
 

 

Protocolo da entrevista de Pedro 

 

§1Gostaria que me contasse o que lhe aconteceu de importante desde 

que acabou até agora. 

 

Em termos profissionais as coisas começaram, a meu ver, ainda no decorrer do 

último ano da licenciatura. A experiência que tive foi muito profissionalizante, o 

estágio era mesmo um estágio profissionalizante. Serviu para aumentar as 

minhas competências dentro da área que seria o trabalho científico e o trabalho 

laboratorial. Eu fiz física tecnológica. A partir daí, comecei a trabalhar num 

laboratório como se estivesse a trabalhar numa empresa pequena embora sem 

fins lucrativos. Aquilo é um laboratório de investigação não ligado a nenhuma 

empresa. 

 

Era estatal? 

 

Era estatal. Eu era um estagiário e colaborava com outros investigadores e, 

começou logo por aí por ser profissionalizante. No entanto, isto só seria 

reconhecido em âmbito científico, técnico ou académico. Depois tive cerca de 

um ano e meio, dois anos a dar explicações. Mais pormenorizadamente, os 

primeiros meses foi para descansar depois de terminar o curso. Terminei o 

curso em 17 de Fevereiro de 1996, descansei alguns meses. Depois no ano 

lectivo seguinte comecei a dar explicações. 

 

§2 Explicações de quê? 

 

Física, química e matemática até ao 12º ano. Até me fartar, até achar que já 

estava farto e que precisava de conhecer mais, alargar horizontes e 

experiências. Pretendi entrar para empresas, procurar emprego para 

empresas. Foi difícil. Comecei como estagiário associado a um curso de 

formação/ especialização para licenciados, mas, a um nível muito superficial, 

na Câmara de Comércio Luso-Alemã. Fui levado a participar numa empresa 

que é a S.. Aí fiquei cerca de seis meses como estagiário. 

 



 

 

§3 Remunerado ou não remunerado? 

 

Não remunerado praticamente. Fiz isso mesmo por vontade de querer entrar 

numa empresa e de querer experimentar as oportunidades. Já estava farto de 

estar em casa a dar explicações. Não tinha gozo nisso. E apesar de me custar 

dinheiro, nem sequer os transportes me pagavam. Tinha acesso ao refeitório, 

era a única coisa que tinha. Apesar de não ser remunerado, eu aprendi muito. 

Eu precisava e tinha a necessidade de abrir os horizontes e experiências. 

Porque a minha experiência tinha sido só a faculdade e pronto mais nada. 

Aliás, esqueci-me de um pormenor, ainda tentei dar aulas num liceu mas isso 

não me interessou. 

 

§4 Mas experimentou mesmo? 

 

Sim, tive lá, mas não chegou a dois meses. Experimentei, mas não chegou a 

dois meses. Não gostei. 

 

Porquê? 

 

Porque ganhava-se mal e porque não me estava para sujeitar aos problemas 

de falta de organização da escola. Preferi trabalhar em casa a dar explicações 

porque ganhava mais dinheiro. 

 

§5 Portanto estava na S. a fazer o estágio. 

 

Nessa altura ainda não estava na S., isso foi antes da S.. Foi uma ocasião que 

no início do ano lectivo tentei dar aulas e desisti porque não estava 

interessado. Mais tarde comecei a trabalhar, ainda antes de começar o estágio 

ligado à S. tive umas aulas à noite no I.S.E.L. no curso de engenharia de 

informática e computadores. Aí também tive de fazer um esforço. Mas quando 

comecei na S. tornou-se muito penoso trabalhar e estudar no I.S.E.L. ao 

mesmo tempo. O I.S.E.L. é muito pesado, é muito doloroso porque estão 

sempre a exigir trabalhos práticos. Estão constantemente a pedir trabalhos 

práticos, todas as semanas, todas as disciplinas têm trabalhos práticos. É por 



 

 

isso que ninguém consegue terminar um curso à noite em cinco anos, 

ninguém. Eu não conheço ninguém. 

 

§6 Porquê que você quis fazer esse curso? 

 

Porque queria aumentar as minhas possibilidades profissionais. Com física não 

chegava lá. Portanto se havia de responder por carta a anúncios dos jornais 

não chegava. Então pensei bem em tentar outro curso superior onde pudesse 

até já ter algumas equivalências e aprender. Eu sabia que ao fim do segundo 

ano as pessoas já podem encontrar emprego, naquela altura. Sabe porque 

digo naquela altura porque as coisas são muito mutáveis no mercado de 

trabalho, hoje em dia. As coisas estão cada vez mais rápidas aqui em Portugal. 

Naquela altura, todos os informáticos tinham emprego ou vários empregos. 

