das tarefas referentes ao trabalho de operação de
caixa, determinando um acúmulo de funções e intensificação do trabalho. Um dos aspectos
considerado como tarefa central no trabalho de operação de caixa, o atendimento ao público, é
também característico, com as devidas ressalvas, da função de operadora de caixa no
supermercado. Conforme Segnini (1995), os estereótipos sexistas atribuem à mulher maior
capacidade para atender aos clientes, gentil e atenciosamente, maximizando a eficiência dos
serviços e levando ainda em conta a contribuição para a imagem institucional da empresa.
No discurso gerencial o trabalho da operadora de caixa do hipermercado é analisado
sob várias óticas, uma das mais ressaltadas é a questão do atendimento aos clientes que é
importante para sua fidelização ao hipermercado.

[...] não tenho dúvida nenhuma, que o atendimento é um fator que contribui
muito para essa questão da fidelização (Gerente administrativo)
Porque o cliente [...] precisa de uma pessoa com toda a cordialidade,
simpatia e habilidade para lidar com determinados tipos de cliente. (Gerente
de setor de frente de loja)
Porque vai exigir que ao mesmo tempo em que ela esteja com agilidade
passando o produto, que ao mesmo tempo ela consiga atender bem (Gerente
de recursos humanos)

É justamente nesse aspecto ressaltado pela gerente de recursos humanos, na
simultaneidade do trabalho de atendimento, associado ao trabalho de vendedora, e as tarefas
rotinizadas e automatizadas de registro e pagamento das mercadorias, que o trabalho da
operadora de caixa pode ser caracterizado, organizado e dimensionado.
No entrecruzamento desses conteúdos do trabalho, arbitrados por exigências
contraditórias de rapidez e de atenção à clientela, que é possível apreender as qualificações, a
gestão e organização do trabalho e a interveniência das representações de gênero, que terão
repercussões sobre as relações e práticas sociais dessas trabalhadoras, no espaço de trabalho e
no âmbito privado e doméstico. A simultaneidade de tarefas heterogêneas a serem executadas,

135

típica do trabalho doméstico, aparece também nas ocupações como a de vendedora de
supermercado (HIRATA, 2002).
Nos discursos estudados, os estereótipos sexistas (SEGNINI, 1995), constroem ou
confrontam a idéia que a mulher é mais apta para esse tipo de serviço, inclusive para lidar
com situações imprevistas na relação com o cliente.

[...] “senhora boa tarde!”, a gente dá boa tarde, boa noite, não é, “BOA
TARDE??!!, DEPOIS DE EU ESPERAR MAIS DE MEIA HORA, BOA
TARDE VOCÊ VEM ME DÁ??!!”, bem assim, chega gritando com a gente,
chega dá aquele nervoso, a gente já se atrapalha o que está fazendo (rs), é
cada pedrada que a gente leva, no caixa aí, que é complicado, não é pra todo
mundo não, e homem, eu acho que homem assim não tem muita paciência, [.
..] (operadora 7, grifo nosso)
[...] se alguém for com ignorância para o homem, o homem já vai para o lado
o quê... masculino, não vai agüentar, a gente mulher, nós somos não é, mais
frágeis, o homem não, vai partir para briga, (rsrs), não vai querer escutar
não é, alguma coisa, entendeu como... (operadora 10, grifo nosso)
[...] porque eu trabalho, eu vejo aqui, e não só da minha parte também,
quando o cliente irrita demais, nós mulheres quando se estressa com o
cliente... não é brincadeira não, entendeu, e o homem não, o homem para se
estressar, ele não briga com o cliente, ele já vai logo no murro, ta
entendendo... é sério... (rsrsrs) (operadora 9, grifo nosso)

Nas práticas cotidianas de trabalho, as representações de gênero também são
interpretadas e reforçadas pelos trabalhadores e clientes, através de imagens e estereótipos que
podem ser reafirmados ou resistidos. Enquanto construção coletiva, o trabalho é uma forma de
representar o mundo, de atribuir significados as relações e práticas sociais em processo. Nesse
espaço, segundo Cyrino (2009), as representações sociais constituem um sistema de valores,
idéias, práticas e costumes, uma realidade comum.

[..] “ah não gosto de ir para aquele caixa porque é um rapaz”, sabe por quê?
Porque ele não tem paciência ele não é igual a mulher, porque se a mulher da
um sorrisinho, a mulher conversa, as mulheres elas tratam a gente melhor e
eles não, eles são mais fechados, ele fica como se fosse impaciente... [...].
(operadora 1)
[...] passa... as vezes pergunta, passa um produto, “você já experimentou,
como faz essa receita, troque sua experiência”, eles gostam das mulheres
quando passam, as menininhas não é?, as gatinhas, fica tudo ligado... [...].
(operadora 17)
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[...] até porque a maioria dos homens gostam de ser atendidos por mulher e
não por homem. Já aconteceu comigo também em pequenas compras quando
eu chamei era um cliente aí ele “poxa!, tanta mulher eu vim logo pro seu
caixa” aí eu “senhor fique a vontade”, mas é raro acontecer isso. (operador
5)
[...] mas realmente, entre um caixa homem e um caixa mulher, você vai
aonde? (operadora 19)

As relações sociais entre clientes e trabalhadores são mergulhadas por essas
representações sociais de gênero, traduzindo suas práticas sociais, reforçando e reproduzindo
outras práticas. Os lugares do masculino e do feminino contribuem, segundo Cyrino (2009)
para que homens e mulheres se percebam de maneira a-histórica, eternizados em
determinados comportamentos e atitudes que são interpretados como parte da natureza
masculina e feminina.
Ao fazer a indagação: “entre um caixa homem e um caixa mulher, você vai aonde?”
(operadora 19), essa realidade social é constituída por representações de gênero,
compartilhadas e traduzidas em outras práticas sociais, reafirmam o que é masculino e o que é
feminino, e o espaço de um e do outro, como algo natural, eternizado. A questão, da
operadora remete a uma natureza masculina, aos atributos sociais aos homens e ao masculino,
considerados “normais”. Essas representações tradicionais de gênero contribuem para a
divisão sexual do trabalho, onde elas podem continuar perpetuando-se ou sendo resistidas,
transpostas ou reproduzidas. Consoante Hirata (2002), a lógica da divisão sexual do trabalho
por ramo, por setor de atividade e por posto de trabalho necessita, a apreensão global da
divisão sexual estrita do trabalho produtivo e reprodutivo.

Antigamente era assim, a empresa contratava muitas meninas bonitas para a
loja do shopping, muitas pessoas de presença mesmo; mudou muito, [...] nós
vínhamos visitar aqui a loja, e as moças eram bonitas de presença mesmo,
mas agora mudou muito, agora está botando tudo [...]. (operador 16)
[...] eu mesmo sou uma pessoa assim, que nunca gostei assim, de
maquiagem, gostei de batom, mas aqui tem que usar, assim eles num,
quando eu vim logo no começo não falaram nada não, mas na palestra falou,
que tinha que vim disso daquilo, e pronto, tive que comprar maquiagem,
essas coisas e tudo, mas até agora, agora só uso aqui sabe? (operadora 2)

Segundo Soares (1996), a dimensão sexual também está presente no trabalho de uma
operadora de caixa, pois as trabalhadoras, devem possuir uma aparência atraente e agradável.
Nos supermercados, as operadoras de caixa recebem orientação sobre a maneira como elas
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devem se manter, seu estilo de cabelo, se maquiar, usar seu uniforme ou um determinado tipo
de calçado, etc. O controle do corpo das trabalhadoras é um dos aspectos mais visíveis da
dimensão sexual do trabalho.
O corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes marcas em diferentes
tempos, espaços, conjunturas e grupos sociais, é provisório, mutável e mutante, suscetível em
cada cultura, aos seus códigos morais, as representações que cria sobre os corpos, os discursos
que sobre ele produz e reproduz. (LOURO, 2003). Também é um dos locais envolvidos no
estabelecimento das fronteiras que definem quem nós somos, servindo de fundamento para a
identidade (WOODWARD, 2009).
Como nos informa Souza-Lobo (1991), a construção social e simbólica que organiza o
trabalho está inserida na divisão sexual da sociedade, na construção do masculino e do
feminino no nível do conjunto da sociedade, como uma relação de dois mundos, dois espaços,
que é apresentada como natural e biológica. A divisão social do trabalho entre os sexos, seria
uma dessas dimensões de como as relações de gênero constroem a diferença sexual nos
múltiplos espaços de atuação dos sujeitos sociais, separando-os e hierarquizando-os, segundo
Kergoat (2009), em razão de um processo específico de legitimação: a ideologia naturalista –
que relega o gênero ao sexo biológico e reduz as práticas sociais a papéis sociais sexuados, os
quais remetem ao destino natural da espécie.
Assim, nosso entendimento é que a construção dessas assimetrias nesses postos
ocupados por mulheres e por homens, perpassa a questão das qualificações e da gestão do
trabalho, como se estabelece as relações de poder no interior da organização. “A gestão
trabalha com as representações de gênero” (SOUZA-LOBO, 1992), definindo os critérios de
salários, políticas de valorização, direitos, processos de trabalho, enfim, as relações que
permeiam a cultura organizacional da empresa.

3.2 – Organização e gestão do trabalho das operadoras de caixa

As operadoras de caixa “gerem” o fluxo de clientes, ficando no limite permanente
entre as exigências contraditórias de rapidez e de atenção à clientela. Elas “regulam” o fluxo,
considerando a singularidade de cada cliente, resolvendo cotidianamente, diversas situações
de conflito e assegurando o pagamento das mercadorias. (JEAN et. al, 2005).
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Diferentemente dos bancos, onde as operações em nível de caixa se restringem apenas
ao atendimento ao público para as operações financeiras mais imediatas, enquanto outros
setores especializados são responsáveis pelo atendimento mais qualificado. No setor
supermercadista só há uma ordem de atendimento, que organiza o último estágio de venda das
mercadorias, num ponto estratégico da loja: a linha de caixas de saída (check-out), ou linhas
de caixa localizadas na saída da loja.
Essa organização na disposição espacial dos caixas, permite a empresa dispor do
número de operadoras de caixa necessário em cada faixa horária, mas permite também manter
a atividade destas operadoras sob pressão contínua da clientela, através da manutenção
deliberada de um mínimo de fila de espera em todas as caixas da loja (JEAN et al, 2005),
intensificando o ritmo de trabalho. Assim, o cliente acaba se tornando indiretamente, partícipe
nas estratégias de aumento da produtividade, na organização do supermercado, e no processo
de organização do trabalho das operadoras de caixa. Na concepção de auto-serviço,
caracterizado pela ausência de vendedores à disposição na área da loja, exceto em setores
específicos, o cliente entra em contato direto com as mercadorias, executa o trabalho de
recolher as mercadorias escolhidas e desloca-as até a fila de caixas.
A forma como se estrutura esse processo de venda das mercadorias, com a
participação do cliente, vai se articular com a gestão e organização do trabalho das operadoras
de caixa, repercutindo sobre suas qualificações, os horários de trabalho, a jornada de trabalho,
o ritmo de trabalho, as condições de trabalho, como também nas atividades que as mesmas
assumem, relacionadas com o trabalho doméstico e familiar.
Hirata (2002), ao analisar o trabalho das mulheres numa fábrica eletrônica japonesa,
com filial brasileira, sob uma organização do trabalho baseada em princípios tayloristas
(tarefas fragmentadas), verificou-se que essas técnicas, longe de serem neutras, utilizam e
reforçam a divisão sexual existente tanto dentro da empresa quanto na sociedade. As
indústrias nas quais as mulheres ocupavam as funções mais subordinadas, a divisão do
trabalho organizada pelas técnicas tayloristas, submetiam as mesmas a um trabalho sob forte
pressão do tempo, uma organização rígida, subordinada a uma hierarquia e disciplina.
Segundo Abramo (1996), limitando o desenvolvimento de suas capacidades, seja de tomar
iniciativas ou de assumir uma maior responsabilidade.
A organização científica do trabalho concebeu um trabalho extremamente dividido,
submetido a uma separação estrita entre concepção e execução, parcelamento e rotinização
das funções, sujeitos a um intenso controle e supervisão. Era desenvolvido segundo um
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padrão único, previamente estabelecido por toda uma estrutura calcada na hierarquia de poder
e autoridade dos gerentes e das chefias. (CRUZ, 2005b).
Essas concepções sobre o trabalho taylorizado, subsidiaram as análises sobre a forma
de organização do trabalho das operadoras de caixa, no que diz respeito ao controle e a
autonomia sobre o trabalho, e também, como elas são justapostas com as novas demandas
relacionadas com a flexibilidade, refletindo sobre o trabalho das operadas de caixa.
A flexibilidade do trabalho das operadoras de caixa se pauta na organização flexível,
segundo Cattanéo e Hirata (2009), no trabalho assalariado das mulheres, principalmente sob a
forma de trabalho em tempo parcial compulsório, e o trabalho assalariado dos homens,
possibilitado pelo trabalho doméstico das mulheres. Aponta-se o caráter sexuado da
flexibilidade: justaposição entre taylorismo (setor feminilizado) e flexibilidade (setor
masculinizado). A flexibilidade dita interna (polivalência, rotação, integração de tarefas,
trabalho em equipe) está mais relacionada à mão de obra masculina, enquanto a flexibilidade
dita externa é obtida, sobretudo, pelo recurso à mão de obra feminina (empregos precários,
trabalho de tempo parcial, horários flexíveis), aumentando as desigualdades nas condições de
trabalho, emprego e saúde, segundo os sexos. (CATANNÉO; HIRATA, 2009).
Apesar da heterogeneidade nos processos de gestão do trabalho nos supermercados
(DELUIZ, 1995), o comércio de auto-serviço, principalmente nas grandes redes, tem uma
morfologia com poucas variações. Os meios e objetos de trabalho, as tecnologias utilizadas,
possibilitaram uma flexibilização crescente dos contratos e dos temos de trabalho das
operadoras de caixa. (RUZZA, 2005). Destacam-se outros resultados como conseqüência
desse processo de homogeneização tecnológica:

[...] racionalização das atividades através da utilização dos princípios do
taylorismo ou do toyotismo, eliminação do trabalho vivo em benefício do
“trabalho morto”, redução de custos, [...] custos de mão de obra,
reorganização dos postos de trabalho com a necessidade de novas
competências, uma maior disponibilidade, polivalência da parte dos
funcionários, uma adaptabilidade ao “cliente-rei”, exigindo uma maior
flexibilidade em todos os níveis. (RUZZA, 2005, p. 120).

O processo de modernização da rede S.Varejo, implicou algumas mudanças em nível
de inovações tecnológicas relacionadas com as caixas, como também novas demandas no
processo de gestão e de organização do trabalho, que gradativamente vem se implementando
em algumas de suas unidades, inclusive na loja 6, onde foi realizada a pesquisa. As mudanças
ocorridas, que foram mais intensivas nos setores comercial, financeiro e logístico, envolvendo
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integração de sistemas e sistematização e delimitação formal das funções, não tiveram
repercussões significativas sobre as operadoras de caixa, tanto em nível de qualificação, como
em nível da complexidade das tarefas a serem executadas:

[..] houve sim um processo de modernização, inclusive alguns projetos que
influenciaram justamente na frente de loja, como o padrão de atendimento,
como “cresça com G”, o workshop de frente de loja, tanto para os líderes,
encarregados, gerentes, e todos esses projetos, eles tem em vista assim a
modernização, eles incluem, vem com eles processos de modernização,
como check-outs, a parte da infraestrutura, os computadores [...] (Gerente de
setor de frente de loja)
[...] uma coisa que foi implantada, mas ela tem o processo da informática e
tem também um aprendizado que tem que ser feito pela operadora, a questão
de vários cartões, de mudanças, os cartões que a gente recebia como cupom,
passou a receber cartão de crédito, de crédito alimentação, ticket
alimentação, que hoje é um cartão, [...], então, tudo isso teve que ser
treinadas as operadoras, dar recebimento, saber emitir o saldo para o cliente,
então todos esses processos, são processos de avanço e de aprendizado para
todos os operadores [...] (Gerente geral administrativo).

As mudanças ocorridas não demandaram conhecimento técnico especializado e
treinamento formal. Para as operadoras possibilitaram que pudesse intervir a partir do
conhecimento prático na operação da caixa, a partir das orientações necessárias sobre a forma
como as novas operações teriam que ser realizadas, podendo inclusive ser feito pelas próprias
colegas de trabalho.

Muda constantemente, que às vezes a gente chega, “olhe tem mudança
nisso”, eles vão botar uma promoção mesmo, quando tem promoção aí muda
todo o sistema, eles mostram para gente, está funcionando assim, assim,
assim, e vai ser dessa forma, quando você passar o cartão, vai aparecer isso
na tela, você tem que perguntar isso ao cliente [...]. (operadora 15)
Elas fazem algum treinamento, assim, pra você aprender como vê um cartão,
um cartão clonado, as vezes pessoas, pega um cartão roubado, dinheiro falso,
teve também alguns treinamentos assim de ... saber como lidar com o cliente
[...]. (operadora 8)
[...] a gente contrata e ela vai treinando, vai ficando, ficando, como é aquilo
que eu falei, como as operações são repetidas todos os dias, então você vai
pegando a prática com mais facilidade, a medida que você vai aí você...
vamos dizer assim... aquilo ali é uma prática que você vai fazendo todo dia,
como aprender a dirigir um carro, você tem mais cuidado, daqui a pouco
você vai, vai, vai, já começa a fazer aquilo automático, sem... (Gerente geral
administrativo)
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As inovações tecnológicas possibilitaram uma maior racionalização dos processos de
trabalho, principalmente para as operadoras de caixa, pelo fato de trabalharem diretamente
com caixas automatizados e integrados a sistemas de controle mais centralizado. Como o
setor é marcado por atividades predominantemente baseadas em uso intensivo de mão-deobra, as inovações tecnológicas e novas formas de organização são essenciais no impacto
sobre a produtividade e competitividade (SEGRE; TRINDADE, 2000). Esse processo
tecnológico, aliado às novas formas de organização do trabalho, colocou em ação uma maior
intensificação do trabalho para as operadoras de caixa:

Leitora ótica sim [..]só que aquela parte da leitura era só de um lado só,
então a gente girava muito para eles poderem scanearem, e hoje não, o PDV
tem um raio bem grande, você pega aquela parte da frente, de baixo também,
então facilita na hora de manusear. (operadora 8)
Era um pouco mais lenta, entendeu, era a mesma coisa, mas mais lenta,
entendeu, você só ta pegando aqui, já pegou, ela é rápida. (operadora 17)
Eu acho assim, eu achava melhor os outros caixas, porque esses caixas
quando começou a instalar, muita gente, só vê doendo, pegando esse
problema de saúde, lesão, empresa. (operador 16)
O que eles querem é rapidez, se eles verem que eu estou me destacando na
rapidez, eles sempre vão me colocar em caixas maiores...(operadora 19)

O incremento tecnológico de certa forma, além de fragmentar o trabalho, possibilitou
aos gestores o controle do volume das mercadorias que são registradas no caixa pela
operadora, podendo mensurar a quantidade de trabalho realizado pelo tempo, administrando o
desempenho e a produtividade, tanto individual, como coletiva, cruzando essas informações
com o horário, o perfil de cliente, o tipo de PDV. Possibilitando equacionar e racionalizar, a
quantidade de operadoras, seus horários de trabalho, as escalas mensais, o ritmo de trabalho e,
por fim, os custos operacionais,61
O trabalho dos caixas sofreu, [...] simplificação e banalização de tarefas, já
que algumas funções antes realizadas pelos empregados estão hoje
incorporadas automaticamente ao PDV, transformando os caixas em simples

61

Anualmente é divulgado um ranking nacional pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), no qual
as grandes redes – incluindo a Rede S.Varejo – e supermercados divulgam a proporção do número de
operadores(as) em relação ao número de check-outs (caixas), o faturamento das empresas por número de checkouts, indicando que num contexto de maior produtividade e com a redução do número de funcionários,
intensificou-se a carga média de trabalho de cada funcionário.
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especialistas em passar com rapidez as mercadorias pela leitora óptica.
(BASTOS; SEGRE, 2000).