Hoje em dia já não é assim. Os engenheiros electrotécnicos também tinham 

emprego e hoje já não é assim. Portanto eu fiz isso na expectativa de chegar 

ao segundo ano e terminar o segundo ano já com perspectivas de emprego. 

Entretanto fui para a S.. As coisas tornaram-se mais difíceis e eu abrandei. Na 

S., ao fim de seis meses, comecei com responsabilidades, convidaram-me. Fui 

para a S. e ao fim de seis meses como estagiário no sector da logística, 

convidaram-me para outros cargos. No sector de logística, eu não aprendi nada 

de logística praticamente porque fui totalmente desaproveitado. No entanto, eu 

contactei com muitas pessoas de muitos níveis e isso permitiu-me alargar as 

perspectivas, nomeadamente uma equipa de consultores que lá estava. Eu 

encostei-me a eles para aprender algumas coisas. Era muito ingénuo, muito 

inexperiente. 

 

§7 Como é que você foi para a logística? Física tecnológica não tem nada 

a ver com a logística... 

 

Pois, mas as coisas nas empresas acontecem com uma lógica que não é uma 

pura lógica simples. É a que convém. 

 

Mas como é que lá foi parar? Enviou currículo? 

 



 

 

Não, eu respondi a um concurso de formação que existia na casa de comércio 

Luso – Alemã. Depois associado a esse curso estava o estágio numa empresa. 

Mas fui subaproveitado. Só que eu entrei em contacto com a vida de uma 

empresa. Alarguei horizontes, absorvi umas coisas e conheci como é uma 

empresa por dentro. Coisas que não existem nos manuais, coisas que não nos 

ensinam. Questões sobre o relacionamento pessoal e da compreensão de 

como uma organização é feita. Todas essas coisas que não vêm escritas nos 

livros e eu sentia essa falta. Então eu estive como estagiário durante seis 

meses. Depois havia uma reestruturação em curso, na altura, já há alguns 

anos. E, nessa onda, alguém se lembrou de mim e achou que era boa ideia eu 

ficar como responsável pela qualidade de produção dos transformadores de 

distribuição, na fábrica do Sabugo em Pêro Pinheiro. Eu aceitei. Estive lá 

durante um ano e meio e foi uma actividade com muita tensão. Tanto a nível de 

trabalho como a nível de formação e de aprendizagem. Contactei com muitas 

pessoas a vários níveis, desde o homem da limpeza ao director dos directores, 

clientes e fornecedores. Portanto a qualidade é uma área, ainda para mais na 

produção é uma zona de confluência, tudo o que acontece na fábrica tem 

consequências ali. A minha actividade era resolver os problemas da produção 

a nível da qualidade. Estive a colaborar nisso e mais em outras coisas. Novos 

produtos, reclamações, trabalhar em projectos de qualidade, em projectos de 

desenvolvimento, em muita coisa. Foi extremamente intenso. Tive muita 

formação. Saí por motivos políticos, não por falta de mérito. Havia uma 

reestruturação, a minha chefe é demitida e passado um mês o director pediu a 

demissão. Foram as pessoas que me meteram na empresa e, logo a seguir 

mandaram-me embora porque era a altura de eu passar a efectivo. Portanto eu 

ainda estava a contratos e era a altura de eu passar a efectivo. Foi uma fase 

em que estávamos a obter alguns resultados, não todos porque era muito 

difícil. Era uma fábrica que estava em situação de falência técnica. E com 

muitas culpas do lado dos alemães que nos dificultavam a reestruturação 

embora nos dessem o dinheiro para nós continuarmos. A falência técnica do 

lado da fábrica, não do ponto de vista global da S.. Estávamos a dar lucro 

senão já teriam fechado. Então, por motivos políticos, eu saí. Passados seis 

meses, respondi e entrei para uma fábrica que fazia contadores de 

electricidade, contadores de água, era mecânica de precisão. Eu fui para fazer 



 

 

funções de engenheiro físico para o desenvolvimento de contadores de 

electricidade, contadores de energia eléctrica. 

 

§8 Foi para uma área mais ou menos de investigação e desenvolvimento. 

 

Exacto. O que aconteceu de inesperado era que eu não tinha material para 

trabalhar e não tinha acompanhamento. Não recebi formação, ou seja, mal eu 

entrei, eu estava arrumado numa prateleira. Eu tinha alturas que não 

contactava rigorosamente com ninguém. Eu estava sozinho num edifício com 

mais uma outra pessoa. No entanto, não havia deslocações por isso fiquei para 

ali esquecido. Foi uma experiência muito negativa do ponto de vista 

profissional. Foi extremamente negativo. O tempo que eu lá estive não teve 

nada de bom.  

 

§9 Teve coisas para fazer? 