A utilização desses métodos e técnicas insere-se dentro de um contexto histórico e
social mais amplo, no qual, os interesses econômicos e ideológicos orientam o progresso
técnico (HABERMAS, 2001), e, em consequência, o processo de organização da empresa.
Uma situação que pode ilustrar a permanência da concepção taylorista no trabalho da
operadora de caixa, justaposta com uma flexibilidade externa, e dinamizada pelas inovações
tecnológicas, é referente a um mecanismo de gestão que foi utilizado durante certo período na
loja estudada, para aumentar a produtividade das operadoras. Conhecido entre as operadoras
como “competição”, consistia no pagamento semanal, de um prêmio por produção, pago para
algumas operadoras que conseguissem atingir uma maior produtividade no trabalho,
intensificando o trabalho:

[...] que nesse tempo que eu vim para cá, tinha competição, competição, e
ajudava mais no salário, assim era por valores, por compras, cada dia que
você pegava o caixa você anotava quanto você fez, vendi quanto segundafeira, quinze mil, dezesseis mil, então você apressava em passar, quanto mais
você passava, [...] e tinha sete prêmios, o primeiro até sétimo ganhava aquele
valor, cem reais, se você ganhasse três no mês, era trezentos e mais o seu
salário, era uma boa ajuda não é?[...]. (operadora 17)
[...] só sinto falta do prêmio de produção porque era praticamente um quarto
do seu salário, por semana, se você ganhasse toda semana, você tirar
praticamente seu salário de novo, e hoje não pode, dizem que o ministério do
trabalho proibiu por causa da LER, porque muita gente trabalhava rápido
demais, e acabava machucando o ombro. (operadora 8)

Esse processo desencadeou uma certa competição entre as operadoras de caixa, pois a
chance de ganhar semanalmente o prêmio pela produtividade, era maior para operadoras que
pegassem o caixa de grandes compras:

[...] foi um processo para agilidade, quem trabalhasse mais, ganhava mais,
era uma forma de recompensar, que pra registrar a operação, tem operadoras
que são mais eficientes, [...] a forma que a gente encontrou é assim, vamos
medir, quem vender mais, vai ganhar... por semana vai ganhar 25% do
salário, era 25 ou era 35% do salário, [...] mas o ministério do trabalho, tá aí
a DRT, veio e mandou proibir isso, que disse que prejudicava, tava
explorando o trabalhador, essa situação, então, são situações que tinha nada
a ver, quem perdeu... [...]. (Gerente geral administrativo)
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Essa técnica usada pela gestão, permitia extrair o máximo as habilidades da operadora
de caixa, através de gestos repetitivos e fragmentados, sujeito ao cronômetro taylorista, como
numa linha de produção, premiando os mais esforçados, que chegavam ao máximo: “[...] as
meninas chega se tremia para passar rápido” (operadora 17). Não só apenas o trabalho é
simplificado e reduzido a gestos automáticos, mas a própria subjetividade que o trabalhador
utiliza para significar o seu trabalho.

[...] que a gente só ver quando a gente está saindo de casa, eu nem via
quando anoitecia, quando tava de tarde, e eu evitava tá com relógio no pulso,
eu evitava de tá olhando o relógio no computador, porque aí é que a gente se
martirizava mesmo... é, porque muitas das vezes está dando o seu horário,
que a gente ficava naquela coisa, ah o horário não passa, ou então quando
você vê que anoiteceu mesmo, entendeu, que deu seu horário ali, e você ficar
pedindo, fulano e eu, fulano me libere, posso fechar, e eles se fazem que
não...
“É um mecanismo que permite extrair dos corpos tempo e trabalho mais do
que bens e riqueza. É um tipo de poder que se exerce continuamente através
da vigilância e não descontinuamente [...] que supõe mais um sistema
minucioso de coerções materiais [...]” (FOUCAULT, 1979, págs. 187 e 188).

Essa instrumentalização do trabalho, reduzindo e subordinando às ações prescritas e
cronometradas, coloca a questão do poder (FOUCAULT, 1979), como um feixe de relações
mais ou menos organizado, mais ou menos piramidalizado, mais ou menos coordenado.
Impõe-se um ritmo acelerado de trabalho, que requer além da habilidade na realização de
várias tarefas, um nível maior de atenção, aos gestos automáticos e mecânicos, à semelhança
de algumas tarefas domésticas, que requer uma resistência a monotonia. Segundo Fleury e
Vargas (1983), está subentendido no trabalho taylorizado, um trabalhador apenas com as
habilidades pessoais específicas para atender à exigência do trabalho.
Enquanto divisão do trabalho, o taylorismo se traduz pela separação entre concepção e
execução, estabelecimento da hierarquia e controle e diferenciação das funções. Tem como
especificidade, uma racionalidade, dada por sua metodologia e suas técnicas, de determinar
científica e imparcialmente, qual o melhor trabalhador, o melhor instrumento e a melhor
maneira de produzir. Considerando que estão implícitos, na determinação do “melhor
trabalhador”, os critérios que diferenciam trabalhos de homens e trabalhos de mulheres na
indústria. (SOUZA-LOBO, 1991)
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[...] os métodos tayloristas, quando extorquem o rendimento da mão-de-obra
feminina, beneficiam-se do aprendizado das jovens relativo à habilidade
manual, à meticulosidade, à diligência, qualidades adquiridas em primeiro
lugar na família mas, em seguida, cultivadas nas próprias fábricas [...]
(HIRATA, 2002, p. 30)

Conforme Maruani e Nicole (1989), referindo-se as trabalhadoras das redes de
supermercados como “mulheres operárias especializadas do terciário”, as quais eram
recusadas a possibilidade de trabalharem com as novas tecnologias, limitando suas
potencialidades ao material que utilizam, proibindo assim seu espírito de iniciativa no sentido
de redefinirem seu trabalho, este é tido como fácil, sem qualificação e desencadeador de uma
relação ambígua com as novas tecnologias.
O ritmo e a intensidade de trabalho das operadoras de caixa estão diretamente
relacionado com o fluxo de clientes, oscilando bastante em determinados horários e em certos
dias do mês, provocando frequentemente um prolongamento da jornada de trabalho, que
ocorre de maneira ininterrupta e sem pausas para descanso:

[...] preso no caixa por muito tempo, não ter hora para sair [...] (operador 12)
[...], nos outros setores não tem aquele problema de se preocupar com
dinheiro com papel se vai dar certo se não vai, horário de saída porque tem
outros setores que sai no seu horário certinho [...] (operadora 1)
Dependendo do movimento da loja, depois de todos os clientes saírem, nós
vamos arrumar os caixas, e depois fazer devolução das mercadorias, uma
hora, uma e meia, duas horas estamos chegando em casa (operadora 9)
Na época que eu entrei entraram quinze [...] só que não ficaram, ficaram
mais ou menos oito o resto tudo desistiram, uns queriam estudar outros
queriam uma oportunidade melhor você sabe que o [...] a carga horária é
pesada e quando ultrapassava eles ficavam reclamando, aí foram saindo não
quiseram.(operadora 18)

Uma das maiores dificuldades apontadas pelas operadoras é em relação à variação que
sempre ocorre no horário de saída da empresa, porque mesmo após terminar as tarefas no
caixa, após recolher o dinheiro, se desloca até a tesouraria para prestar contas, implicando
quase sempre na extensão do seu horário de trabalho. Essa flexibilidade no horário tem
repercussões nos vários âmbitos de atividade dessas mulheres, inclusive, sempre é um fator
diretamente relacionado com as atividades domésticas, investimento pessoal e desgaste físico
e mental. A maioria das entrevistadas, dá relevo à questão de problemas de saúde ocasionados
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pelo trabalho repetitivo, sentado, tendo em vista que só tem pausas durante o horário de
descanso.
[...] praticamente assim, 80% das operadoras tem esse problema, no começo
eu achei que não era nada, que era um dorzinha besta, uma dorzinha aqui,
outra ali, diante da carga horária da gente, fica meio que impossível você não
adquirir, uma LER ou uma tendinite aqui dentro. (operadora 11)
A minha parte mais desgastante é assim, você chega, senta e começa
passando, tem vez que tem algum intervalo, que não tem fila, mas quando
tem movimento, você não para, o mais difícil é o braço mesmo, dói, dói o
braço, dói a coluna, [...], tem gente que tem pouco tempo não é, e tem, tá
doendo, tá doendo, mas aquela dor de passar, mas não de inchar como as
meninas que eu vejo aqui...(operadora 17)

Segundo Hirata (1994) as formas recentes de intensificação do trabalho, impostas
pelas novas tecnologias e processos produtivos – nos quais permanece trabalho repetitivo e
monótono reaparece sob novas formas –, conjuga-se com a precariedade do emprego, com as
exigências de flexibilidade, produzindo efeitos duplamente ameaçadores a saúde das
mulheres. Acrescentam-se também o recebimento de menores salários, empregos mais
instáveis e as condições de trabalho pelo acúmulo de atividades domésticas e profissionais.
De acordo com as entrevistadas, além da flexibilidade do horário que sempre se impõe
à sua jornada de trabalho, vários fatores contribuem para intensificar o desgaste físico e
mental, sobretudo para as casadas diante da repartição desigual das responsabilidades
familiares e domésticas.

O desgaste no dia-a-dia é, você já saí daqui tarde chega cedo e as vezes
chega cansada ainda, tem aqueles clientes que são estressantes chega com
pressa não quer saber se você... tá cansada ou indisposto eles não querem
nem saber, é assim a carga horária que é muito estressante fora aquelas
reclamações. (operadora 18)
Assim, a gente se estressa muito quando passa do horário porque todo
mundo fica, aí começa a reclamar “a porque a gente entra cedo e saí tarde” é
aquela coisa toda, o mais chato é isso porque a gente sabe que a gente tem
hora pra entrar mais não tem hora pra sair [...] (operadora 15)
[...] muitas se envolvem em problemas externos, problema pessoais,
comprometimento, muitas sentem falta de elogios, querem receber elogios
diariamente, a questão do horário, elas reclamam muito que tem que fazer
hora-extra, então é dessa forma... (Gerente de setor de frente de loja)
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Um dos fatores que tem um impacto direto sobre a vida social, familiar e profissional
das trabalhadoras, é o trabalho nos domingos e feriados, tendo em vista o acúmulo de
atividades e responsabilidades na esfera privada, relacionados com os seus papéis de mãe e de
responsável pelas tarefas de reprodução social no seu grupo de convívio. Nesse caso vale
ressaltar a noção de cuidado enquanto um aspecto importante da dimensão das relações
sociais cotidianas, que ocorrem no espaço doméstico, ampliando o enfoque apenas nas
atividades domésticas. Entende-se por cuidado a provisão diária de atenção social, física,
psíquica e emocional às pessoas, uma construção subjetiva das emoções, do afeto e da
solidariedade como parte constitutiva do desenvolvimento das interações humanas.
(ARAÚJO; SCALON, 2005).
No caso das entrevistadas permite ampliar os aspectos envolvidos na conjugação do
cuidado nos âmbitos privado e público e as repercussões sobre a sua vida, diante da
subordinação do tempo social ao tempo econômico (DEDECCA, 2008). Não há separação
para as mulheres entre diferentes tempos sociais, tempo de trabalho assalariado, tempo de
trabalho doméstico, o tempo das mulheres caracteriza-se pela fragmentação e pela
superposição das tarefas. (TENAS, 1996).
Essa dimensão da noção de cuidado, ampliou a compreensão do sentido das práticas
sociais dessas mulheres, os valores que são compartilhados no seu cotidiano que afetam suas
vidas e exigem negociações, renúncias, desistências, em relação às exigências que são
submetidas e que se incorporam aos seus papéis e as suas expectativas. Durante as entrevistas,
algumas ocasiões expressaram a carga emocional que essa dimensão requer para essas
mulheres. A noção de “carga mental” (HAICAULT, 1984), e a pressão da dupla jornada de
trabalho colocam constantemente a necessidade de ajustar temporalidades e espaços
diferentes, mas não autônomos (CRUZ, S., 2003).
Apesar de terem direito de folgar um domingo depois que trabalharem dois domingos
seguidos, segundo os gestores, algumas operadoras podem ser solicitadas no domingo de sua
folga, de acordo com a necessidade da empresa.
[...] E a escala, o que a gente sempre pede para liderança, vem sendo a escala
por mês, uma folga no mês no domingo e as outras folgas nos outros dias da
semana. Obrigatoriamente ele tem que ter uma folga no domingo. E o que a
gente pede, quando você fecharem está escala, antes de fechar, você vai
fazer uma proposta, vai reunir a equipe de frente de loja e vai dizer: alguém
tem um domingo, um dia ou um outro dia que está escalado mas tem um
batizado, tem um casamento, tem algum evento, e a gente sempre tenta
direcionar essa folga para esse associado, [...], vai muito do gestor, [...],
então isso vai ser negociado e acordado com o gestor, [...]. (Gerente e
recursos humanos)
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É, porque a folga do domingo a gente tira na semana ou no próprio domingo
a escala ele já faz mensal. Feriados também. Assim, ele faz a escala, por
exemplo, minha folga cai no feriado aí eu não trabalho mas se não cair eu tô
escalada para ficar pelo feriado a não ser que seja um feriado extraordinário,
aí eles falam “ mudou a escala de todos então vocês vão ter que trabalhar”.
(operadora 1)
[...] porque quando eu entrei na rede gbarbosa eu já sabia que é cansativo
que é estressante que a carga horária é demais você não tem horário pra sair
você trabalha quase todos os domingos inclusive sábado e domingo eles
precisam de você e você tá de folga e você vai se ocupar (operadora 18)

A questão do domingo e das folgas das operadoras de caixa é motivo de várias
tensões, contradições e expectativas, inclusive no grupo de convívio, sejam casadas ou
solteiras. Como são submetidas a extensas jornadas de trabalho e a um ritmo acelerado, essas
mulheres, além de dispensarem uma forte carga mental, pelo acúmulo das tarefas domésticas,
precisam articular uma série de estratégias e negociações a depender das relações de poder, de
seu aporte financeiro e de vários arranjos familiares.

Muita gente pediu para sair, pra arrumar outro emprego melhor, que trabalhe
de segunda a sábado, que não trabalhe no domingo e feriado, por causa do
problema do pessoal, de família, principalmente que tem criança, aí
complica ainda mais. (operador 16)

Esse contexto de imbricação entre relações de trabalho e relações de gênero constitui
referenciais importantes, para compreensão das relações de forças institucionais, e dos
mecanismos de interação entre classe e gênero na produção de desigualdades sociais,
envolvendo vários sujeitos e instituições sociais, empresariado, sindicatos, governo, sociedade
e trabalhadores, abrangendo os direitos da mulher, as políticas sociais e sua condição de
cidadã. Como também assinala a qualidade da inserção dessas mulheres no mercado de
trabalho, desvelando processos de precarização, intensificação e desproteção do trabalho.
As entrevistadas tem as suas folgas regulares durante a semana, mesmo assim elas são
variáveis e formuladas através de escalas pelo encarregado. Segundo algumas entrevistadas, é
permitido através de memorando, opinar sobre alguns dias de folga no mês, desde que
justificadas antes da confecção da escala, cujo deferimento vai depender de vários fatores
ligados ao trabalho, das relações de poder que sempre estão em jogo entre operadoras, líderes
e encarregado.
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[...] deixa eu ver como posso lhe dizer... domingo, assim, a gente queria está
com a família não é?, mais a gente olha essa lado, não estou trabalhando, eu
escolhi esse, então tem que fazer não é, mas, eu acostumei, acostumei,
domingo, feriado, trabalhar, para mim hoje é normal. (operadora 1)
[...] Assim, para mim, não é difícil, eu não acho ruim, porque meu marido
trabalha também assim, a escala dele é... ele trabalha em shopping também, é
de domingo a domingo, feriado, é igual a mim, para mim não é ruim por esse
motivo, também não sei se seria se ele ficasse em casa né? E meu filho ele
faz karatê, aí vai para a casa da vó, o sábado e domingo fica lá, já estuda, ele
fica lá, e estuda lá, aí passa na casa da vó, almoça, [...]. (operadora 2)
[...] você ter um momento mais com os filhos, quem tem filhos pequenos,
um momento mais intimo com a família... conviver... conviver mais com a
família, muitas vezes chega em casa para dormir, depois no outro dia tem
que acordar cedo pra trabalhar, dorme, acorda cedo para trabalhar, não tem
esse momento íntimo com a família, aí acaba tendo somente um dia de folga
para ter esse contato, essa relação... de família... quem tem filho pequeno,
que é muito mais... problemático, você acaba não participando do
crescimento do filho. (operador 12)

Para as entrevistadas, principalmente as que são mães, a dimensão atribuída ao
exercício desse papel, é fundamental na compreensão das tensões, conflitos, contingências,
apostas e estratégias que marcam a alternância da mulher nos espaços de trabalho e familiar.
O cuidado com os filhos, o convívio com seu grupo social, tem reflexos nas suas trajetórias
profissionais, no nível de satisfação pessoal, nos significados que atribui a sua condição de
trabalhadora, as perspectivas de investimento pessoal e de consecução de projetos pessoais e
familiares.
Esse tempo de trabalho reprodutivo e laboral está implícito nos seus discursos como
fator de preocupações, frustrações, inquietações, ou seja, toda uma carga simbólica e
emocional, poucas vezes disfarçadas na voz contida, no olhar lacrimejante ou na face firme e
ofegante durante as entrevistas. Enfim, o tempo relacionado com a jornada de trabalho, sua
desvalorização econômica, que atravessa seu papel de trabalhadora e de reprodutora, torna-se
importante na compreensão da dinâmica e dos limites de seu uso, das coerções sociais e
econômicas impostas e o quanto implica na desigualdade social dessas mulheres.

A família, a escola e o mercado de trabalho, e a política institucionalizada,
continua construindo uma realidade social que relega as mulheres a postos
subordinados e secundários e com isso desvalorizam as formas culturais da
cultura feminina. (TENAS, 1996, tradução nossa)
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Conforme Dedecca (2008), a regulação do uso do tempo na sociedade moderna,
depende da presença das instituições políticas e culturais. Elas regulam sua duração e a
articulação entre ambos. Não há naturalidade na alocação de seu uso pelas pessoas, que se dá
em meio a um constrangimento social, tendo pouca ou relativa autonomia de decisão sobre
esse processo. Destacando que um dos setores de maior proliferação das jornadas em regime
excepcional62 é o comércio varejista, estimulado pelo crescimento explosivo e generalizado
dos shoppings centers em todo o mundo. A quase totalidade das operadoras de caixa abordou
a questão do valor que é pago pelo trabalho no domingo e a quantidade de faltas que ocorre
nesse dia. Além de não compensar financeiramente, o valor que é pago em espécie, no mesmo
dia trabalhado, as ausências das colegas, que acabam prejudicando quem vem trabalhar,
aumentando o ritmo e a jornada de trabalho.

[...] muitas operadoras faltam. Isso é ruim para quem vem, pra quem vem,
porque... trabalha pelos que não vieram, isso é muito ruim, acontece muito,
faltas nos domingos, feriados, não é por motivo do valor que é pago não,
porque tem gente que tem família [...], tá ali reunido com os amigos, colegas,
família, prefere faltar do que vim trabalhar. (operadora 4)
Assim, o pessoal que falta prejudica quem vem trabalhar porque tem dez pra
entrar em um horário aí os dez não entra só entra cinco os outros cinco
faltou, os cinco que vai entrar vai trabalhar pelos dez aí a gente já vem
estressado sem querer trabalhar no domingo aí vai trabalhar em dobro por
duas pessoas aí pronto aí fica super carregado e aqui sempre falta todo
domingo falta muita gente, porque a maioria daqui é mais casado aí quer
curtir a família no domingo no feriado quer ir pra praia e falta. (operadora 3)
[...] que dia de domingo eles pagam R$ 10,00, me parece que no contracheque tem as horas extras e no feriado melhorou muito porque antes a gente
recebia R$ 11,00, a gente recebe R$ 24,00 no dia, que é o vale transporte
mais R$ 20,00, e mais R$ 42,00 no contra-cheque, hoje em dia tá razoável
porque eles estão pagando no dia, e antes eles não pagavam, era só R$ 11,00
e pronto, nem vale transporte, nem nada, hoje em dia tá um pouquinho
melhor, mas acho que o pessoal preferia descansar um pouquinho.
(operadora 8)

Independente da profissão, o valor pago pelo trabalho, tem uma relação muito objetiva
e subjetiva com o trabalhador. Além de possibilitar sua manutenção, pode garantir a aquisição
62

Cf Dedecca (2008), a jornada de trabalho em regimes excepcionais está relacionada com a extensão da jornada
e do descanso semanal em situações em que a continuidade da atividade econômica é um exigência social e
técnica. Como no caso do varejo em que a ampliação das jornadas excepcionais de trabalho encontra respaldo na
população, devido a ampliação e da extensão da jornada de trabalho, como também remete aos processos de
negociação coletiva do trabalho que justificam a flexibilização da jornada de trabalho em razão do aumento do
desemprego e frisa a subordinação do tempo social ao tempo econômico garantida pelo caráter compulsório do
trabalho para a maioria da população.

150

de uma série de bens materiais e culturais para ele e a família, como também afetar o estado
das relações de força entre os membros da família, repercutindo no a sentido que lhe é
atribuído. O significado de autonomia financeira para as mulheres pode adquirir um duplo
sentido: poder ter maior independência em relação ao parceiro ou ao pai ou a alguma figura
que exerça essa autoridade em relações ainda marcadas por assimetria de poder e prevalência
masculina, e também poder de se sentir incluída, como consumidora, para si e para os outros
membros da família. (ARAÚJO, SCALON, 2005).
Assim, o salário tem várias dimensões de importância e significado para as mulheres,
principalmente considerando a sua contribuição invisível na esfera reprodutiva. Na construção
da cidadania da mulher, enquanto portadora de direitos, cabe analisar, além da questão
salarial, qual a relação que se estabelece entre outros direitos e a valorização do trabalho da
mulher. Considerando inclusive que a mulher de baixa renda, por questões econômicas e
sociais, tem uma cobertura deficiente dos serviços públicos no que tange a educação, saúde,
cuidados dos filhos, que não consegue suprir as necessidades do grupo familiar, ainda mais
pela ausência de políticas sociais que visem reduzir as desigualdades de gênero no espaço
privado e doméstico.
Nos discursos das entrevistadas transparece também outra questão além da retribuição
financeira pelo trabalho no domingo. Sua jornada de trabalho toma como referência mais
significativa, a relação da trabalhadora com seu grupo de convívio, com sua trajetória pessoal
e social, remetendo-se também às relações de poder e as estratégias de resistência e de
solidariedade. Remete aos papéis vinculados ao grupo familiar, assimilados culturalmente,
que permeam e influenciam suas ações e estratégias, desencadeando conflitos relacionados
com as dificuldades de conciliar os papéis no trabalho e na família.
Em termos de jornada de trabalho, um dos pontos de mais conflito para as operadoras
de caixa, é a questão das horas extras, muitas demonstraram que a realização de horas extras,
torna a jornada de trabalho extenuante, intensificando o trabalho.

[...] aconteceu assim meu horário é seis e vinte já era sete e meia eu saí daqui
do grandes compras “feche seu caixa aí e vamos lá na fila do pequenas
compras” já tava estourado o meu horário eu fui peguei meu malote fui pra
pequenas compras e aí mandei pau mandei pau mandei pau mesmo ali
cansada “poxa Sandra eu tou cansada” “ mas agüenta mais um pouco [...], aí
eu fui, baixei o movimento da loja, de pequenas compras, aí, foi de antemão,
que ela viu realmente que eu estava cansada, pediu para um pessoa me
render [...] Eu saí era oito e quinze. (operadora 18).
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As horas extras, que a gente faz muitas horas extras, a gente passa muito do
horário, nosso horário de sair 17h20, de 20h00, tem vez que a gente sai
19h00, 19h30, 20h00, até 21h00 a gente já saiu, quer dizer, que não pode
fazer duas horas mais não é, não pode, mas quando... quando, tem muito
movimento mesmo, faz [...]se passa a hora, vem no contra-cheque, faz muito
não compensação, eles vão dando assim aos poucos, botam do mês todo, vão
dando aos poucos, 40%, depois 60%, então a gente reclama muito disso, de
fazer muita hora extra. (operadora 17)
Domingo não se faz hora extra, e é quando mais eles exploram a gente, é o
dia que eles mais exploram a gente... [...] eles não vão me pagar pelo
domingo, domino não paga, entendeu, aí não se faz hora-extra, é o dia que
eles mais exploram a pessoa... (operadora 19)

Outro fator intensificador do trabalho das operadoras de caixa é o acúmulo de funções,
principalmente das operadoras que trabalham no horário do encerramento. As operadoras que
trabalham no horário de encerramento (15h15min), onde o fluxo de clientes começa a
aumentar, quando terminam o fechamento da caixa e a conferência junto à tesouraria, vão
realizar a devolução das mercadorias que foram deixadas pelos clientes no espaço da loja.
Como costumeiramente só terminam o trabalho de madrugada, em virtude do horário
do fechamento da loja, depois da conferência do caixa na tesouraria e da reposição das
mercadorias, essas trabalhadoras chegam altas horas da noite nas suas residências,
frequentemente utilizando transporte pago pela empresa, que costuma sair depois de uma hora
da madrugada, aguardando a saída de algumas tesoureiras (caixa geral).

[...] depois de todos os clientes saírem, nós vamos arrumar os caixas, e
depois fazer a devolução das mercadorias, uma hora, uma e meia, duas horas
estamos chegando em casa. (operadora 9)
Sou do fechamento, eu pego de 15 da tarde e largo meia-noite, então para
mim é o horário perfeito, pra trabalhar, ... todos os dias, entendeu.
(operadora 13, casada, 2 filhos)

Entretanto, foi nesse grupo de trabalhadoras que se apresentaram de forma nítida, as
estratégias e invenções que essas trabalhadoras negociam com o seu espaço e tempo de
trabalho produtivo e reprodutivo, na conciliação de suas tarefas e responsabilidades, na
subversão e conformação dos seus papéis e de suas representações de gênero. Algumas
preferem esse horário, pois ficam livres no horário da manhã e no início da tarde, então
conseguem ajustar sua dupla jornada, através de uma série de negociações com seu grupo de
convívio – filhas, mães, avós, sogras –, e ter um papel mais presente durante o dia com a
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família e para si mesma. Sugere assim que, essa estratégia para conciliar sua dupla jornada de
trabalho, aproxima mais essas mulheres dos papéis tradicionais valorizados pelo grupo
familiar, não obstante a carga de trabalho produtivo e reprodutivo que assumem.
Quanto ao acúmulo de funções, nossa discussão sobre o assunto será feita à luz de
alguns pressupostos e discussões sobre as novas qualificações e competência demandadas
pelo modelo de acumulação flexível (HIRATA, 1994). Nesse modelo, o trabalho cooperativo
em equipe se tornou um fator primordial dessa nova organização do trabalho, tornando a
polivalência e a multifuncionalidade indispensável, em detrimento a visão parcelada e
fragmentada do trabalho (HIRATA, 1994). Contudo, as repercussões da especialização
flexível e dos novos modelos de organização e desenvolvimento industriais não são as
mesmas quando se consideram os pontos de vista dos homens e das mulheres. (HIRATA,
1998)
As novas qualificações exigidas contrastam fortemente com aquelas relacionadas à
lógica taylorista de remuneração, de definição de postos de trabalho e de competências: tratase da capacidade de pensar, de decidir, de ter iniciativa e responsabilidade. Segundo Leite
(2000), num estudo de uma cadeia de montadora de automóveis na região do ABC e seus
fornecedores, verificou-se quanto à questão da segmentação da mão-de-obra, que o aumento
da concentração do trabalho feminino conforme se caminha para o final da cadeia,
acompanhava o processo de precarização do trabalho.

O contingente feminino exercia

atividades repetitivas, destituídas de conteúdo, e muito restritas a possibilidade de desenvolver
um trabalho mais autônomo.
Dessa forma, mesmo exigindo uma maior escolaridade ou responsabilidade no
trabalho, o enriquecimento do trabalho com integração de tarefas é pouco significativo, diante
de uma produção realizada por hora, uma vez que as tarefas integradas são destituídas de
conteúdo, significando no mais das vezes antes uma “intensificação do trabalho”, do que seu
enriquecimento. Temos então uma enorme diferença na integração de tarefas para os homens
e as mulheres, sendo que para eles o processo tende a enriquecer o trabalho, para elas
significa quase que somente uma intensificação do mesmo, tendo em vista a natureza das
tarefas que se integram, em geral destituídas de conteúdo. (LEITE, 2000).
Essa discussão traz à tona às qualificações e competências do trabalhador, como elas
são reconhecidas pela empresa e como se dá a sua gestão.
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[...] a gente vai pra todos os setores, conhece todos os setores, conhece toda a
dinâmica da loja, os processos, porque é uma questão de... eles chamam de
dar apoio nos outros setores, aí eu conheci muitos setores assim, me
identifiquei muito com os outros setores, mas aí recebi a promoção como
operador de caixa. (operador 12)
E sempre pegam operadora de caixa, dizendo que é para ensinar, a operadora
de caixa, no caso, se desvia de sua função, para aprender, para aprender a se
tornar líder, porque num dia que uma líder pega folga, vai ter um dia que a
líder adoeça, pega um atestado, então sempre tem que ter algum tapa-buraco
[...]. (operadora 19)

As operadoras de caixa exercem frequentemente durante seu trabalho, inúmeras
tarefas que se interligam necessariamente devido à natureza de sua função, nesse caso,
levando em consideração o trabalho efetuado no caixa e o processo de conferência do
dinheiro e outros documentos na tesouraria. Dependendo da seção que trabalha, ela também
vai realizar a tarefa de embalar mercadorias, entretanto, as operadoras que trabalham no
horário do encerramento, realizam no final do expediente a tarefa de reposição das
mercadorias.
Nas situações que ocorre ou não a integração de tarefas realizadas pelas operadoras de
caixa, elas continuam restritas a tarefas manuais e destituídas de conteúdo, não possibilitando
qualquer intervenção intelectual naquilo que lhe é prescrito, ensejando, mais um fator de
intensificação do trabalho e de aumento da jornada de trabalho.

Mas aqui por que o quadro tá reduzido, não era assim não, [..], em cada
horário era muita operadora, muito embalador, eu sei que foi reduzido, foi
questão de custo, da empresa mesmo, muita gente saiu da empresa, e não
botaram ninguém no lugar, [...], por necessidade assim no caso, férias ou
folgas, aí aquela pessoa tem que fazer por dois não é [...], tem que fazer
serviço de dois, tem que ser polivalente, a mudança é grande, é muito, muita
gente reclama porque é muitas pessoas doentes, por causa desse problema
também, muita pressão, muita cobrança, aí acaba arrebentando... (operador
16)

Situado nesse contexto, podemos ter as situações em que algumas operadoras de caixa
são retiradas do seu posto de trabalho para serem treinadas como líder de atendimento,
auxiliada por outra líder durante esse procedimento, o que se evidencia é dupla estratégia da
gestão: treinando a operadora de caixa para avaliar se a mesma é apta para o cargo de líder de
atendimento e, eventualmente, substituir alguma líder em caso de ausência, tendo em vista o
número limitado de líderes.
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No geral, a rigidez da organização de tarefas parcelizadas, prescritas, padronizadas e
controladas por cargos bem delimitados, inviabiliza a introdução da polivalência para as
operadoras de caixa, já que sua capacidade de interferir no sistema programático é nenhuma,
restringindo todas as decisões e iniciativas para os líderes de atendimento. Os depoimentos
abaixo são elucidativos a esse respeito:

[...] um, cartão não autorizado, não é a gente que não quer autorizar, [...],
então não tem como.. .jeito nenhum, parcelamento, eles não entendem que a
loja é assim, roupa, seis vezes, não sei lá, cinco vezes, lá três vezes, parcele
tudo para seis vezes, não dá para parcelar, entendeu, não posso parcelar para
seis, para três, aí eles não entendem também, tem coisas que não podem ser
resolvidas, acham que tem que resolver, problema assim, cancelamento, a
gente não faz cancelamento, a operadora de caixa não tem liberdade para
essas coisas, pode ser que no Bompreço tenha, mas a gente não tem, então
não posso fazer nada, ontem o cliente reclamou, porque você não faz essa
coisas, [...], as pessoas ah você devia fazer, também acho, que eu deveria
fazer, mas eu estou dizendo por mim, a empresa não tem obrigação de
confiar em mim, então, cada um... o cliente tem essa dificuldade de entender,
o mecanismo da empresa [...]. (operadora 13)
[...] a gente tem quanto, 120, 130 operadores, mas como você tem sistema,
como o que ela, que ela pode fazer, qual é a autonomia dela, então, se tem
um produto, passou, o preço tá errado, ou o preço não passou, ou você
registrou duas vezes, ela não pode cancelar, só cancela com o líder, tem que
chamar uma pessoa, para digitar uma senha e cancelar, então todo o processo
é feito. (Gerente geral administrativo)

Vale destacar a posição de Zarifiam (2008) quanto à noção de competências, no caso
específico a competência de serviço63 e o papel das organizações qualificantes64. Na sua
análise sobre as mudanças no trabalho, ele enfatiza a necessidade de combinar futuramente as
áreas de produção e de serviço. O profissional de futuro precisa de um conhecimento integral
da totalidade da produção, das unidades da empresa até o atendimento ao cliente. O trabalho
tem que ser organizado em equipes que interagem em redes e tenham maior autonomia que na
produção taylorista. As competências requeridas neste processo implicam um conceito
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Desenvolver uma competência de serviço é, em seus atos profissionais, procurar saber e prever que impacto
terão, direta ou indiretamente, no modo como o produto (o bem ou o serviço) que se executa trará benefícios
úteis a seus destinatários. É também, proceder em suas relações com outros, com civilidade, com atenção,
respeito e generosidade em face do outro, esperando a recíproca. Assim, o serviço não é unilateral, comporta
sempre uma parcela de negociação, de reciprocidade e de compromisso (ZARIFIAN, 2008).
64
Essa definição supõe que as empresas se transformem em organizações qualificantes, isto é, que confiem no
engajamento de responsabilidade de seus empregados e se comprometam com a evolução de seu percurso
profissional (ZARIFIAN, 2008).
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transversal da integração dos conhecimentos (saberes técnico-metodológico) e da
comunicação (relações intersubjetivas):
Segundo Zarifian (1996) o modelo da competência nasce, de uma mudança profunda
nas organizações do trabalho e nas relações sociais no seio das empresas. Esta mudança
relaciona-se à superação das organizações prescritas do trabalho, da prescrição das operações
de trabalho. A prescrição não desaparece das organizações mas passam a referir-se não ao
conteúdo do trabalho, mas às missões e aos objetivos que são confiados aos trabalhadores e
que eles devem assumir. Cabe ressaltar que o contexto organizacional do hipermercado S.
Varejo se distancia desses pressupostos, inviabilizando na gestão e organização do trabalho, o
desenvolvimento das competências das operadoras de caixa, por não possibilitar a integração
dos conhecimentos técnicos, à autonomia e comunicação, reduzindo seu trabalho ao acúmulo
de tarefas sem conteúdo.
O controle exercido sobre a operadora de caixa, inviabilizando a utilização de uma
carga intelectual mais significativa não é exercido apenas através da vigilância e da disciplina,
tão característica da ótica taylorista de divisão do trabalho, amplia-se a capacidade de domínio
e controle, através de códigos de acesso, “chaves” para os sistemas programáticos, acessíveis
apenas ao conjunto da hierarquia. São tecidos sistematicamente, nos “jogos das forças
sociais”, enquanto “técnicas sociais”, passando a dinamizar, intensificar, generalizar,
modificar ou bloquear relações, processos e estruturas sociais, econômicas, políticas e
culturais (IANNI, 2000).
Esse processo de intensificação do trabalho e flexibilidade das relações de trabalho,
tem relação direta com reestruturação comercial e o processo de concentração das grandes
redes de supermercados do país, incluindo a rede do hipermercado S. Varejo, que vem
passando por um processo modernização,

incorporação e adoção de novas tecnologias,

visando aumentar o faturamento e a elevação dos lucros, e sua capacidade de competir no
mercado interno. Remete-se também ao fato que a rede S.Varejo que foi adquirida por capital
estrangeiro num contexto mais amplo de estratégia para garantir o nível de faturamento e
elevação dos lucros, diante de um mercado altamente competitivo:

[...] você tem que ter agilidade, hoje se exige, essa capacidade das pessoas,
ela é mais exigida mesmo, muito, muito, muito, tem a competitividade do
mercado é mais violenta... (Gerente Geral administrativo)
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[...] porque isso é a questão, isso foi depois das mudanças, da venda da
empresa, é a realidade que você, é uso das boas práticas, no mercado o cara
não inventa copia, vamos dizer assim, na natureza nada se perde tudo se
transforma, a mesma coisa é no varejo, que aqui a gente aplica o contrário, a
gente vai copiando o que é melhor. (Gerente geral administrativo)

As repercussões estruturais em curso, põem uma série de novas demandas para os
trabalhadores da rede S.Varejo. A loja onde foi feita a pesquisa de campo, considerada loja
modelo, está na vanguarda dos incrementos tecnológicos e organizacionais, imprimindo
mudanças nas relações de trabalho, que se tornam mas flexíveis, adaptadas às mudanças em
tempo real (just in time) e, consequentemente, atingindo várias dimensões da vida dessas
trabalhadoras. Seria interessante compreender, por exemplo, como a intensificação do
trabalho repetitivo e suas consequências à saúde das trabalhadoras vem interferindo nas
atividades domésticas cotidianas
A intensificação do trabalho é reiterada quando as operadoras de caixa estão
trabalhando na seção de pequenas compras, elas acumulam o trabalho de embalar as
mercadorias, fato que ocorre com mais freqüência com as operadoras que trabalham em
supermercados localizados em diversos bairros da cidade. Entre as trabalhadoras varias
metáforas expressas nos seus depoimentos foram inusitadas, de como a linguagem e os
eufemismos, também são discursos que são retraduzidos no cotidiano do trabalho, expressões
como “boca do inferno”, “boca de jacaré”, se referindo ao caixa das pequenas compras que
fica mais próximo da fila única de clientes, que é motivo de grande estresse, e o “trevinha”
relacionado com os conflitos mais freqüentes entre clientes de mais idade e operadoras, enfim,
a linguagem também é expressão subjetiva de formas de resistência e de subversão das
situações adversas, positivas e negativas: “não olhe para a fila, que a fila... assusta!”, “eu sou
“a rainha das pequenas compras”, “ficam dando nó, dando nó, dando nó”, “bem vindo ao
inferno”, “você vão ver o que é bom aqui”.
Contraditoriamente, algumas embaladoras preferem trabalhar no caixa de pequenas
compras, afirmando que as circunstâncias de conflitos são mais atenuadas e esporádicas. De
uma forma ou de outra, as interações e conflitos entre esses trabalhadores e clientes, permeam
seus discursos de forma ambivalente e multifacetada, condicionados pelas relações de gênero,
de etnia, de classe e geração.
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[...] porque eles conversam muito com a gente, muito, dá atenção, vê que a
gente dando aquela atenção a eles, falam a mesma coisa, “foi mesmo, foi, eu
viajei, fui com a minha mulher, trouxe..”, trazem presentes, trazem presentes
uma... chocolates, quer dizer, tentam agradar [...]. (operadora 17)
[...] porque tem pessoas que passa somente no seu caixa, procura você onde
você estiver, ela passa somente com você, criou uma intimidade muito
grande, com você, tem pessoas aqui que anda, vem nessa loja, todos os dias,
mora aqui vizinho, vem todos os dias aqui, aí conhece todo mundo, todo
mundo!, “oi fulana, oi fulano, bom dia”, vêm de manhã, de tarde e de noite,
acaba você cria uma intimidade maior, com essas pessoas (operador 11)

Remete às relações e interações que ocorrem na feira pública, envolvendo relações
sociais de proximidade, valores culturais e afetivos, enquanto espaço público de convivência e
entretenimento, de construção não somente de relações econômicas de compra e venda, mas
também de riquíssimas relações sociais e culturais, reforçando os vínculos sociais.

3.3 – Investimento pessoal e divisão sexual do trabalho doméstico

A inserção das mulheres no mercado de trabalho brasileiro é marcada por progressos e
atrasos: de um lado, a intensidade e a constância do aumento da participação feminina no
mercado de trabalho, o elevado desemprego e a má qualidade do emprego feminino, de outro,
uma bipolarização de profissões de prestígio, de outro, o predomínio de atividades precárias e
informais. (BRUSCHINI et al, 2008). Verifica-se a presença expressiva do sexo feminino nas
ocupações do setor de serviços e comércio varejista, seja em nível nacional, estadual e
municipal. Em relação à participação feminina, o setor de comércio ficou em terceiro lugar
(41,2%), atrás apenas do setor de Administração Pública (63,2%) e Serviços Domésticos
(94,5%), setores tradicionalmente, onde as mulheres são maioria65. A diferença de
escolaridade entre homens e mulheres, é verificada em todos os estados brasileiros, chamando
a atenção na região Nordeste para Maranhão, Piauí, Sergipe e Pernambuco com as maiores
diferenças, conforme gráfico abaixo66.
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Síntese dos Indicadores Sociais 2010 – IBGE
Cf. P.M.E - Algumas características da inserção de mulheres no mercado de trabalho: 2003-2008 – IBGE;
P.M.E. Mulher no Mercado de Trabalho: Perguntas e Respostas – 2009 – IBGE; Síntese dos Indicadores Sociais
2009 – IBGE.
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GRÁFICO 11
Distribuição das pessoas com 12 anos ou mais de estudo, por sexo, nos estados do Nordeste - 2008

Fonte: Síntese de Indicadores Sociais 2009 – IBGE.

Verifica-se que a escolaridade das trabalhadoras é superior à dos trabalhadores,
diferencial de gênero que se verifica também na população em geral, em particular no Estado
de Sergipe, com a terceira (3ª) maior diferença. Essa expansão é um dos fatores de maior
impacto sobre o ingresso das mulheres no mercado de trabalho (BRUSCHINI et al, 2008). Na
análise das trajetórias pessoais e profissionais das operadoras de caixa, a escolaridade é
percebida como fator importante para inserção no trabalho formal, tendo em vista, na grande
maioria, iniciarem os seus percursos de trabalho na informalidade e no trabalho doméstico.
Geralmente, procuram se inserir no mercado de trabalho formal, após conclusão dos estudos,
depois do nascimento do primeiro filho ou para complementar a renda do seu grupo familiar,
como também na busca de sua independência financeira.
A maioria das entrevistadas começou a trabalhar no setor de serviços, em vários ramos
do comércio, incluindo o comércio varejista de supermercado, que para muitas, marcou a
conquista do seu primeiro vínculo formal no mercado de trabalho. Essas mulheres usaram de
muitos expedientes e estratégias, em meio ao desemprego, realizando cursos de pequena
duração para empregos no comércio, como atendente, recepcionista, telefonista,
telemarketing, ao mesmo tempo em que trabalhavam em empregos informais e/ou
temporários.

159

[...] durante esse período fiquei desempregada, mas uma desempregada
assim, que não estava tendo um emprego formal não é, tava tendo assim
emprego informal, que era aquele assim que é autônoma, então assim, eu
ajudava minha mãe vender salgados, para obter renda para casa, também
vendia revista da Hermes, [...]aí quando me contratou eu gostei muito, não
vou mentir, porque estava assim, muito tempo desempregada, além disso
também, por mais que eu trabalhasse como autônoma, queira ou não, isso
não era aquele dinheiro certinho, e o que eu ganhava também não era
suficiente para pegar e comprar o que eu queria [...].(operadora 14, solteira)
[...] não queria me pagar um salário certo, queria pagar o que quisesse, mais
no caso, quando eu terminei tinha dezoito anos, não quiseram assinar
carteira, eu peguei e saí, eu vou ficar num lugar para trabalhar que só, não
trabalhar de carteira assinada e não ganha um salário, e saí... [...] (operadora
4, casada)
Não, eu entrei aqui na realidade assim pra buscar mais a minha
independência financeira [...] eu já tinha trabalhado em uma fábrica de lá de
Socorro, uma fabrica de langerie, carteira assinada trabalhei lá quatro meses
ai não renovou o contrato porque era aquele contrato de experiência ai
quando terminou eu comecei a procura de outro foi quando eu comecei a
procurar aqui [...]. (operadora 11, solteira)

Considerando que mais de sessenta por cento (60%) das entrevistadas tem entre um e
três anos de serviço, apenas uma operadora e um operador deram prosseguimento aos estudos,
depois que ingressaram na função. A empresa não investe em cursos de qualificação para as
operadoras de caixa, mas existem convênios com universidades, escolas e cursos, com
desconto nas mensalidades para os “associados”. As entrevistadas relataram que no geral,
algumas operadoras estariam fazendo cursos técnicos de enfermagem e de nível superior,
como é o caso de uma das entrevistadas, que se formou como técnica em enfermagem.

[...]as meninas do fechamento, tem cinco que trabalha no fechamento, que de
manhã, faz enfermagem, as que estudam, porque quem entra aqui cedo, para
estudar mais tarde, é meio difícil, porque para sair do caixa, depende do
pessoal e depende do movimento, aí perde muita aula, perde muita aqui, a
menina que estuda, [...], ela saiu do fechamento, tava precisando de uma
pessoa para trabalhar no horário de 08h00 da manhã, e ela foi, só que ela faz
a faculdade, ela conseguiu trocar para a noite, quase toda noite ela perde a
primeira aula. (operadora 7)

Muitas entrevistadas, principalmente as casadas, revelaram o desejo de fazer cursos
profissionalizantes e cursos de nível superior, principalmente administração, entretanto, elas
apontaram várias dificuldades para conciliar o trabalho com os estudos, principalmente o
tempo dispensado com suas vidas domésticas e familiares, inclusive as solteiras e sem filhos.
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No começo eu até tentei, mas ficou um pouco difícil, porque o horário é
curto, eu tenho que cuidar da casa, vim trabalhar, aí a noite seria muito curta
para descansar... [...] É eu queria, fazer um cursinho, uma coisa ou outra,
mas o tempo não dá, não dá, o cansaço não deixa, fala mais alto.(operadora
1, casada, um filho)
Por causa do horário aqui, aí as vezes complica um pouquinho da gente se
matricular numa escola, fazer curso, complica um pouquinho, agora nesse
horário é melhor para mim... [...] Por causa mais dos horários daqui, sempre
desisti de fazer curso, quando eu tentava fazer algum curso, trocavam de
horário, fazia alguma coisa, (operadora 8, separada, sem filhos)
Não fiz mais nada até porque o... (nem um curso de informática, nada...)
nada, nada, nada, até porque a carga horária fica muito fechada, entendeu,
não tem como você ter espaço para fazer outra coisa a noite... (operador 5,
solteiro, sem filhos)

Segundo dados do DIEESE67, pesquisas realizadas sobre o uso do tempo, na aferição
de algumas desigualdades, informam, que no geral, as trabalhadoras do comércio, tem uma
sobrecarga na jornada de trabalho em razão de extensas jornadas, além do trabalho nos
domingos e feriados, e que afetaria ainda mais as trabalhadoras desse setor, em virtude da
divisão desigual das tarefas familiares e domésticas. Um dos principais problemas assinalados
pelas entrevistadas, inclusive pelos homens, no tocante ao investimento nos estudos, entre
outros, seria o horário de termino de suas jornadas de trabalho, ou seja, a extensão da sua
jornada de trabalho. Como trabalham em horários diferentes (05h55min, 06h45min,
08h00min, 09h00min, 09h45min, 11h00min, 13h15min e 15h45min), para a maioria, há
dificuldades de conciliar os estudos com o horário de trabalho, devido ao horário de saída que
não é fixo, dependem de vários fatores, entre eles, o movimento da loja e a quantidade de
operadoras que vieram trabalhar.

Por causa do corre-corre... do corre-corre, tá muito corrido meu tempo não é,
três filhos, casa, tudo para cuidar e o trabalho, eu entro aqui quatro horas da
tarde, sou do fechamento, quando eu chego é 2h30 da manhã, aí durmo um
pouquinho não é, que eu não durmo... não mato meu sono, quando é de
manhã, me levanto, é cuidar da casa, das crianças, almoço, aí fica muito
corrido, minha mãe trabalha pela manhã, também não dá para ficar assim, o
horário que eu posso fazer curso é pela manhã não é, aí não dá (meio
desanimada) pra continuar, eu pretendo fazer, agora, a minha mãe diz que
vai mudar o horário dela, se ela conseguir mudar eu vou fazer, para
segurança [...] (operadora 7, casada)
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[...] e o meu intuito hoje na empresa, é ir para o horário mais cedo para poder
fazer uma faculdade, entendeu e para você fazer uma faculdade assim, você
tem que entrar 06h45, da manhã, se você entrar oito (08h00) não dá para
você fazer faculdade, só 18h45, entendeu [...] (operadora 18, solteira)

Além de questões relacionadas com o horário de trabalho, com o ritmo e a intensidade
do trabalho, que se torna muito desgastante, as entrevistadas alegam à questão do tempo gasto
com os afazeres domésticos e com as responsabilidades familiares, pois na maioria assumem
integralmente os afazeres domésticos ou dividem parte deles com alguns parentes (filhas,
filhos, mães e avós).
Segundo Dedecca (2008), uma parte preponderante das mulheres realiza trabalho em
afazeres domésticos, menos da metade dos homens destina seu tempo para essa forma de
atividade. Sem dúvida, essa diferenciação já sugere uma menor responsabilidade do homem
na organização familiar, cabendo relativamente mais às mulheres este tipo de ônus social.
Conforme gráfico abaixo, a média de horas gasta pelos homens nordestinos nos
afazeres domésticos, indicam a sobrecarga de trabalho dessas mulheres na esfera reprodutiva.
Os homens sergipanos de 16 anos ou mais de idade, em 2009, tinham a média de 10,1 horas
semanais gastas em afazeres domésticos, enquanto as mulheres sergipanas tinham em média
27,8 horas, conforme dados do IBGE68.
GRÁFICO 12
Média de horas semanais gastas em afazeres domésticos, das pessoas ocupadas de 10 anos ou mais de
idade, por sexo, segundo as Grandes Regiões – 2008

Fonte: Síntese dos indicadores sociais 2009 - IBGE
68
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2009; IBGE, Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009; IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar
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Numa pesquisa de iniciativa da Fundação Perseu Abramo69, realizada em 2001 entre
as brasileiras, foi registrada a soma das horas no trabalho produtivo e as horas gastas nos
trabalhos domésticos e responsabilidades familiares, apontou que a dupla jornada de trabalho
foi de 66 horas para as trabalhadoras do setor informal. Segundo Sorj (2004), o trabalho
remunerado e o trabalho não-remunerado, realizado comumente por mulheres na esfera
privada, são duas dimensões do trabalho social que encontram intimamente ligadas. Para as
operadoras de caixa, suas trajetórias profissionais e pessoais, se estruturam a partir desse
trabalho social.
O trabalho social realizado pelas operadoras de caixa, compreende tanto as atividades
domésticas, a socialização e cuidado dos filhos, e a manutenção dos laços familiares. Para as
entrevistadas, todas essas dimensões acabam interferindo nas suas trajetórias profissionais,
nas suas expectativas e nas múltiplas estratégias que utilizam para estruturar e articular essas
dimensões.
[...] mas o tempo não dá, não dá, o cansaço não deixa, fala mais alto [...]
Assim, a dificuldade assim, porque quando a gente tem casa tem família tem
que separar as coisas, separar horário então minha dificuldade era essa, será
que vai dar tempo de eu chegar pra trabalhar deixar as coisas prontas o
almoço pronto, era só isso assim a dificuldade [...]. (operadora 1, casada, um
filho)
[...] uma dona de casa ficar todos os dias sair dez da manhã de casa, sair dez
da manhã e sair sete da noite, aí dá conta de filho, de tudo, escola de...,
trabalho do filho, escolar, alguma coisa que faz em casa..., ainda dá atenção
ao marido, e você ainda sentar e relaxar, não tem condições, para mim não
me vejo nessa... e como eu fiquei efetiva 15h45 da tarde, é a hora que me dá
tempo para fazer tudo, eu não gostaria de sair desse horário... [...].
(Operadora 13, casada, dois filhos)

As entrevistadas que assumem todas as responsabilidades domésticas, têm um
cotidiano exaustivo, em função das extensas jornadas de trabalho, nos dias regulares,
domingos e feriados, refletindo no tempo de descanso e de lazer em família. Segundo as
entrevistadas, muitas delas não conseguem dormir direito, chegando a ter distúrbios no sono;
algumas sofrem pressões emocionais por não terem tempo suficiente com os filhos, ou
conflitos na relação com os mesmos por causa do stress e cansaço físico; a maioria tem
dificuldade em conseguirem planejar momentos de lazer, seja pessoal ou com a família.
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Em virtude das obrigações domésticas realizadas em condições desiguais, as
trajetórias profissionais sofrem interferências, pois segundo Sorj (2004), normalmente, as
oportunidades oferecidas às mulheres no mercado de trabalho, são atividades caracterizadas
por carreiras descontínuas, salários mais baixos e jornadas em tempo parcial. Restringidas nas
suas carreiras profissionais e submetidas à pressão das normas sexuadas de emprego,
acabariam priorizando investimentos pessoais na esfera privada (SORJ, 2004).
Para as entrevistadas, o ingresso no mercado de trabalho num emprego formal, depois
de trabalhos intermitentes, nem sempre representou uma menor jornada no trabalho
reprodutivo. Além da desigualdade na divisão desse trabalho, acrescenta-se a baixa
remuneração recebida, que não é suficiente para contratar pessoas para realizarem, em parte
ou totalmente, os trabalhos domésticos, podendo amenizar as tensões entre os casais, relativas
à divisão sexual do trabalho doméstico.
Conforme Dedecca (2008), a dupla jornada de trabalho tende, muitas vezes, a estar
associada com a baixa remuneração, pois uma boa condição financeira pode permitir a mulher
inserida no mercado de trabalho contratar profissionais para realização do trabalho doméstico.
Mesmo trabalhando no horário considerado mais adequado para estudar, segundo as
entrevistadas, a extensão da jornada de trabalho continua uma dificuldade para conciliar com
os estudos, como no caso abaixo.