 

Tinha coisas para fazer. A questão é que eu só podia fazer poucas coisas e 

eram coisas muito desmotivantes porque eu não tinha reuniões de trabalho. O 

meu chefe vinha-me sempre com historias. Falávamos de física, mas, muitas 

vezes falávamos mais de metafísica do que física, porque o chefe começava a 

falar de metafísica. Sentia-me isolado porque ninguém compreendia o que eu 

estava a fazer. O que eu estava a fazer assustava os engenheiros porque os 

engenheiros não percebiam nada de física, era verdade. Ninguém sabia como 

funcionava um contador de electricidade. Sabiam montar aquilo, mas não 

sabiam porque que aquilo funcionava. Eu constatei isso e sabia, antes de 

entrar, que já tinha havido outras confusões a dizer para quê que se precisa de 

física. Havia muito mau ambiente. Enfim, foi uma experiência muito má 

porque... Foi sobretudo pela desmotivação, não recebia informações. Mais 

adiante, eu tive conhecimento por um colega meu que já tínhamos um contador 

novo e eu nem sabia que tínhamos um contador novo. Eu fiquei boquiaberto. O 

que é que eu estou aqui a fazer? Isso era já um sinal de que eu iria sair. O que 

entretanto aconteceu foi que a empresa mudou de estratégia. Resolveu 

abandonar o seu próprio produto e comprar um produto praticamente feito a 

uma empresa multinacional, a ABB. Então aqui só teríamos que montar o 



 

 

disco. O contador tem um disco. Era só pôr lá o disco, fechar a caixa e já está e 

diz “made in Portugal”. Portanto, abandonaram o produto deles, um produto 

nacional e não fazia sentido fazer um desenvolvimento com um físico. É 

preciso compreender que o que eu estive a fazer não tinha equipamento 

suficiente. Tinha muita falta de equipamento. Eu nem sequer tinha um 

osciloscópio. Eu não tinha um voltímetro. Eu tinha uma bancada de ensaios 

porque não era necessário para mais ninguém. Era isso que eu tinha e o resto 

era papel. 

 

§10 Mas alguém deve ter achado que era importante. 

 

Alguém achou que eu era importante ou achou importante do ponto de vista 

político. Dizer que tem um físico poderia ser política e não ser uma estratégia 

técnica. E foi isso que eu senti. Eu fui de certa maneira usado. Depois, mais 

tarde, apercebi-me que na parte administrativa da empresa havia umas 

pessoas que me queriam lá e outras que não queriam, sem que eu estivesse 

absolutamente culpa de nada. Portanto eu fui corrido da empresa de uma 

maneira... E aí é que eu percebi que havia pessoas que queriam que eu saísse 

e outras queriam que eu ficasse. Foi uma experiência para esquecer. 

 

§11 Quanto tempo ficou lá? 

 

Um ano e meio. Depois transferiram-me para uma empresa associada só para 

descargo de consciência de alguns administradores. Portanto um ano e nove 

meses. A única coisa boa que eu tirei de lá foi o salário, que nem por isso era 

nada de especial, mas, foi o melhor salário que eu já tive até agora. 

 

Ai foi? 

 

Foi. Eu era o único licenciado. Não, havia mais um que era o meu chefe. 

Haviam lá muitos doutores que não eram doutores. O meu colega mais 

próximo ganhava mais cem contos do que eu, isso é só para ter uma noção. 

Enfim, fui muito marginalizado nesse aspecto. Eu cheguei a uma altura em que 

não fazia nada praticamente. Ia para me entreter. Repare que o meu trabalho 



 

 

era intelectual e o estado de tensão que eu ficava, eu não conseguia pensar. 

Ninguém me dava resposta. O meu chefe fugia e dizia-me que estava a tratar 

disso e não resolvia nada. Então eu era Internet, conversa, passear. 

 

§12 E não pensou em despedir-se? 

 

Comecei a procurar emprego. Claro que não foi a tempo e não foi com a 

velocidade suficiente. Despedir-me não. Eu nessa altura já tinha filhos. De 

qualquer maneira, enquanto não tivesse outro lugar para passar eu não sairia. 

Só que, no entretanto, não arranjei nenhum trabalho e cai no desemprego outra 

vez. Mais tarde, passados nove meses, comecei como estagiário. Estagiário no 

I.T.N., instituto tecnológico nuclear. Estava no serviço de simetria individual no 

departamento de protecção crâniológica e segurança nuclear. Aí fui fazer um 

trabalho associado à qualidade. Como se não bastasse, aí apercebi-me que 

não tinha todas as condições de trabalho e que havia questões de organização 

que faltavam e que eu não iria cumprir a minha missão. Eu tinha uma 

perspectiva do que se deveria fazer, mas não era bem a perspectiva do chefe. 

O modo de relacionamento com o meu chefe não era o modo explícito, era o 

modo implícito. O meu chefe era uma pessoa que não conseguia dizer as 

coisas abertamente e directamente. Raramente conseguia fazer isso. É 

estranho porque ele tinha uma maneira feminina, muito associada às mulheres. 

Não tinha uma maneira de estar dele. 

 

§13 O que é isso de uma maneira muito feminina de pensar? 

 

Como é que eu lhe eu hei-de dizer. Como sabe, o cérebro dos homens e das 

mulheres não funcionam exactamente da mesma maneira, mas, não é por ai 

que eu queria entrar. Ele tinha uma maneira de pensar e de agir que é mais 

comum de se encontrar nas mulheres do que nos homens. 

 

E se traduz em quê, por exemplo? 

 

Manipulação. Alguns toques, jeitos. Algumas atitudes, algumas maneira de 

reagir que não são típicas dos homens, não quer dizer que não haja homens... 



 

 

os homens podem ter cérebros mais femininos e as mulheres cérebros mais 

masculinos. Para além disso, era uma pessoa que tinha as suas questões de 

personalidade. Tinha um lado bom e um lado mau. O problema principal foi que 

eu queria fazer uma coisa, mas não recebia toda a informação e ele não estava 

totalmente motivado para aquilo que a norma define. Havia uma norma que 

define como certificar um laboratório em termos de qualidade. Eu queria fazer 

uma coisa e eu da parte dele não encontrei essa compreensão. Para se fazer 

esse tipo de trabalho era necessário muitas reuniões, muita organização e 

muita cooperação. Eu acho que encontrei todas as pessoas voltadas de costas 

umas para as outras. Percebi que da parte dele também não havia motivação, 

o verdadeiro interesse da missão. Tinha qualquer outro interesse que bem 

aquele que tinha ali escrito. Então fui acumulando frustrações até um ponto que 

ao fim de seis meses já tinha baixado os braços e esperei por um confronto 

com ele. Aí ele teve uma atitude de imposição. Sem querer o que estava 

realmente a fazer, ele teve uma atitude que me retirou qualquer réstia de 

confiança. Então a partir daí eu disse: “faz o que quiseres, mas eu já não me 

preocupo mais”. Eu disse: “enquanto estiver aqui faço o que tu quiseres, mas, 

vou arranjar coisa melhor”. Já não tenho confiança nenhuma, não tenho 

confiança profissional. Eu fui-me aguentando. Estava muito desmotivado. Mais 

uma vez desmotivado e acabei por sair ao fim de doze meses. Mais outra má 

experiência. 

 

§14 Quando o estágio acabou? 

 

Quando o estagio acabou. Acabou porque ele decidiu que já não seria 

interessante. Não interessa o que ele ainda fez. Teve umas atitudes impróprias, 

às quais eu não respondi no mesmo nível. Sai ao fim de doze meses. Se 

calhar, estou-lhe a contar muitos pormenores? 

 

§15 Não está nada. 

 

Como é de psicologia, está interessada nestas coisas todas. 

 

Eu sou de sociologia, por isso estou mais interessada ainda. 



 

 

 

Se fosse outro tipo de pessoa, eu faria um esquema muito mais reduzido. 

Quando sai, alguém me mostrou uma oportunidade que seria o meu emprego 

e, comecei no meu trabalho. Entreguei-me a uma experiência diferente de 

trabalho. 

 

§16 Que foi? 

 

Produtos nutricionais.  

 

É esse crachá que você tem aí. 

 

Isto é uma ferramenta de trabalho. Uma das muitas e é ainda uma das mais 

importantes. Aí abriram-se-me portas criativas e noções, inesperadas, 

diferentes, com muitas consequências positivas para a minha saúde e, como é 

que lhe hei-de dizer... Desde então, isto foi em Outubro que eu experimentei 

pela primeira vez, aliás em princípio de Novembro. É uma área de vendas. A 

empresa é a Herblife. É uma área de vendas, mas não só vendas, é muito mais 

do que isso. Há um trabalho de recrutamento, de liderança e de patrocínio de 

outras pessoas para multiplicar o trabalho. Isto tem sido uma experiência muito 

positiva. 

 

§17 Porquê? Não tem nada a ver com a sua formação. 

 

Tem, a verdade é essa. Em termos de física não tem porque eu estou na 

nutrição já na parte final, na parte da distribuição. Teria se eu estivesse a 

trabalhar nos laboratórios da empresa, isso fica nos Estados Unidos em Los 

Angeles. Pode ser que um dia vá para lá! Em termos de física não tem 

praticamente. O que eu emprego aqui são os meus conhecimentos de saúde e 

biologia que eu tive e aprofundei no secundário. Eu era um dos melhores 

alunos no secundário e sabia aquilo tudo de trás para a frente. Mas, também 

isso não é importante. Eu tenciono empregar a minha formação que eu tive na 

S. ao nível da organização de trabalho e da liderança e treinamento de 

equipas. Mas eu ainda não tenho equipa. Organização, eu ainda não construí a 



 

 

organização. Portanto tudo o resto eu não tenho conhecimentos de nada. Foi 

por isso que eu comecei só a fazer asneiras. Primeiro comecei a fazer tudo mal 

sem resultados... 