[...] na verdade gera um estresse tão psicológico, que você fica naquele...
com o pensamento lógico... eu vou perder aula, vou chegar atrasado, e você
fica meio nervoso, fica com um comportamento diferente, e isso aconteceu
várias vezes comigo, eu cheguei a chegar várias vezes atrasado na sala de
aula, porque justamente, teve essa demanda, muito grande, não tinha pessoas
para render, para proporcionar uma rendição no horário correto, aí teve que
segurar mais um pouco [...]. (operador 11, solteiro).

A jornada de trabalho das operadoras depende diretamente do fluxo de clientes durante
as compras, que vem sendo condicionado pela ampliação do poder aquisitivo da população,
da facilidade de crédito, e de outros fatores, pode-se dizer que esses segmentos são as grandes
lojas do terciário, pelo afluxo de clientes e aumento do consumo. Os supermercados e
hipermercados mesmo sendo considerados os segmentos que mais contrataram em 2010 no
Brasil, com a abertura de 58.952 vagas70, esses empregos são marcados por longas jornadas
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de trabalho, em função da abertura nos domingos e feriados, por uma baixa média salarial e
uma alta taxa de rotatividade71.
Como a maioria das mulheres ingressa nos supermercados e hipermercados como
operadora de caixa, recebendo salário baixo – em consideração as qualificações sociais e
tácitas necessárias para o desempenho da função –, o ritmo de trabalho e carga horária, não
permite que as mesmas complementem sua renda com trabalhos informais, ficando
dependente exclusivamente do seu salário. Assim, acaba afetando a qualidade dessa inserção
para as mulheres, tendo em vista a alternância das mesmas no trabalho assalariado e
doméstico de maneira assimétrica e desvantajosa.
Esses fatores ainda se tornam mais acentuados devido ao valor do salário recebido,
que segundo as entrevistadas não oferece condições para o pagamento de serviços domésticos.
Assim, o investimento nos estudos ficaria inviável devido à dupla jornada de trabalho, a
extensão do horário de trabalho, frequentemente flexível, e o trabalho nos domingos e
feriados. Elas se utilizam de várias estratégias e negociações, para conciliação de suas
atividades, como está implícito nas declarações abaixo de uma operadora de caixa, que
ingressou na modalidade de tempo parcial, para trabalhar três dias por semana, recebendo um
salário de admissão no valor de 246,00, e posteriormente foi contratada como full-time (tempo
integral):
[...] como eu trabalhava quinta, sábado e domingo, na quinta-feira, eu ficava
de manhã, de tarde ia para escola, e quando saia minha vizinha ia pegar, eu
morava sozinha com meu esposo, eu tive que morar com minha mãe, minha
mãe estava precisando, que ela pagava uma pessoa para ficar com o meu
avô, aí como, ah vai efetivar, pense direitinho, para dar resposta tal dia, ai eu
tava conversando com meu esposo e com minha mãe, não é, como é que ia
ser, que ia ter que pagar uma pessoa para ficar com eles a semana toda, que
como eu trabalhava na quinta, só na quinta eu tinha que me preocupa com
uma pessoa para pegar ele na escola, dá o café até o meu esposo chegar,
19h00, enquanto isso tava bom, que só era um dia que me preocupava, mas
ai quando eu tinha que trabalhar a semana toda, se eu fosse efetivada, tinha
que trabalhar a semana toda, tinha que me preocupar a semana toda, e ela
também não podia, porque ela tinha um curso, e ela não podia ficar a semana
[...]. (operadora 7, casada, três filhos).

As possibilidades de investimento na carreira são condicionadas por essa inserção
desigual e mais desvantajosa da mulher e pela constante necessidade de articular seus papéis
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familiares e profissionais. A disponibilidade das mulheres para o mercado de trabalho vai
depender não apenas da demanda do mercado e de suas qualificações para atendê-la, mas
decorre de uma complexa combinação de características pessoais e arranjos no âmbito
doméstico.
De doméstico eu quase não faço nada porque quando eu chego já ta quase
tudo pronto, a maioria das vezes é ele que faz eu assim eu por ter minha
criação assim minha mãe sempre teve alguém pra ajudar aí eu nunca, é
difícil fazer as coisa assim e nem sei fazer direito, aprendi agora pra dizer
que eu sei fazer bem mesmo, não sei. (operadora 10, casada, 02 filhos).

A trajetória profissional da mulher é permeada pela sua relação com as atividades
familiares e domésticas, suas ações perpassam os vários papéis que lhe posicionam nesses
contextos. A relação da mulher com o trabalho doméstico reveste-se das mais diversas
formas, desde uma completa identificação com as tarefas domésticas até uma relação de
compromisso entre seus familiares, mesmo não as assumindo como exclusivamente suas
(CYRINO, 2009).
[...] porque assim, uma coisa é trabalhar aqui, deixar os filhos em creche,
com outra pessoa, e outra coisa é eu estar trabalhando e deixar com a minha
mãe, meus filhos com a minha mãe, porque, aí a pessoa trabalha tranqüilo,
mas muita gente que não tem a mãe por perto para cuidar, deixa na escola,
com o vizinho, com gente de fora, bota na sua própria casa, aí assim
complica também, essas necessidades assim, a pessoa desiste de repente de
trabalhar [...]. (operadora 7)
[...] são mães de família, que tem filhos, então com o cansaço do dia-a-dia
elas não tem interesse nenhum em crescimento, o trabalho delas é só esse,
pá, pá, registrar ali, pronto ir para casa, entendeu, justamente por causa
disso,... [...]. (operadora 9)

As negociações e arranjos familiares tornam-se importantes na conciliação entre
trajetória profissional e papéis familiares, a depender de quanto o trabalho assalariado e o
trabalho doméstico é estruturante entre os membros de seu grupo familiar. Nas declarações a
seguir, a entrevistada mesmo tendo chance de ser promovida para operadora de caixa, prefere
articular seu tempo de trabalho produtivo e de responsabilidades familiares, por causa da
jornada extensa que teria que se submeter, dificultando a conciliação com seus estudos:
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[...] comecei aqui, então dava para conciliar mais ou menos, era mais
cansativo, porque em dezembro é muita gente aqui, você trabalha bem mais,
eu saia daqui as vezes uma hora da manhã, entrava uma da tarde e saía uma
hora da manhã, e sendo que no outro dia tinha uma prova para fazer, pela
manhã, porque eu estudava pela manhã, aí tinha que chegar em casa, ainda ia
estudar, era dormir quatro horas da manhã, seis horas está em pé, era sempre
isso [...]. (embaladora, solteira, um filho)

As entrevistadas estão inseridas num trabalho que é estruturado e constituído por
imagens de gênero, que sexualizam essas ocupações, definindo-os como espaço destinado à
mulher (operadora) e destinado ao homem (repositor), que associam à mulher ao trabalho
leve, fácil e delicado, e aos homens, o trabalho, duro, pesado e de “macho”.
As imagens de gênero condicionam as formas diferenciadas de inserção de homens e
mulheres no mundo do trabalho: tanto as oportunidades de acesso ao emprego como as
condições em que se desenvolve (CRUZ, 2005a). A assimetria nas relações de trabalho
masculinas e femininas se manifesta não apenas na divisão de tarefas, mas nos critérios que
definem a qualificação das tarefas, e os salários (SOUZA-LOBO, 1991), evidenciando uma
subordinação de gênero, manifesta na divisão sexual do trabalho através das desigualdades de
salários e de desqualificação das funções femininas, fornecendo critérios para as estratégias de
gestão e organização do trabalho (SOUZA-LOBO, 1991).
Segundo Souza-Lobo (1991), as práticas sociais, familiares, culturais e de trabalho das
mulheres são simultaneamente aproveitadas nas relações de trabalho, que são constantemente
reformuladas pelas mulheres, como estratégias de sobrevivência, mas também como
estratégias de resistência à dominação e à subordinação. Nas suas práticas cotidianas homens
e mulheres traduzem suas representações. As negociações de gênero relativas à distribuição
das tarefas domésticas, evidenciam ajustes nas configurações familiares como também
conflitos nas relações de gênero. Nos depoimentos abaixo, o acúmulo dos afazeres
domésticos, levaram a situações de resistência e de subversão, e questionamento dos papéis
sexuais socialmente estabelecidos e às relações de poder, culminando na separação do casal:

[...] aí a gente já fica cansada de fazer as tarefas de casa, já não quero
cozinhar!, não, não vou acordar de manhã para fazer seu café não, não quero
cozinhar não, “prepare seu café que eu estou descansando, vou já já
trabalhar, eu preciso descansar, “não que você é dona de casa”, sou dona de
casa, mas eu tenho meus trabalhos fora também, assim como você trabalha
fora, então você pode me ajudar, e eu ajudar você, aí nesse caso ele já ficou
muito machista, principalmente de quem faz os trabalhos e casa, então ele
achava que eu tinha, tenha meu dever de acordar cedo, chegando em casa
duas horas da manhã, acordar cedo para botar o café dele e preparar o
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almoço para ele, entendeu, ele não pensava assim, não, ela ta chegando
tarde, pelo menos meu café, eu faço e ajudo ela, alguma coisa, faz o almoço,
porque acorda mais ou menos onze horas, meio dia, ela faz o almoço, não,
ele nunca pensava essa parte, então começou a haver intrigas, você não ta
fazendo isso, você não está fazendo aquilo, você não faz eu também não
faço, a casa já estava ficando aquela bagunça, você não varre, eu também
não varro, você não lava, eu também não lavo, entendeu? [...]. (operado 9, 26
anos, sem filhos)

Segundo as entrevistadas, várias operadoras de caixa, entram em conflito e tensões na
esfera privada, devido ao questionamento da divisão desigual de suas responsabilidades e o
desgaste da dupla jornada de trabalho. Essas contradições, intervenções, negociações e
estratégias, perpassam as relações de poder entre o casal, podendo desestabilizar o arranjo
familiar ou levar a mulher a desistir do seu trabalho.

[...] você não acompanha um filho, muitas mulheres aqui, que trabalha com o
marido, trabalha embarcado, trabalha embarcado, então, não trabalha na
cidade, então tempo que tem dentro de casa é de quinze dias, no máximo,
quem trabalha embarcado é assim, então reclamam mito, quando cheguei me
disseram assim:[...] quem é solteiro casa aqui mesmo porque só tem a
profissão, e quem é casado se separa [...]. (operadora 13)
[...] Ah, eu acho que acaba muito casamento, [...] uma que a mulher não tem
tempo, no caso o trabalho do homem tá sendo diferente do da mulher, eu sou
operadora meu marido já trabalha em outra coisa, aí chega em casa, vai que
o trabalho dele, dê mais tempo para ele, do que o meu, aí chega em casa
além de cuidar do filho, fazer almoço, tem a jornada de... pode ser a hora que
for, chegar tem ainda que fazer comida, ajeitar para quem está dentro de
casa, para o outro dia [...] e você chega em casa, vê tudo que tem que fazer
ainda, e o cara não fez nada, tá sentado na televisão, isso tudo eu acho que
influencia [...]. [operadora 19, separada, com um filho)
[...] ela chegou a pedir demissão, ela que tem duas meninas gêmeas
(menores) é menores, trabalhava, o marido dela não trabalhava, e cobrava
dela a limpeza geral da casa e comida e roupa lavada, entendeu, aí ela
chegou ao ponto de pedir demissão? [...]. (operadora 9)

Cabe destacar em algumas situações, quando existe a participação dos homens na
realização das tarefas domésticas, normalmente em tarefas apenas acessórias ou de rápida
realização, as entrevistadas consideram que seus parceiros estariam dando uma grande
contribuição nas atividades domésticas:
Ele é um ótimo marido, ele me ajuda muito, e a minha sorte é que ele sabe
cozinhar, eu não sei... aí a sorte é que ele me ajuda muito, assim quando ele
vê que eu to muito cansada, que não tem muito tempo, que eu chego todo dia
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em casa meia-noite, e quanto é tempo de festa, chego uma, uma e meia,
duas, [...] porque ele lava um banheiro, quando eu to numa coisa ele lava a
casa, ele só não gosta de lavar pratos. (operadora 1, 1 filho)
Não ajuda muito, porque também não tem muito tempo, ele chega já a noite,
ele sai de casa oito horas da manha e chega a noite, mas ainda “estenda essas
roupas que tá na máquina”, [...] lava a roupa, jogo lá na máquina, vou fazer a
comida, aí ensino o dever, quando de manha “olhe, ensina aí o dever que não
deu tempo de ensinar”, ele ensina a noite, ele ajuda, [...] eu moro com minha
mãe aí facilita mais não é. (operadora 7, casada, três filhos)

Mesmo com algumas tarefas compartilhadas, algumas entrevistadas não gostariam que
seus parceiros dividissem todas as tarefas domésticas, seja por causa do “tempo” que os
mesmos já ocupam no trabalho produtivo e que não tem as habilidades e cuidado devidos para
dividirem essas responsabilidades. No geral, sua participação fica mais restrita a educação dos
filhos.
Segundo Bruschini e Ricoldi (2009), para algumas mulheres, os cuidados relativos à
maternagem e ao marido são resultado das expectativas culturais que as associam e realizam o
seu compromisso com a família. Nesse caso como suas atividades são caracterizadas por
carreiras descontínuas, trabalho “desqualificado” e salários mais baixos, os papéis culturais
associados ao seu trabalho reprodutivo, acabam sendo estruturante nas suas decisões quanto a
investimentos na esfera do trabalho produtivo. (SORJ, 2004; BRUSCHINI e RICOLDI,
2009).
A associação do feminino com o doméstico constitui um habitus muito
resistente a mudanças. [...] esse habitus se conserva porque a posição das
mulheres no mercado de trabalho é muito precária. Se elas trabalham em
horários reduzidos, se seus empregos são flexíveis, se suas carreiras são
menos atraentes etc. a percepção da afinidade “natural” entre o feminino e o
espaço doméstico encontra boas justificativas para persistir. (SORJ, 2005, p.
82 e 83).

A inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, através da função de operadora de
caixa, e as repercussões que a sexualização dessas ocupações acarreta na desqualificação do
trabalho produtivo, e no âmbito reprodutivo, tem diferentes impactos e desdobramentos sobre
as subjetividades dessas trabalhadoras. As relações de poder se entrelaçam na maneira como
cada indivíduo do grupo familiar estrutura sua vida e suas percepções nesse campo de
possibilidades e estratégias.
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3.3 – Estratégias de resistência e solidariedade

O cotidiano de trabalho é um dos espaços sociais onde o poder se dissemina em nível
molecular de exercício, de relação, seja como afirmação, ou satisfação de necessidade, e como
realização de objetivos. O poder não existe, existem sim práticas ou relações de poder, que se
exerce, se disputa, que se efetua, que funcionam e se disseminam por toda estrutura social; é
uma relação, ele está sempre presente e se exerce como uma multiplicidade de relações de
forças (MACHADO, 1979).
O poder consiste também na capacidade de decidir sobre a vida do outro, na
intervenção com fatos que obrigam, circunscrevem ou impedem. Ao exercê-lo se arroga o
direito ao castigo e a postergar bens materiais e simbólicos (LAGARDE, 1993, apud COSTA,
1998). Durante as observações realizadas na loja, algumas práticas e relações de poder se
exerceram de maneira implícita e explícita nos inúmeros contatos intencionais ou
espontâneos: “se meu gerente escuta uma coisa dessas...”. Em silêncios, olhares e outros
gestos de aprovação, de recusa e com várias conotações móveis e transitórias de resistência ou
fuga. Chamou a atenção um gesto de solidariedade entre operadora e embaladora, quando
aquela gesticulou com os lábios para está, sem som: “minha bexiga está cheia”, então
trocaram de posição e de função, causando certo alívio para a operadora.
Enquanto “ação sobre ações” (FOUCAULT, 1979), as relações de poder marcadas
pela disciplina, se tornam mais facilmente observáveis, e por meio dela estabelecem relações
e tantas quantas forem às relações que exprimem comando a comandados.
As relações de poder entre as operadoras de caixa se dão num espaço de trabalho
hierarquizado e fragmentado. A organização do trabalho e a execução das tarefas, seguem
uma prescrição nos moldes tayloristas, condicionadas pelas demandas estruturais e
institucionais. As técnicas permitem a execução de tarefas específicas em certa ordem e fluxo,
disciplinando os movimentos e hierarquizando as possibilidades de atuação e intervenção. As
relações de poder se manifestam nas decisões de poder controlar e organizar, separando
rigidamente os cargos operacionais, líder e encarregado (poder de controle), gerente (poder de
administração), sistema comercial (poder de concepção) e, por último, operadora e
embaladora (poder de execução).
Os lideres de atendimento, guardam uma relação muito importante com a gestão da
jornada de trabalho das operadoras de caixa, o horário dos intervalos, a realização das horas
extras, com as solicitações de idas ao banheiro, o término do horário de trabalho, enfim, tem
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uma relação muito estreita com as relações de poder e com as estratégias de resistência
utilizadas pelas operadoras de caixa no cotidiano de trabalho.