 

§18 Mas o que é que você faz? Foi lá para fazer o quê? 

 

Eu fui lá para ver. Ficar céptico e depois começar a experimentar. O que me 

mantém lá? Mantém-me lá o sonho. 

 

Sonho de? 

 

Eu vou primeiro dizer por palavras para depois desenvolver. O sonho, o 

exemplo, o campo de acção íntimo, prático e objectivo, a vontade de querer ter 

uma independência financeira que está incluída no sonho. Basicamente isto. O 

sonho de ter uma independência financeira. Só a possibilidade de poder voltar 

a sonhar já é um fenómeno. Eu apercebi-me que eu, como muitas pessoas em 

geral, deixam de sonhar. Isso de sonhar também é importante. Os poetas falam 

muito disso. Portanto, eu agora tenho independência financeira de poder 

construir uma organização. Mas, sobretudo de obter uma independência 

financeira e livrar-me de uma condição económica e social em que eu nasci e 

em que eu cresci. Portanto, é o exemplo de outras pessoas que partiram como 

eu, com participações múltiplas e exemplos múltiplos e que com o seu trabalho 

conseguiram grandes resultados em muito pouco tempo. É um campo de 

acção, um campo de manobras pelo seguinte, porque eu estou 

permanentemente a aprender, a fazer coisas novas, a confrontar-me com 

pessoas. É outra coisa importante encontrar pessoas. Aqui nas actividades, eu 

encontrava muito menos pessoas. Ter experiências diferentes. É uma 

oportunidade de eu crescer pessoalmente muito mais do que estar metido 

dentro de uma empresa, de uma fábrica ou de um laboratório porque as 

complexidades das relações entre as pessoas são muito maiores e isso 

permite crescer muito mais. Desenvolver, perceber, cair em frustrações, 

levantar-se aprender como se faz, conseguir observar, captar os exemplo e 

aprender acompanhado ou só. Isto do ponto de vista consciente. Do ponto de 

vista prático. Agora, ao mesmo tempo que eu comecei a comer esta comida, 



 

 

agora também comecei uma psicanálise. Há um paralelo entre a psicanálise e 

este trabalho que eles desenvolvem. 

 

§19 Como assim? 

 

São simples premissas novas que eu estou a fazer. A psicanálise é um 

processo de reestruturação, ou pelo menos de reestruturação do 

subconsciente e, eu creio que também toca em coisas do inconsciente. Pelo 

menos no inconsciente passa lá e mexe nas coisas. No fundo, a pessoa está-

se a reestruturar e isso ajuda muito a que nós tenhamos experiências novas. 

Para nós depois de tocada na neurose continuamos o nosso percurso e 

experiências novas ajudam a continuar. Se andarmos sempre com as mesmas 

experiências semelhantes, as que nos trouxeram as neuroses... Portanto, é por 

isso que é importante sair da mesma condição económica e trabalhar com mais 

pessoas aí fora. Portanto, é um espaço de experiência, um espaço de acção. 

Outra coisa extremamente importante são os resultados. Porque eu obtive 

alguns sobre isso. Como obtive excelentes resultados com a minha saúde, 

embora eu já fosse uma pessoa considerada medicamente sã, a questão é que 

apercebi-me daquilo que fisiologicamente não tinha noção... Eu estava a dizer 

que outra coisa extremamente importante porque além do exemplo do sonho e 

do campo de acção eram os bons resultados que eu obtive para a minha 

saúde. Ali vai um potencial cliente, mas, a questão não é essa. Toda a gente é 

um potencial cliente. Posso-me alargar em pormenores, mas não é para isso. 

 

§20 Mas você faz o quê? Continue a desenvolver essa sua ideia. 

 

São os pormenores dos benefícios para a minha saúde. Eu melhorei muito a 

minha saúde. Eu larguei os medicamentos que eu tinha que tomar por vezes. 

Tomava antibióticos e anti-inflamatórios desde Outubro até Abril. Tinha que 

tomar todos os anos e, as minhas defesas tinham vindo a diminuir de ano para 

ano derivado a complicações das mucosas que me traziam infecções de 

garganta e por ai fora. Mais do que isso, a minha pele mudou. Eu estou com 

outra energia totalmente diferente. Eu sinto-me muito mais estável a nível 

emocional, muito mais revigorado. Tinha um fungo numa unha que nunca mais 



 

 

conseguia tratar e desapareceu. Já vejo melhor porque aumenta a 

sensibilidade ao nível visual. Durmo menos, canso-me menos. Durmo menos 

porque recupero mais facilmente. Perdi toda a massa adiposa que tinha em 

todos os músculos. Estou como se fosse um atleta. Deixei de praticar desporto 

há anos. Eu praticava judo. Deixei de praticar mais ou menos quando entrei 

para a S. porque dediquei-me mais ao trabalho e à casa. Depois tive obras em 

casa. Mas, eu sinto a frescura de quando eu tinha dezoito anos. Portanto é 

uma sensação de rejuvenescimento. Isto acontece porque isto acontece a nível 

celular. É uma nutrição a nível celular e molecular. É por isso que isso 

acontece assim. Estes resultados foram muito surpreendentes, o que 

sedimenta a minha confiança. Para além disso, eu vejo os exemplos de todos 

os meus colegas, mais os meus clientes e eu tenho uma noção da saúde das 

pessoas quando passa alguém. Eu olho para uma pessoa e consigo ter uma 

noção do que é que as pessoas precisam. Não sei tudo, mas consigo ter uma 

noção do nível de saúde integrada no nível da pessoa. Por exemplo, eu olho 

para a sua cara e vejo o seu nível de saúde, consigo ver alguma coisa. Então 

isso é uma coisa que dá muita força. Depois há uma outra questão, a empresa 

é uma empresa americana multinacional, mas, mesmo dentro das empresas 

americanas é fora do tradicional. Mesmo dentro do esquema de marketing 

multi-nível é fora de série. 

 

§21 Porquê? Qual é a diferença? 

 

A organização da empresa é fora do tradicional e está feita de uma maneira 

genial. É por isso que não são só os produtos que contam. O sucesso da 

empresa não tem só em conta os produtos, também tem em conta o esquema 

de marketing multi-nível que a empresa adopta, da organização, da empresa. 

Depois é o esquema de formação que a empresa proporciona aos 

distribuidores, às pessoas. Eu posso dizer que é a empresa mais fantástica 

onde eu já trabalhei. Eu estou muito contente, apesar dos fracassos que já 

tenho. Todos os dias eu tenho fracassos. Mas eu estou muito contente por ter 

encontrado isto. Mesmo, por exemplo, que agora tivesse de cortar as pernas e 

tivesse que ficar paraplégico, eu já estou muito contente. Foi uma revelação, 

não só para a minha saúde, mas também para o meu espirito e não só. Eu sei 



 

 

que é um sítio onde em posso trabalhar em qualquer condição, em qualquer 

país. Portanto eu neste momento o que faço é vender produtos nutricionais. 

Acompanho os clientes, recruto pessoas e depois também ajudo a desenvolve-

las. É sempre uma relação de trabalho de ganho/ ganho, sempre. Não há nada 

nesta empresa que seja diferente. É tudo ganho/ ganho. 

 

§22 Como é que é possível? 

 

É possível. Mas tem de ir a um S.D.S. para compreender isso. Estou a falar a 

sério. Será muito interessante para si. Mesmo profissionalmente, do ponto de 

vista da psicologia para perceber e ver o fenómeno, o que é. Portanto é isso 

que eu faço hoje em dia. Eu comecei muito mal. Eu não sou de modo nenhum 

exemplar. Eu comecei sem fazer nada, deixar o tempo passar. Depois o que 

fazia, fazia mal e depois é que realmente consegui arrancar melhor em termos 

de investimento. Apesar do investimento ser muito baixo... Relativamente aos 

investimentos normais, é muito baixo o investimento mas, é preciso fazer 

algum investimento senão não é negócio. E só nas últimas semanas é que tive 

muitas ocasiões de formação, inclusive fui ao Brasil. No fim-de-semana 

passado estive em Santa Maria da Feira num congresso e, só agora é que eu 

tenho noção de como é que as coisas se fazem. Mas como a vida é muito 

complicada, eu ainda tenho muito que desenvolver. E é isso que eu faço. Eu 

vendo saúde às pessoas e vendo a assistência aos sonhos delas. Não é 

venda, assisto-as a realizarem o seu sonho. 

 

É bonito! 

 

Portanto há uma parte do produto e outra parte da pessoa, da organização, do 

recrutamento, do patrocínio das pessoas. É nessas coisas que eu estou a 

trabalhar. É uma tendência do mercado que está no início. O mercado é uma 

criança ainda não explodiu. Como isto é saúde preventiva vai contra as 

farmácias, vai contra os médicos, portanto tem a legislação contra. Mas é 

aquilo que o país mais precisa. Portanto, está a ver como toda a gente é 

potencial cliente. Mas eu tenho a noção disso porque eu sei. O difícil está em 



 

 

fazer as pessoas compreender que faz bem. Mas, isso é só uma questão de 

tempo. 