[...] assim eu não tenho problemas com líder, com gerente eu não tenho
problema com ninguém, graças a Deus, como eu disse a você, eu faço
porque eu gosto, preciso também e porque eu gosto, então, eu procuro fazer
minha parte fazer o certo, pra mim tá bom. Agora com outros colegas, eu
vejo umas se dão bem e outras tem muito atritos também, assim questão de
horário, de elas questionarem uma coisa que não gosta, ou assim como elas
dizem a loja não valoriza a gente. Existe atrito mais também existe as
pessoas que se dão muito bem na loja [...]. (operadora 1)

Como protagonista no processo hierárquico de controle, o líder de atendimento é a
primeira pessoa nos estratos de poder, diretamente relacionada com a gestão das operadoras
de caixa. No hipermercado S.Varejo, trabalha onze líderes de atendimento, que são
distribuídos em horários diversos. Dentre eles, três são homens e oito são mulheres. Eles são
encarregados de organizarem o trabalho das operadoras de caixa, avaliando a quantidade de
caixas que precisam está funcionando em razão do fluxo da clientela. Seu papel é auxiliar as
operadoras nos imprevistos que ocorrem durante o trabalho, e resolver os diversos problemas
que ocorrem com os clientes.
Quando assim, um cartão, cartão [...] dá..., chega lá para liberar, fica... presta
atenção para auxiliar as operadoras ir para caixas, “abra tal caixa, fique em
tal caixa”, quando o encarregado não tá, no momento, eles podem fazer o
que o encarregado faz, pode ir buscar um código, tiver faltando, o cliente
está estressado, a gente pode passar a bucha para ele, entendeu?(operadora 4)

Como as operadoras dispõem de pouca autonomia e poder de decisão, as relações de
poder entre elas e os lideres sempre tomam como referências os limites de ambas as
atribuições e as normas da empresa. Abaixo uma situação onde mesmo agindo no limite de
suas atribuições, as operadoras são repreendidas verbalmente por acatarem as ordens
contraditórias de vários superiores.
[...] e questão também é a dos superiores aqui, não com todos, mas a
maioria, cada um diz uma ordem diferente, então é complicado assim, um
lugar que tem muito cacique, não é, está entendendo, por exemplo, tá a
pessoa submissa, na frente de loja, a maioria são submissos, aí tem vários
caciques, vários superiores, aí um dá a ordem de um jeito, aí vem outro, tira
a ordem do outro e já vem do jeito dele a gente não pode agradar a todo
mundo, mas se agradar um e não agradar os outros, aí vem receber bronca,
porque não agradou os outros, e a gente sendo vítima, passamos a ser vilões.
(operadora 14).
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[...] ela simplesmente foi, viu o gerente, chamou o gerente, e disse que eu
tratei ela mal, “ela me tratou mal, me deixou falando sozinha”, ainda ficou
esperando ele me punir, aí o encarregado do setor veio, [...]qual foi o
problema de você com aquela cliente?, nenhum, se ela teve problema
comigo é problema dela, eu não tive nenhum problema com ela, aí me
perguntou o que foi que aconteceu, aí eu disse, aconteceu isso e isso, eu só to
lhe chamando aqui, que e para ela ver, que ela tá ali parada, que é para ela
ver que eu tô lhe punindo, não, você tá me chamando aqui porque tá dando
ousadia a cliente, [...] (embaladora)

A rede de poderes se estende além das relações hierárquicas, desvela-se também nas
práticas e relações com clientes. Independente da questão se a embaladora estava errada ou
não, no atendimento com a cliente, é necessário que a mesma passe pelo constrangimento da
punição, para deixar a cliente satisfeita.
Conforme Foucault (1984), não há relação de poder sem resistência, sem escapatória
ou fuga, sem retorno eventual. Toda relação de poder implica, portanto, ao menos de forma
virtual, uma estratégia de luta, sem que por isso elas se venham a sobrepor, a perder a sua
especificidade e finalmente a confundir-se. A partir do momento em que há uma relação de
poder, há uma possibilidade de resistência, não se é aprisionado pelo poder: podemos sempre
modificar sua dominação em condições determinadas e segundo estratégias precisas
(FOUCAULT, 1979). As estratégias de resistência multifacetadas são utilizadas pelas
operadoras de caixa diante das pressões exercidas pelo ritmo de trabalho e pelas condições de
trabalho que são impostas:

[...] “ah tem pouca operadora”, vou botar um atestado, porque eu não vou
está trabalhando sozinha, eles podem muito bem, chegar e contratar outras
pessoas para ajudar a gente, eles nunca acatam, nunca contratam, então eu
vou botar um atesto e muitas delas botam [...]. (operadora 18)
[...] a maior parte por causa do movimento, mas a quantidade de operadoras
influi muito, como ontem, ontem tinha 60 operadoras para trabalhar, vieram
50, aí já... acarreta... os horários [...]se a gente saí mais tarde, a possibilidade
do outro horário sair, mais tarde também, aí a gente saí cinco, o outro horário
já sai mais tarde, porque a gente está na loja ainda, aí assim vai atrasando
todos os horários, como diz é um efeito dominó, vai derrubando todo mundo
[...]. (operadora 15)

As oportunidades de ascensão profissional das operadoras de caixa, tem uma relação
bem estreita com a sua assiduidade e rendimento no trabalho, que é avaliado constantemente
pelos lideres e encarregados, seja pela quantidade de faltas, atestados, ou pela mensuração de
seu trabalho através das novas tecnológicas. Em face da grande quantidade de operadoras que
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faltam ao trabalho, por inúmeros motivos, as operadoras que não faltam, acabam ficando
sobrecarregadas, mas, ao mesmo tempo, demonstram compromisso com a empresa, o que
pode se tornar uma vantagem quando surgir oportunidade de promoção.
O processo de seleção para os lideres de atendimento, segundo o discurso dos
gestores, é realizado de maneira democrática e pública para todos da loja que quiserem
participar. Todavia, existe uma etapa do processo no qual é necessária que a operadora de
caixa tenha realizado um treinamento anterior como líder de atendimento.Assim, a chance de
ascensão na empresa, vai depender de toda uma rede de relações de poder que vai se
estabelecer entre esses trabalhadores, num jogo de relações de força, subordinação,
resistência, oposição, condicionando inúmeras estratégias que irão se prolongar até o âmbito
privado e doméstico. A divisão sexual do trabalho doméstico vai está diretamente relacionado
com as possibilidades materiais e simbólicas de ascensão profissional e de confronto com as
relações desiguais de força.
A multiplicidade de relações de força possui uma eficácia produtiva, uma positividade.
Em oposição à concepção negativa e repressiva de poder, Foucault (1979) acrescenta uma
concepção positiva de poder, “o poder produz; ele produz real; produz domínios de objetos e
rituais de verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se pode ter se originam nessa
produção” (FOUCAULT, 1979, p. 161).
Observamos que junto a esse processo, vem ocorrendo formas de captura da
subjetividade do trabalhador (JÚNIOR, 2007), com novos esquemas de salário e gratificações,
de “comprometimento”, “associado”, “competências condutuais, e funcionais”, de
“competição” à semelhança do que ocorre em nível macro, enfim, diversos mecanismos são
utilizados para gestão dos trabalhadores:

[...] outra coisa que a gente dá como brinde, como reconhecimento para o
associado de frente loja, por exemplo, se ele não tiver nenhuma falta, durante
o mês, se ele trabalhar, todos os dias e não tiver nenhuma falta, dá uma cesta
básica, como brinde, porque trabalhou, não faltou nenhum dia, não botou
atestado, nem nada, a gente dá a cesta básica, antes a gente tinha a
competição também, tinha um grupo de operadoras que toda semana
ganhava um dinheiro que era bom [...]. (Gerente geral administrativo).
[...]às vezes vc vai numa loja 06 por exemplo, ali você deve ter pelo menos
umas trezentas pessoas só na frente de loja, quando você tem qualquer
problema, de repente você pára um dia numa escala, você tem cinco
mulheres que não vai trabalhar, quando você vai fazer análise desse
ausentismo é atestado, é relatório de acompanhamento com filho no médico,
é gravidez, então uma série de problemas, a idéia, a gente não tem nenhum
preconceito [...]. (Gerente de recursos humanos)
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Comprometimento, comprometimento é a palavra chave [...] você ainda
encontra resistências, isso é falta de que... isso é falta de comprometimento,
de querer... [...] Sabe quantas operadoras faltaram ontem?! Catorze, e eu lhe
digo que é comprometimento [...]. (Gerente de setor de frente de loja)

Essas estratégias da gestão de reconhecimento e valorização do trabalhador, também
expressam os conflitos e estratégias de poder que as operadoras utilizam, diante de inúmeras
demandas. Como pode ser visto nos discurso dos gestores sobre a questão do
comprometimento dos funcionários, eles apontam alguns problemas no cotidiano de trabalho,
entre eles a quantidade de faltas e de atestados relacionados com as operadoras de caixa.
Geralmente esses problemas são associados às inúmeras dificuldades que as mulheres
encontram para conciliar suas responsabilidades com filhos e para resolver questões pessoais.
Entretanto algumas entrevistadas afirmam que algumas operadoras colocam atestado porque
não tem compromisso com o trabalho.
Assim, diante da alternância no trabalho produtivo e reprodutivo e da permanência de
uma divisão sexual doméstico assimétrica dos papéis, isso vem repercutir sobre as imagens de
gênero nos discursos dos gestores. Essas representações influenciam as políticas de
recrutamento, demissão, treinamento, remuneração e promoção dirigidas diferentemente a
homens e mulheres. De acordo com Abramo (2007), as imagens referentes às mulheres
trabalhadoras estão marcadas por muitos mitos e preconceitos, elas são associadas,

[...] as altas taxas de absenteísmo, impontualidade e rotatividade, sem que,
na maioria dos casos, haja qualquer comprovação empírica da validade de
tais associações. Essas associações tem um substrato comum: uma imagem
de mulher ligada ao seu papel de reprodutora e cuidadosa, portanto, atrelada
ao âmbito privado e doméstico, que se superpõe a imagem da mulher
trabalhadora, definida no campo das relações, do mercado e do processo de
trabalho. (ABRAMO, 2007, p. 75)

Assim, a definição social dos papéis masculinos e femininos, no âmbito da família,
traz conseqüências sobre um e outro sexo, em sua participação no mercado de trabalho
(BRUSCHINI, 2002). No discurso dos gestores, normalmente a falta de comprometimento é
associada às mulheres, e não poderia ser diferente, pois a maioria das operadoras de caixa são
mulheres.
Entretanto, os gestores enfatizam o discurso do comprometimento na minoria
masculina: “Os homens que eu tenho aqui hoje são mais comprometidos do que as mulheres”,
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“se destacam mais do que as mulheres, operadoras de caixa”. Algumas operadoras de caixa
destacaram o desempenho de um operador quanto ao atendimento ao cliente:

O homem... não, eu vejo aqui meus colegas, as vezes até agüenta mais
trabalhar do que nós mulheres.... (operadora 4)
Então, eles dos homens, ele é o mais simpático, que trata como a gente trata,
a gente mulher, entendeu? (operadora 18)
[...]agora tem até um colega que está se destacando muito, aqui dentro,
homem, ele está... ele chegou a mais ou menos um ano, que ele está aqui
dentro, e assim, o único homem, até o ponto que eu sei, pode se dizer que é
o... é o único homem que recebe mais elogios dos cliente aqui dentro é ele,
[...], ele é o único operador que está se destacado aqui dentro, é ele [...]
(operadora 11)
[...] o mais elogiado de todos [...] foi efetivado agora, recentemente. (Gerente
de setor de frente de loja)

Segundo Abramo (2007), há uma inconsistência bastante relativa e casuística nos
discursos e práticas gerenciais que atribuem limitações às mulheres para desempenhar
determinadas funções, em razão da interferência da vida doméstica no trabalho. Ela
argumenta que é necessário reconhecer que as “limitações” atribuídas às mulheres no
trabalho, são devido ao fato que continuam arcando de forma unilateral com as
responsabilidades domésticas e familiares, devido à ordem de gênero e à divisão sexual do
trabalho. Acrescenta-se ao fato do não reconhecimento econômico do trabalho nãoremunerado realizado pelas mulheres, os “custos da reprodução social”, que são assumidos
pelas mulheres, na forma de excesso de trabalho, remunerações inferiores ou não-recebidas ou
trajetórias ocupacionais menos satisfatórias (ABRAMO, 2007, p. 107).
Situando-nos apenas em nível de discursos dos gestores e das operadoras que foram
entrevistadas, que fazem menção ao desempenho do operador de caixa em relação ao
atendimento dos clientes, apreende-se que esse discurso do “comprometimento”, em nível
institucional e político, expressa não apenas a falta de reconhecimento do trabalho social
realizado pelas mulheres, mas uma subvaloração do mesmo, tanto econômica, como
simbólica.
Segundo Sorj (2004), quando as mulheres entram no mercado de trabalho não estão
livres – da mesma maneira – que os homens, para o trabalho produtivo, então trabalham a
partir de uma posição inferiorizada pelo trabalho doméstico. Os empregadores privilegiam os
membros do grupo sexual considerado mais capacitado a cumprir os compromissos laborais.

175

Operando uma gestão diferenciada da força de trabalho em função do gênero, acabam
contribuindo para reforçar o compromisso das mulheres com o espaço privado (SORJ, 2004)
A divisão sexual do trabalho doméstico, na qual homens e mulheres participam de
forma diferencial, é um elemento central na determinação das chances de cada um no
mercado, das carreiras, dos postos de trabalho e dos salários. Essa desvalorização do trabalho
social e das qualificações sociais das mulheres, tem inúmeras repercussões sobre o seu
trabalho, salário, qualificações, investimento pessoal, planos de carreira, nas relações de
trabalho produtivo e reprodutivo. Sua inserção “excluída” no mundo do trabalho, pode então
acentuar as desigualdades de gênero e legitimar a invisibilidade dessas mulheres, e a
desvalorização do seu trabalho.

Olhe, a predominância feminina que eu tenho hoje, no setor de frente de loja,
é porque eu já encontrei assim, uma predominância feminina, mas eu estou
agora fazendo uma contratação de praticamente 15 operadores homens, para
ter uma mistificação. Mas, geralmente para esse cargo, eu tenho mais
procura feminina do que masculina. (Gerente de setor de frente de loja)

A divisão sexual do trabalho não cria a subordinação e a desigualdade das mulheres no
mercado de trabalho, mas recria uma subordinação que existe também nas outras esferas do
social, evidenciando que a relação de trabalho é uma relação sexuada porque é uma relação
social. (SOUZA-LOBO, 1991).

A divisão sexual do trabalho se constrói como estratégia de gestão da força
de trabalho, através de representações e de linguagem do capital, tanto
quanto como estratégia de resistência das mulheres e dos homens nas
relações com o trabalho e em suas práticas sociais. (SOUZA-LOBO, 1991,
p. 61)

Desse modo, enfatiza como a divisão sexual do trabalho se constrói enquanto relação
social e simbólica. Por não se fazer uma análise da situação das operárias em sua dupla
relação – de classe e de sexo –, as explicações sobre as práticas das operárias são relegadas
aos estereótipos sobre a natureza feminina (SOUZA-LOBO, 1991). As representações de
gênero sobre as ocupações femininas e masculinas, atravessam os vários âmbitos das relações
e práticas sociais desses trabalhadores, sexualizando os espaços e os discursos, a partir das
diferenças percebidas entre os sexos, enquanto forma primeira de significar as relações de
poder.
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Na dimensão de compreender a desigualdade da mulher, é necessário tratar do sujeito
individual e da organização social, articulando a natureza de suas inter-relações, pois ambos
tem uma importância crucial para compreender como funciona o gênero e como se dá a
mudança (SCOTT, 1992 apud COSTA, 1998). É necessário incluir tanto uma noção do
político, das relações de poder, tanto quanto uma referência às instituições e organizações
sociais, colocando que o mercado de trabalho é um mercado de trabalho sexualmente
segregado, fazendo parte do processo de construção do gênero (SCOTT, 1989).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa objetivou compreender os pressupostos e processos que estruturam, no
contexto produtivo e reprodutivo, às imagens de gênero e a divisão sexual dos postos de
trabalho, e a repercussão sobre as políticas de seleção, a admissão e valorização das
qualificações das operadoras de caixa e os desdobramentos sobre a gestão e organização do
trabalho, inseridos no processo de modernização do hipermercado S. Varejo e o impacto
resultante nas relações de trabalho. Nesse direcionamento, a pesquisa constatou mediante os
depoimentos das operadoras de caixa e dos gestores, que as imagens de gênero vão conformar
a sexualização de alguns postos de trabalho, diferenciando simbolicamente e objetivamente as
funções, tomando como base o sexo biológico e (re)produzindo assimetrias e hierarquias entre
esses trabalhadores, no âmbito laboral e reprodutivo.
As especificidades introduzidas no setor de operação de caixa, implementadas a partir
das inovações organizacionais e tecnológicas, acentuadas com a aquisição do hipermercado S.
Varejo pelo capital estrangeiro, não redundaram num processo de (re)qualificação das
operadoras de caixa. Consistiram apenas na formalização e sistematização dos conteúdos de
trabalho de algumas funções relacionadas com a gestão e controle hierárquico do setor de
frente de loja, e de outros setores – comercial, financeiro e logístico –