 

§23 Portanto você tem um trabalho que não é um emprego. 

 

É um trabalho. Não é um emprego. É um negócio. 

 

§24 E mudou a sua vida? 

 

Mudou a minha vida e, estou muito contente por ter encontrado isto. Pena que 

eu não tenha encontrado isso durante o curso porque eu teria deixado o curso 

e crescido muito mais. Neste momento, já estaria com uma vida extraordinária, 

uma vida diferente. 

 

§25 Do ponto de vista económico? 

 

Do ponto de vista económico, do ponto de vista de tudo. 

 

Porque ganha bem? 

 

Porque tenho a oportunidade de ganhar muito. É uma questão de trabalhar 

com consistência e persistência. 

 

Você já ganha bem ou ainda não? 

 

Não porque eu tenho feito muitas asneiras. Como eu há pouco lhe disse só há 

pouco tempo é que comecei a fazer as coisas bem. Portanto é uma questão de 

tempo. 

 

§26 E está lá há quanto tempo? 

 

Portanto, eu comecei a tomar isto em Novembro. Realmente, meti-me no 

negócio, mas ainda a fazer asneiras, no dia 2 de Janeiro. Eu estou numa fase 

de reestruturação e de psicanálise. Isso faz com que eu não esteja plenamente 



 

 

focado nas questões do trabalho. Na semana passada e esta semana 

estiveram dias muito difíceis. Mas, porque às vezes há sessões muito 

produtivas, isso significa que são muito pesadas. Mas, ao mesmo tempo, 

depois tive conhecimento disso, esses episódios produzem uma reacção muito 

rápida e resolvem problemas em catadupa. É o que sinto. Não é a primeira vez 

que o sinto. Ontem e anteontem sentia-me muito esgotado e agora sinto-me 

muito melhor. 

 

§27 Diga-me uma coisa, a psicanálise está incluída no pacote de 

desempenho? 

 

Não, não tem nada a ver com a empresa. A psicanálise é um projecto pessoal 

que eu suporto. 

 

Pensei que eventualmente tivesse alguma coisa a ver com a empresa. 

 

Não, não tem nada a ver. Mas voltando ao que estava a dizer, se eu estivesse 

numa situação de momento mais limpa eu seria muito mais eficiente, muito 

mais produtivo, com muito mais resultados. Neste momento, se fosse nessa 

situação já não estaria aqui. Já estaria com um andamento tão grande que... 

 

Não teria tempo para me aturar.... 

 

Eu também estou aqui agora porque a seguir vou ter uma consulta. Como sabe 

a psicanálise tem de ser frequente, três vezes por semana no mínimo. 

 

§28 Então quando é que lhe surgiu isso? 

 

O quê? 

 

Esse trabalho. 

 

Foi na altura do fim, quando eu estava desmotivado. Tinha uma colega que me 

mostrou a oportunidade. Ela tinha também começado um mês antes e como eu 



 

 

tinha muita consideração pela palavra dela, eu fiz coisas que nunca tinha feito 

como comprar uma coisa que eu não sabia sequer para que servia. É aquilo 

que se compra desses produtos mais baratos ou para se começar um negócio 

é fundamental. É um passo em que quem vende não ganha absolutamente 

nada. É o que se chama um kit de negócio. Tem lá dentro as coisas mais 

elementares para uma pessoa começar a trabalhar. Eu comprei aquilo e aquilo 

dava direito a uma formação. Eu fui ver e isso causou-me muita estranheza 

mas também algum interesse. Foi essa réstia de interesse que me fez não 

largar. Portanto, tive uma atitude extremamente céptica. Dizem que fui uma das 

pessoas mais cépticas que alguma vez viram. Eu não participei, só fui 

observar. Participei uma vez porque bati palmas. Só uma vez a um orador que 

me fez rir e, de resto fui lá comi e bebi e pronto. Como aquilo são dois dias, o 

preço também incluía as refeições. E foi assim que comecei. Portanto, mantive 

o interesse. Gostei, mas não andava ainda bem. Foi o início da psicanálise. 

Andava ainda desmotivado e muito inerte. Mas isto é um negócio que é fora do 

vulgar. Outra característica que isto tem é que só as pessoas pró-activas é que 

subsistem. As reactivas não subsistem durante muito tempo. O que interessa 

não é o passado da pessoa, o que interessa é o futuro, onde a pessoa 

pretende chegar, o objectivo, o sonho que a pessoa tem. Isso é uma coisa que 

eu já procurava há muito tempo só que largar a reactividade levou muito tempo. 