considerados

fundamentais.
Uma dessas especificidades pode ser caracterizada pela flexibilização dos contratos e
jornadas de trabalho das operadoras de caixa, que aliadas às escalas de trabalho que se
estendem por vários dias, sem incluir o final de semana, acentuam o processo de
intensificação e precarização do trabalho, repercutindo desfavoravelmente sobre as mulheres
que assumem de maneira desigual as atividades domésticas e familiares, em suas trajetórias
profissionais e nos projetos de qualificação.
As imagens de gênero vão conformar as políticas de valorização profissional das
operadoras de caixa, no tocante à qualificação, salários, treinamentos e oportunidades de
crescimento profissional e pessoal. As qualificações e competências necessárias para o
trabalho das operadoras de caixa vão se situar no limite entre as tarefas repetitivas, submetidas
a tempos impostos – condicionadas pela lógica da produtividade e organização taylorista –, e
a relação de atendimento com os clientes – caracterizada por inúmeras relações sociais, de
classe, gênero, etnia e idade, expressas em conflitos, negociações e interações.
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As qualificações sociais e tácitas requeridas para a função de operadora de caixa, são
denegadas e não reconhecidas como qualificações profissionais pela organização varejista,
implicando uma série de assimetrias e desigualdades que vão atravessar o âmbito produtivo
das trabalhadoras, exigindo a disposição de inúmeras estratégias familiares e sociais na
conciliação do trabalho e das responsabilidades domésticas e familiares.
As relações de gênero no trabalho e as representações sociais sobre o “masculino” e o
“feminino” que distribuem e valorizam de forma diferenciada homens e mulheres nas
ocupações profissionais, questionam a categoria empresa, enquanto espaço apenas que se
estrutura pelas condições do mercado de trabalho e por suas políticas institucionais. É também
na empresa que as relações de gênero encontram um lócus onde são reinterpretadas,
reproduzidas ou negadas, constituindo e sendo constituídas pelas relações de trabalho, criando
e reproduzindo desigualdades e assimetrias que existem em outras esferas do social.
Não existem áreas separadas institucionalmente da vida social nas quais as formas de
consciência se constituem: mentalidades e subjetividades se formam e se expressam em cada
esfera da existência, sendo o gênero uma das dimensões dessas subjetividades (SOUZALOBO, 1991). A divisão sexual do trabalho, no caso específico, a sexualização das relações
de trabalho, em postos e funções segregados para homens e mulheres, expressam que as
relações de trabalho são relações sexuadas porque também são relações sociais.
Esses trabalhadores inserem-se no mercado de trabalho em busca de um emprego
formal, logo após concluírem o ensino médio, tendo em vista suas trajetórias profissionais
intermitentes, informais e por vezes precárias em diversos ramos do comércio. Eles são
conduzidos às vagas oferecidas pelos supermercados e hipermercados que facilitam sua
entrada no mercado de trabalho, devido suas políticas de admissão para os postos
operacionais, geralmente os mais desqualificados, que não exige desses trabalhadores um
estoque de saberes formalizados em cursos ou qualificações técnicas e nem experiência
anterior
Esses trabalhadores são avaliados pelas políticas de recursos humanos através de
critérios objetivos e subjetivos que dão ênfase para as habilidades comportamentais, que
perpassam além das representações sociais, às características e práticas sociais desses
trabalhadores e à aptidão para as funções oferecidas. As representações sociais influenciam no
direcionamento dos postos de trabalho em função de suas expectativas profissionais e de suas
representações de gênero, buscando no mercado de trabalho ocupações marcadas pela
representação de ocupações femininas ou masculinas, no caso as mulheres, funções como a de
operadora de caixa, cuja representação é de um trabalho feminino, pela predominância de
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mulheres, como também por suas práticas sociais que lhe garantem condições para se
adequarem às características exigidas pela função.
À maneira das atividades simultâneas realizadas no trabalho doméstico, resultado de
uma longa aprendizagem e treinamento informal, as habilidades necessárias para o trabalho de
operadora de caixa, como também para outras funções, acabam mais favoráveis para essas
trabalhadoras, enquanto extensão de suas atividades domésticas e familiares, reconvertendo
suas práticas, conhecimentos e habilidades construídas socialmente, em qualificações para
desempenho da função. Nas relações de trabalho, a divisão sexual de funções e tarefas só não
é perpassada pelas relações de gênero, mas pela linguagem do capital, pelas relações de força
entre capital e trabalho, que denegam as qualificações tácitas e sociais dessas trabalhadoras,
que são apropriadas para a função de operadora de caixa, mas sem o estatuto de qualificações
profissionais, desqualificando o trabalho feminino, remetendo à divisão sexual do trabalho e à
relação entre trabalho doméstico e treinamento informal.
É o pressuposto da existência de uma divisão sexual do trabalho doméstico, que supõe
a existência de tarefas diferenciadas para homens e mulheres, que está na base da
permanência da segmentação ocupacional, projetando sobre as ocupações na esfera produtiva
a desvalorização das qualificações sociais das mulheres, consideradas como no âmbito
doméstico, habilidades e talentos “naturais”, incidindo em desigualdades em termos de
salário, treinamento, investimentos em qualificação, valorização profissional e oportunidades.
A desvalorização e desqualificação do trabalho das operadoras de caixa não vão
apenas incidir sobre salários e qualificações, mas está implicada na organização e gestão do
trabalho, na fragmentação das atividades, na rigidez das atribuições e no controle sobre o
trabalho. Com a modernização tecnológica, que não requer requalificação das trabalhadoras,
tem-se uma intensificação do seu trabalho e a flexibilização das relações de trabalho, que é a
ordem da vez na gestão e organização do trabalho no hipermercado. A flexibilização das
relações de trabalho, tem impacto sobre contratos, carga horária e jornada de trabalho,
exigindo das operadoras de caixa que assumem a dupla jornada de trabalho, inúmeras
estratégias e negociações, que possibilitem integrar atividade doméstica e atividade
assalariada, como também para a consecução de investimentos pessoais e profissionais.
As práticas sociais, familiares, culturais e de trabalho das mulheres são
simultaneamente aproveitadas nas relações sociais no âmbito produtivo e reprodutivo. Ao
mesmo tempo, essas práticas são constantemente reformuladas pelas mulheres, como
estratégias de sobrevivência, mas também como estratégias de resistência à dominação e à
subordinação. Juntamente com a gestão e organização do trabalho das operadoras de caixa, a
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interveniência de vários fatores – estruturais, institucionais, sociais e culturais – irão
influenciar e repercutir sobre as trajetórias profissionais das operadoras de caixa, seja em
termos de oportunidades de ascensão profissional ou de investimentos no seu aperfeiçoamento
profissional. As relações de gênero no espaço reprodutivo e a forma como os membros do
grupo familiar estruturam suas vidas em torno das atividades domésticas e familiares, as
estratégias utilizadas para a conciliação das atividades laborativas e reprodutivas, também vão
perpassar as trajetórias profissionais dessas trabalhadoras.
Como a inserção dessas trabalhadoras não lhe dá condições econômicas de transferir
parte de suas responsabilidades com outras pessoas e como acabam tendo um papel
preponderante na realização das tarefas domésticas e familiares, essas trabalhadoras podem
desestabilizar a relação de forças existentes no âmbito privado, o que pode gerar conflitos
com seus parceiros, quanto aos papéis culturais que lhe são demandados, o que não significa
que as mesmas não mais se identifiquem com as tarefas domésticas, podendo dividi-las com
outros membros do grupo familiar.
As operadoras de caixa que trabalham no horário do fechamento, demonstram como
essas mulheres utilizam esse horário como de estratégia para conciliação da dupla jornada de
trabalho, mesmo tendo uma jornada intensa de trabalho pela alternância no trabalho produtivo
e reprodutivo, elas consideram o horário mais apropriado para adequação dos seus papéis com
o trabalho produtivo, entretanto suas estratégias e negociações – delimitadas para o trabalho
social que realiza –, não incluem investimentos no aperfeiçoamento profissional.
A divisão sexual do trabalho se constrói enquanto estratégia de resistência e submissão
tanto no espaço doméstico como no espaço de trabalho, conforme indica Souza-Lobo (1991).
As estratégias de solidariedade expressam como os mecanismos de resistência utilizados para
amenizar os efeitos do desgaste físico e mental proveniente da dupla jornada de trabalho.
Outros mecanismos como faltas e atestados traduzem resistências e às relações de poder no
cotidiano do trabalho e reforça o discurso gerencial da falta de “comprometimento” dessas
mulheres, discurso que acaba reproduzindo a desvalorização do trabalho e o não
reconhecimento de suas qualificações, conformando imagens de invisibilidade que podem
repercutir sobre a gestão do trabalho.
A inserção “excluída” dessas trabalhadoras no emprego formal, após trajetórias
informais e descontínuas em trabalhos intermitentes, é a garantia de participar juntamente
com outros membros de seu grupo familiar, tanto da manutenção da família como de projetos
individuais e familiares. Contudo, devido à desvalorização do seu trabalho, das qualificações
e de seu salário, elas acabam estruturando sua vida profissional, seu investimento pessoal e de
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carreira, a partir dos papéis culturais associados ao seu trabalho reprodutivo, ou seja, esses
últimos acabam tendo um peso mais estruturante nas decisões quanto a investimentos na
esfera do trabalho produtivo.
Suas trajetórias profissionais resultam de múltiplas práticas construídas social e
historicamente, através de modos de vida, representações e estratégias de sobrevivência, essas
relações se intersustetam, nem as práticas reprodutivas determinam com exclusividade as
trajetórias da força de trabalho feminina, nem as práticas produtivas deixam de condicionar
suas atividades domésticas e familiares.
Então, as políticas da gestão e organização do trabalho constituem e são constituídas
pelas representações de gênero, segregando homens e mulheres em espaços diferenciados e
hierarquizando de maneira assimétrica as qualificações, salários, a sexualizando as funções no
hipermercado S.Varejo. Com a superposição dos fatores estruturais, e das relações de gênero,
as operadoras de caixa diante da alternância no trabalho produtivo e reprodutivo vão se
utilizar de inúmeras estratégias nesses âmbitos, para conseguir adequar suas atividades e os
papéis culturais, ou (re)configurar as relações de poder estrategicamente à seu favor,
repercutindo sobre sua trajetória e desenvolvimento profissional.
Na produção de bens intangíveis, surge um novo modelo de trabalho que escapa
completamente ao padrão prevalecente na produção industrial As ocupações no setor de
serviços, caracterizadas pelos aspectos interativos, produz significados que operam como
importantes sinalizadores do valor do produto para os consumidores (SORJ, 2000). A estreita
relação que se estabelece entre características pessoais dos empregados e sua adequação ao
trabalho, transformam traços pessoais, idade, educação, gênero e raça em potencial produtivo,
de tal forma que as características e competências individuais são a condição mesma da
empregabilidade (SORJ, 2000). Não basta indicar o lugar onde estão as mulheres, o que
fazem, ou o que não fazem. É preciso aprender a alquimia das relações sociais que são
também constitutivas das relações de gênero e vice-versa (CASTRO; LAVINAS, 1992).
Os estereótipos de papéis com base nas diferenças continuam a organizar as relações
sociais no trabalho no supermercado, reproduzindo discriminações e desigualdades. Mesmo
conquistando seu espaço no mercado de trabalho, essas trabalhadoras estão inseridas em
trabalhos precários e desqualificados, tanto pela intensificação do ritmo de trabalho, como
pelas assimetrias nas condições de trabalho e pela desvalorização econômica do seu trabalho
produtivo.
Com base nos resultados emerge a necessidade da inserção da organização - rede de
supermercados – no Programa Equidade de Gênero no Trabalho desenvolvido pela Secretaria
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Especial de Políticas para as Mulheres – SPM –, visando manter sob constante revisão os
critérios e procedimentos organizacionais de seleção para admissão, promoção e acesso a
eventuais treinamentos internos. O programa Pró-equidade de Gênero é uma das principais
ações do II PNPM (Plano Nacional de Políticas para Mulheres)72, capítulo primeiro, intitulado
“Autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social”.
O Programa consiste em desenvolver novas concepções na gestão de pessoas e cultura
organizacional para alcançar a equidade de gênero no mundo do trabalho, com ênfase em três
pilares: a) Promoção da cidadania e combate à discriminação no trabalho de mulheres e
homens; b) Compromisso das Instituições (empresas) com a eqüidade de gênero (priorizando
gestão de pessoas e a cultura organizacional da instituição); c) Difusão de práticas exemplares
entre as empresas.
As diferenças existentes entre os seres humanos por vezes, encobrem discriminações.
Em resumo, é preciso pensar em ampliação da cidadania e dos direitos dos trabalhadores e em
especial das mulheres. Como sabemos, as mulheres foram por muito tempo, excluídas de
direitos como, por exemplo, frequentar a escola, votar, ter propriedades, trabalhar sem
autorização do marido ou pai. Isso ocorria por uma série de razões. Utilizavam-se as
diferenças biológicas entre homens e mulheres, sobretudo quanto à reprodução, para afirmar
que elas eram inferiores ou, pelos menos, incapazes, como as crianças. Portanto, não tinham
condições de exercer funções públicas de responsabilidade.
Nas últimas décadas, a situação da mulher no mercado de trabalho mudou; no entanto,
embora até o aspecto legal já tenha sido alterado, a realidade das operadoras de caixa do
hipermercado estudado nesta pesquisa, ainda apresenta muitas discriminações ligadas ao
gênero.
Isto vem sendo objeto de reflexão, estudos e debates, pois não há cidadania plena sem
o exercício do direito à diversidade. Essa diversidade nas organizações encontra-se ainda
restrita à necessidade de criar vantagens competitivas, atraindo e desenvolvendo novas
competências, e prescindindo a discussão sobre a cidadania. E cidadania também se reflete no
relacionamento familiar, nas relações de poder da vida a dois, nos aspectos afetivos e
subjetivos. Trata-se, portanto, de desvendar e explicitar as discriminações e preconceitos
associados ao gênero nas relações de trabalho, no sentido de garantir o pleno exercício da
autonomia e cidadania dos trabalhadores.
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O trabalho das operadoras de caixa, enquanto trabalho no setor de serviços, permite
ampliar a discussão sobre o trabalho na contemporaneidade, e sobre as mutações, encontros e
desencontros da sociologia do trabalho (SORJ, 2000), quanto ao entendimento, segundo Leite
(2000), de que a compreensão do universo da produção pressupõe não só a visão empresarial,
mas também dos sujeitos do processo de trabalho, ou seja, dos trabalhadores e trabalhadoras,
mostrando a influência dos valores da cultura mais ampla sobre a organização e a experiência
no mundo do trabalho.
A perspectiva de gênero possibilitou ampliar a concepção de trabalho, qualificação,
relações e práticas sociais que caracterizam o trabalho no setor de serviços do setor varejista
de super e hipermercados, permitindo assim compreender as múltiplas dimensões das relações
e interações sociais que estruturam as diferenças nos âmbitos das práticas sociais dos sujeitos
envolvidos. Outras dimensões e relações sociais transversais às relações de gênero necessitam
serem analisadas e pesquisadas em abordagens teóricas e metodológicas que possam desvelar
os mecanismos de reprodução e resistência das relações de poder, que perpassam essa nova
formatação do trabalho no setor de serviços e compreender a sua constituição.
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APÊNDICE

Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

*optou por não informar

Sexo

Entrevistado(a)

35
30
27
33
26
24
26
30
26
38
28
24
37
27
34
42
40
32
28

Idade

Casada
Casada
Casada
Casada
Solteiro
Separada
Casada
Separada
Separada
Casada
Solteira
Solteiro
Casada
Solteira
Separada
Solteiro
Casada
Solteira
Separada

E. civil

01 (06 anos)
01 (12 anos)
01 (07 anos)
01 (02 anos)
–
01 (06 anos)
03 (04, 06 e 09 anos)
–
–
02*
–
–
02 (08 e 17 anos)
–
01 (05 anos)
–
04 (15, 13, 11, 08 anos)
–
01 (12 anos)

Nº/Idade dos filhos

E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio
E. Médio

Escolaridade

Operadora
Operadora
Operadora
Embaladora
Embalador
Embaladora
Operadora part-time
Operadora
Embaladora
Operadora part-time
Operadora
Embalador
Operadora part-time
Embaladora
Operadora
Zelador
Fiscal de loja
Operadora part-time
Operadora

Função de ingresso

02 anos e 06 meses
06 meses
01 ano e 09 meses
03 anos e 06 meses
03 anos e 08 meses
01 ano e 06 meses
01 ano e 07 meses
08 anos
02 anos
03 anos
01 ano
02 anos e 03 meses
02 anos
03 anos
07 anos e 08 meses
28 anos
20 anos
01 ano e 08 meses
01 ano e oito meses

Tempo de serviço

Perfil sócio-econômico-funcional do(as) entrevistados(as)

APENDICE A

13h15
13h15
15h45
06h45
06h45
13h00
15h45
05h55
15h15
06h45
13h15
09h00
15h45
07h20
05h55
07h00
08h00
09h00
11h00

Horário de
trabalho
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APENDICE B

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
MESTRADO EM SOCIOLOGIA
Aracaju/SE, 20 de setembro de 2010
Senhor Cláudio Pedro,
Como parte integrante das exigências do Curso de Mestrado em
sociologia (UFS), venho por meio deste indicar a relevância da realização da
pesquisa

Trabalho

e

Relações

de

Gênero

no

Trabalho

no

Setor

Supermercadista de Aracaju/SE na referida empresa, solicitando bons préstimos
no sentido de contribuir para a sua continuidade, tendo em vista a importante
representatividade da empresa no cenário estadual e nacional do comércio varejista.
Trata-se de uma PESQUISA QUALITATIVA, que não pretende mobilizar
dados estratégicos ou financeiros da empresa, objetivando a compreensão das
relações sociais e das identidades profissionais nos processos de trabalho, numa
abordagem de gênero. Sendo efetivada basicamente a partir de dois procedimentos
metodológicos, quais sejam: caracterização dos trabalhadores desagregada por
sexo (número de funcionários e funções por sexo/idade, escolaridade, estado civil,
modalidade de contrato de trabalho, nº e idade dos filhos, formação exigida), e
realização de entrevistas com trabalhadores e gestores (fora do horário de trabalho).
O resultado da pesquisa será materializado como dissertação de
mestrado cujo prazo para defesa estende-se até março de 2011. Parte dos
resultados também poderá ser veiculado no meio acadêmico, a partir de congressos,
seminários, etc. Para todos os casos, pretende-se salvaguardar a identidade da
empresa estudada. Pelo exposto, solicito a continuação da pesquisa, até então
construída nos aspectos teóricos e metodológicos.
Respeitosamente,
_______________________________________
Flávio Gilberto Bento da Silva Araújo
Graduado em Ciências Sociais (UFAL), Especialista em Educação (UFAL)
e Mestrando em Sociologia (UFS)
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APENDICE C

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM
CIÊNCIAS SOCIAIS, MESTRADO EM SOCIOLOGIA.
Pesquisa de Campo/Dissertação de Mestrado Semestre: 2010-2
Titulo: Relações de Gênero no Trabalho da Rede Hipermercadista Gbarbosa de
Aracaju/SE.
Mestrando: Flávio Gilberto

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS
Função: Operadoras/es de Caixas (check-outs)

Setor: Frente do Supermercado

I. Dados Pessoais
1) Sexo: 2) Idade: Idade do cônjuge/companheiro: 3) Estado Civil 4) Número e idade dos
filhos/enteados(as): 5) O(s) filho(s) já estudam ou ficam em creche? 6) Escolaridade/cursos/
Escolaridade do cônjuge; 7) Tempo de serviço; 8) Horário de trabalho; 9) Função de ingresso
na empresa;
II. Dados sobre o trabalho
1) Motivos/opção pelo tipo de trabalho/função, determinantes da permanência na mesma; (Por
que escolheu trabalhar como op. caixa e por que permanece na função?)
2) Tempo de serviço; Modalidade de contrato de trabalho (44 horas, part-time); (Há quanto
tempo trabalha na empresa? Já trabalhou em outras lojas da mesma rede? Como foi
contratada inicialmente; Entregou currículo/indicação?
3) Critérios e exigências para contratação na função específica (Qual a escolaridade e cursos
exigidos? Você escolheu trabalhar como caixa ou foi orientada de alguma maneira? Como
foi o processo de seleção?)
4) Tempo e forma do treinamento para exercer a função (Como você se sentiu quando
começou a trabalhar nessa loja? Suas primeiras impressões? Como foi o treinamento?
Quanto tempo durou? O que você tinha que aprender/dominar? Quem lhe
orientava/acompanhava? Quais as dificuldades encontradas? Passou por outros
treinamentos? Quais foram as principais recomendações para trabalhar na função?
Participação e benefícios de alguma qualificação/treinamento oferecido pela empresa?
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5) Jornada e escala de trabalho; (Quantas horas trabalha por dia? Quantas horas são de
descanso? Modifica alguma coisa quando a loja está cheia? Sua escala tem rodízio? Você
tem oportunidade para opinar na sua escala e na sua folga? Quais as vantagens e
desvantagens na escala de trabalho? O horário que sai da empresa em dias normais e
agitados?
6) Salário/Promoções recebidas; Horas extras e banco de horas; Benefícios e incentivos,
vantagens; (O que está incluindo no salário atual? Quais são as vantagens e benefícios que
você recebe? Plano de Saúde? Descontos em compras? Alimentação? Transporte? Ajuda
para estudo? Ajuda para filhos menores de idade? Tem controle sobre o pagamento das
horas extras? Tira férias regularmente
7) Possibilidade de ascensão profissional (Quais são as chances de subir de posto? Para quais
postos? Como se dá a seleção para estes postos? Como foi passar por uma seleção? O
salário compensa as responsabilidades?)
8) Trabalho aos domingos e feriados; (Quais as vantagens/desvantagens do trabalho nessas
datas? Recebe alguma vantagem salarial? Porque faltam aos domingos? Como interfere na
vida social, pessoal e familiar? Fala do acontecimento no domingo onde muitas operadoras
faltaram? Tem haver com o valor recebido pelo domingo?
III. Dados sobre a função de operação de caixa e Experiências pessoais no trabalho
1) Organização do trabalho/ habilidades necessárias para trabalhar nessa função (diferem de
acordo com o sexo do trabalhador) (Descrever o trabalho? Em qual caixa/PDV gosta mais
de trabalhar, por que? Considera um trabalho monótono? Habilidades/ características
necessárias? Homens e mulheres têm as mesmas características para a função? Por que
mais mulheres na função? s exigidos no cotidiano laboral Acúmulo de funções? Quais?
Existe algum tipo de competição entre as operadoras de caixa? O número de operadoras de
caixa é suficiente para atender aos clientes? Depende da época do ano?)
2) Principais dificuldades encontradas no cotidiano de trabalho (Relatar experiências do
cotidiano de trabalho; Há dificuldades na operação da caixa que afetam o trabalho? Falar
dos aspectos mais estressantes/agradáveis; Há diferença por trabalhar numa loja como a do
Shopping? Em quais aspectos? Como a empresa resolve a questão de falta de dinheiro na
caixa no final do expediente? Como as operadores fazem para relaxar no trabalho? Elas se
ajudam de alguma maneira? Pausas? Como faz para ir ao banheiro, tomar água, têm quem
substitua?
3) Relacionamento com os líderes/encarregados e chefes; O ambiente de trabalho e as
relações interpessoais; (O que faz nos intervalos? Em quais locais interage? Como é a
relação com outras operadoras(es) no local de trabalho, nos intervalos e nos momentos de
folga? Você tem amigas ou concorrentes no setor de trabalho?)
4) Problemas de saúde ocasionados pela função - fatores estressantes que afetam a qualidade
de vida pessoal, familiar e social; (Quais os problemas de saúde que as operadoras de
caixa mais têm? Como a empresa procede diante dos problemas de saúde ocasionados
pela função? Como a empresa reage quando apresenta atestados médicos?)
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5) Percepção sobre discriminação no local de trabalho (assedio moral e assédio sexual) (Já
sofreu alguma discriminação por parte de funcionários/clientes, como se sentiu?)
6) Contato e intervenção do sindicato nas condições de trabalho (Você conhece seus direitos
enquanto trabalhadora? Qual a sua opinião sobre o sindicato? Qual deveria ser o seu papel?
Você já participou de alguma assembléia?
7) Vantagens/desvantagens profissionais e pessoais que a função oferece, comparando com
outras funções? Principais dificuldades e obstáculos para a permanência na função
exercida? Faltas e/ou pedidos de licença; Tempo gasto com percurso de ida e volta do
trabalho? Dificulta sua vida pessoal?
8) O trabalho feminino e a valorização pela empresa; (Existe benefícios/direitos para
mulheres, gestantes? Em quais aspectos a empresa valoriza/desvaloriza o trabalho da
mulher? O que falta na empresa para ajudar as mulheres com responsabilidades em casa?
Uma creche ou um auxilio para creche, ajudaria de alguma maneira? O que a empresa
poderia fazer para valorizar mais o trabalho da mulher?) O que gostaria que mudasse na
sua vida pessoal, familiar e profissional (Quais planos e objetivos você tem para sua vida
profissional? Pensa em qualificar-se? Desafios encontrados?)
V. Experiências na esfera doméstica
1) Impactos sobre a vida pessoal e familiar (O que mudou na sua vida quando começou a
trabalhar como op. caixa na empresa? Tempo para lazer, descansar e para família? Opinião
dos colegas de trabalho e da família sobre a função de operadora de caixa? O que mais
reclamam (filhos/cônjuge/parentes)? Já sofreu preconceitos por trabalhar)
2) Aspectos de sua trajetória pessoal (origem, família, educação informal, formação,
casamento, papel na família, em que trabalhava antes – formal ou informal, faz outro tipo
de trabalho? );
3) Divisão das tarefas domésticas e estratégias para conciliação (educação dos filhos,
administração da casa, orçamento): (Faz todas as tarefas de casas ou divide com alguém?
Qual a participação dos parentes/amigos? Como cuida dos filhos e sua educação? Tem
ajuda? Principais dificuldades enquanto mulher para trabalhar fora de casa? Já teve
conflitos com cônjuge em função do trabalho? Os conflitos acabam prejudicando seu
trabalho na empresa? O que gostaria que fosse diferente? Homens e mulheres deveriam
dividir igualmente as tarefas domésticas? Como e quem faz a feira?
4) Situação de chefia familiar (É a principal renda? Complementa a renda do cônjuge?) (em
que percentual) - Qual a importância do trabalho para sua vida pessoal e familiar
(independência financeira, tomada de decisões, realização de seus projetos
pessoais/família, quais sentimentos de participar/ajudar na renda da família)
5) Principais benefícios e conseqüências do trabalho sobre a vida pessoal e familiar; (O ritmo
de trabalho dificulta/influencia o trabalho em casa -tarefas/cuidado com filhos?)
6) Descreva o que você faz em casa num dia de folga? O que gostaria que fosse diferente na
sua vida familiar e pessoal; Qual a importância do seu trabalho enquanto
mulher/mãe/esposa?
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APENDICE D

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM
CIÊNCIAS SOCIAIS, MESTRADO EM SOCIOLOGIA.
Pesquisa de Campo/Dissertação de Mestrado Semestre: 2010-2
Titulo: Relações de Gênero no Trabalho da Rede Hipermercadista de Aracaju/SE.
Mestrando: Flávio Gilberto

ROTEIRO PROVISÓRIO DAS ENTREVISTAS

Função: Gerente

Setor: Setor de frente de loja/Gerente Geral Administrativo

I. Dados Pessoais:
1) Sexo; 2) Idade; 3) Estado Civil; 4) Número e idade dos filhos 5) Escolaridade; 6) Tempo
de Serviço; 7) Tipo de formação; 8) Histórico profissional na empresa
II. Dados sobre a reestruturação do setor:
1) As principais mudanças em processo com a aquisição da rede pelo capital estrangeiro e as
implicações que repercutiram na rede e na loja 06 na gestão/organização e relações de
trabalho;
2) As principais mudanças organizacionais ocorridas durante o processo de
reestruturação/modernização do setor (melhoria de sua eficiência, competitividade e
produtividade)
3) As principais mudanças tecnológicas ocorridas durante o processo de reestruturação do
setor;
4) As implicações para os funcionários (geral e do setor de frente) decorrentes da
reestruturação do setor (integração ou desaparecimento de funções, adaptações,
remanejamentos, demissões, perca de benefícios extra-salariais e vantagens adicionadas,
novos protocolos – qualidade, exigências diferenciadas)
5) As novas qualificações/competências exigidas aos funcionários na adequação para essas
mudanças, destacando o setor de frente
6) Funções que têm/tiveram investimentos em treinamentos e cursos para adequação as novas
exigências organizacionais e tecnológicas
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II. Dados sobre a função de operadora de caixa:
1) Requisitos exigidos e critérios na seleção e contratação para a operação de caixa
(escolaridade, formação, cursos, experiência mínima, habilidades, preferência em relação
ao sexo do funcionário);
2) Processo de seleção, treinamento e período de experiência para exercer a função de
operadora de caixa;
3) Habilidades objetivas e subjetivas necessárias para a operação das caixas eletrônicas
(check-outs) e a relação com o sexo feminino
4) Organização/ gestão do trabalho e participação do funcionário; (Quais dimensões
compreende o trabalho? Quais atividades realizam? Quais as mais relevantes para
empresa? É o que mais representa a imagem da empresa?)
5) Principais dificuldades encontradas pela empresa referentes à função de op.caixa, frente às
novas mudanças exigidas e outras (absenteísmo, impontualidade, rotatividade); existe
relação com as responsabilidades familiares?
6) Razões para a presença predominante de mulheres na função de operadora de caixa; As
mulheres na função de operadora de caixa atende mais aos requisitos exigidos do que os
homens?
7) Quais as modalidades de contrato de trabalho existentes para operadora de caixa e como
está relacionado com o processo de reestruturação/modernização do setor; falar sobre o
part-time (estava na iminência de acabar)
8) Os motivos para a presença predominante de mulheres nos contratos part-time;
9) Políticas sociais adotadas para os funcionários de acordo com o sexo;
10) Relatar alguns conflitos que ocorrem no cotidiano laboral
III. Dados sobre o setor de frente:
1) Estratégias e princípios na gestão da organização do trabalho (setor de frente e operadoras
de caixa) e na valorização profissional (formas de reconhecimento, gratificações, prêmios,
vantagens, ascensão, quebra de caixa)
2) Qualificar a importância do setor de frente no processo de trabalho em geral e quais
mudanças implementadas com o processo de reestruturação;
3) Como estão distribuídas as funções no setor de frente (organograma) antes e depois do
processo de reestruturação/modernização (implementação de mudanças para aumento
de produtividade);
4) Funções que exigem mais qualificação/competências, possibilidade de promoção, com
mais investimento em treinamento e formação;
5) Quais as principais métodos utilizados para a valorização dos funcionários (setores mais
privilegiados);
6) Quais os critérios utilizados na formulação das escalas de trabalho (há participação dos
funcionários ou de equipes)
7) Critérios utilizados nas promoções e as condições para sua efetividade; efeitos o vantagens
para o trabalhador (salário, carga horária, benefícios etc)
8) Em que grupos ocupacionais encontra-se a mão-de-obra feminina, quais os benefícios para
a empresa?
9) Qual é o diferencial que a empresa concede as mulheres gestantes e lactantes?
10) Quais as dificuldades encontradas pela empresa em relação ao trabalho nos domingos?
Qual a percepção dos trabalhadores?
11) Comentar sobre as relações interpessoais no trabalho (a empresa almeja e as dificuldades
encontradas) – falar sobre o termo associado e os princípios subjacentes ao seu uso;
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V. Experiências na esfera doméstica
1) Impactos sobre a vida pessoal e familiar (O que mudou na sua vida quando começou a
trabalhar? Tempo para lazer, descansar e para família? Opinião dos colegas de trabalho e
da familia sobre a função de operadora de caixa? O que mais reclamam
(filhos/cônjuge/parentes)? Já sofreu preconceitos por trabalhar?
2) Aspectos de sua trajetória pessoal (origem, família, educação informal, formação,
casamento, papel na família, em que trabalhava antes – formal ou informal, faz outro tipo
de trabalho ou gostaria? );
3) Divisão das tarefas domésticas e estratégias para conciliação (educação dos filhos,
administração da casa, orçamento): (Faz todas as tarefas de casas ou divide com alguém?
Qual a participação dos parentes/amigos? Como cuida dos filhos e sua educação? Tem
ajuda? Principais dificuldades enquanto mulher para trabalhar fora de casa? Já teve
conflitos com cônjuge em função do trabalho? Os conflitos acabam prejudicando seu
trabalho na empresa? O que gostaria que fosse diferente? Homens e mulheres deveriam
dividir igualmente as tarefas domésticas? Como e quem faz a feira?
4) Situação de chefia familiar (É a principal renda? Complementa a renda do cônjuge?) (em
que percentual) - Qual a importância do trabalho para sua vida pessoal e familiar
(independência financeira, tomada de decisões, realização de seus projetos
pessoais/família, quais sentimentos de participar/ajudar na renda da família)
5) Principais benefícios e conseqüências do trabalho sobre a vida pessoal e familiar; (O ritmo
de trabalho dificulta/influencia o trabalho em casa -tarefas/cuidado com filhos?)
6) Descreva o que você faz em casa num dia de folga? O que gostaria que fosse diferente na
sua vida familiar e pessoal; Qual a importância do seu trabalho enquanto
mulher/mãe/esposa?
Observações: - Descrição do funcionamento do hipermercado e sua relação com o setor de
frente (falar dos setores, da integração entre os mesmos; das funções, as funções de gerência e
encarregados; a importância da loja 06 para a rede
- Questionar se houve/há uma reestruturação no setor e/ou na rede, em que período ocorreu ou
pode-se falar apenas de um processo de modernização
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APENDICE E

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM
CIÊNCIAS SOCIAIS, MESTRADO EM SOCIOLOGIA.
Pesquisa de Campo/Dissertação de Mestrado Semestre: 2010-2
Titulo: Relações de Gênero no Trabalho da Rede Hipermercadista de Aracaju/SE.
Mestrando: Flávio Gilberto B. S. Araújo

ROTEIRO PROVISÓRIO DAS ENTREVISTAS

Função: Gerente

Setor: Recursos Humanos e do setor de “frente” de loja

II. Dados sobre a reestruturação do setor:
1) As principais mudanças em processo com a aquisição da rede pelo capital estrangeiro e as
implicações em nível local;
2) As principais mudanças organizacionais ocorridas durante o processo de reestruturação do
setor
3) As principais mudanças tecnológicas ocorridas durante o processo de reestruturação do
setor;
4) As implicações para os funcionários (geral e do setor de frente) decorrentes da
reestruturação do setor (integração ou desaparecimento de funções, adaptações,
remanejamentos, demissões, perca de benefícios extra-salariais e vantagens)
5) As novas qualificações/competências exigidas aos funcionários na adequação para essas
mudanças
6) Funções que têm/tiveram investimentos em treinamentos e cursos para adequação as novas
exigências organizacionais e tecnológicas

II. Dados sobre a função de operadora de caixa:
1) Requisitos exigidos e critérios na seleção e contratação para a operação de caixa
(escolaridade, formação, cursos, experiência mínima, habilidades, preferência em relação
ao sexo do funcionário);
2) Processo de seleção, treinamento e período de experiência para exercer a função de
operadora de caixa;
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3) Habilidades objetivas e subjetivas necessárias para a operação das caixas eletrônicas
(check-outs);
4) Organização/ gestão do trabalho e participação do funcionário;
5) Principais dificuldades encontradas pela empresa referentes à função de operadora de
caixa, frente às novas mudanças exigidas;
6) Razões para a presença predominante de mulheres na função de operadora de caixa;
7) As mulheres na função de operadora de caixa atende mais aos requisitos exigidos do que os
homens;
8) Quais as modalidades de contrato de trabalho existentes para operadora de caixa e como
está relacionado com o processo de reestruturação do setor;
9) Os motivos para a presença predominante de mulheres nos contratos part-time;
10) Políticas sociais adotadas para os funcionários de acordo com o sexo
III. Dados sobre o setor de frente:
1) Estratégias e princípios na gestão da organização do trabalho (setor de frente e operadoras
de caixa) e na valorização profissional (formas de reconhecimento, gratificações, prêmios,
vantagens)
2) Qualificar a importância do setor de frente no processo de trabalho em geral e quais
mudanças implementadas com o processo de reestruturação;
3) Como estão distribuídas as funções no setor de frente (organograma) antes e depois do
processo de reestruturação;
4) Funções que exigem mais qualificação/competências, possibilidade de promoção, com
mais investimento em treinamento e formação;
5) Quais as principais métodos utilizados para a valorização dos funcionários (setores mais
privilegiados);
6) Quais os critérios utilizados na formulação das escalas de trabalho (há participação dos
funcionários ou de equipes)
7) Critérios utilizados nas promoções e as condições para sua efetividade; efeitos o vantagens
para o trabalhador (salário, carga horária, benefícios etc)
8) Em que grupos ocupacionais encontra-se a mão-de-obra feminina, quais os benefícios para
a empresa?
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APENDICE F

TERMO DE COMPROMISSO
Entre Entrevistador(a) e Entrevistado (a)

Pelo presente, fica firmado que será mantida em anonimato a entrevista gravada
para o trabalho de Mestrado “TRABALHO E RELAÇÕES DE GÊNERO NO
HIPERMERCADO SUPER VAREJO” do Curso de Sociologia da UFS,
realizado pelo aluno Flávio Gilberto B. da S. Araújo, com a(o) funcionária(o)
entrevistado.
Aracaju/SE, ___ de _____________ de 20___.

_________________________________
Entrevistador