Todos os dias nós temos que nos reconquistar a nós próprios. Portanto é 

nesse sentido que eu mantive o interesse. Por isso, passaram-se três meses 

sem eu fazer nada praticamente. Depois comecei a fazer asneiras, um monte 

de asneiras, a tentar fazer as coisas mal. É preciso compreender que isto é 

uma área onde há muita interacção pessoal. A minha experiência desde a 

adolescência até há pouco tempo sempre desprezei a área das vendas. Eu, 

com um vendedor, dissecava-lhe o discurso porque eu começava com o meu 

rigor da minha linguagem técnica e científica porque isso baralha. Agora eu 

compreendo porquê que os vendedores não falam assim. 

 

§29 Portanto você agora também já fala como um vendedor? Ou mantém 

o discurso lógico, racional e positivista da ciência? 

 



 

 

Isso é a minha tendência. Mas geralmente isso estraga tudo porque aqui quem 

é simples aqui consegue. Como eu sou uma pessoa complicada, complico as 

coisas e afasto as pessoas, afugento as pessoas. Eu sempre tive um princípio, 

foi de tentar-me adaptar à pessoa. Essa adaptação eu tento, mas não consigo 

ou consigo muito mal. Agora já consigo fazer melhor. Desliguei o 

“complicómetro”. É preciso desfazer o que aprendemos para reaprendermos 

outras coisas. Portanto, é um grande risco pessoal também. 

 

§30 E você tem tido formação para aprender essas coisas? 

 

Tenho tido muita formação. Este é um trabalho em que a própria formação está 

muito baseada na automotivação da pessoa. Isto é muito liberal. É 

simplesmente genial o esquema que esta empresa utiliza. É uma obra de 

génio. Mas, quem formou esta empresa era uma pessoa de génio, já faleceu. 

Portanto eu estou muito contente, apesar dos fracassos que tenho tido. Tenho 

também tido alguns sucessos, não foram só fracassos. Estou muito motivado. 

 

§31 Então como é que você se imagina profissionalmente? 

 

Daqui a cinco anos? 

 

Sim. O seu futuro? 

 

Olhe, profissionalmente imagino-me a ganhar... daqui a cinco anos, em termos 

de euros actuais (1000 euros são duzentos contos) imagino-me a ganhar pelo 

menos quatro mil euros por mês limpos. Isso é outra coisa. A gente ganha 

dinheiro limpo sem impostos. 

 

§32 Qual é a relação contratual que tem com a empresa? 

 

É uma relação de contrato, eu sou distribuidor da empresa. 

 

Ah, mas tem um contrato? 

 



 

 

Sim. 

 

§33 E vê-se lá naturalmente? Não se vê noutro sítio, não se vê a mudar de 

empresa a mudar de trabalho? 

 

Eu posso ter dois empregos ou mais, mas, esta actividade eu não tenciono 

largar. 

 

§34 Porquê que você lhe chama actividade?  

Não é um emprego. 

 

Porquê? 

 

Porque não é por conta de outro. É por conta própria. Eu mais tarde vou ter de 

me colectar como trabalhador independente, mas eu estou vinculado a 

empresa por um contrato em que eu distribuo os produtos. É assim com todos. 

Repare que isto é um esquema fora do vulgar, mas não só, tem muito mais 

coisas. Eu vejo-me assim, posso até ter outro emprego durante alguns tempos, 

mas agora isto eu nunca vou largar. Pelo menos os produtos nunca vou largar 

pelos benefícios que traz. Mas como eu sei que é uma tendência de mercado 

que esta no início, aliás que o mercado está cada vez mais a aumentar e que 

as pessoas estão cada vez com menos saúde. Eu sei que quem esgravatar 

agora, quem semear vai colher os melhores frutos, vai construir um jardim. 

 

§35 Está fora da sua do seu horizonte próximo procurar um emprego 

convencional? 

 

Para falar a sério eu não tenho muito interesse em procurar emprego porque, 

pelas experiências que eu já tive, avaliei os prós e os contras. Um emprego 

pode dar uma relativa estabilidade, que é sempre relativa. Mas, tem muitas 

coisas que mais tarde pesam, como por exemplo a relação entre o trabalho, o 

mérito e o incentivo. Como as próprias relações de trabalho, as próprias 

oportunidades de formação, os contactos pessoais, a estabilidade nos 

empregos. Hoje em dia, nos empregos, a tendência é não mais do que três 



 

 

anos no emprego. As coisas vão ter sempre de mudar e, ponderando os prós e 

contras de ambas as partes nenhum é perfeito. Nesta actividade eu não tenho 

um rendimento estável. Eu tenho que criar esse rendimento e tem de ser pelo 

meu trabalho. Posso criá-lo muito rapidamente, também há sempre uma dose 

de sorte, mas é sobretudo mérito e sei que posso ganhar muito mais e em 

muito menos tempo o que eu ganharia dentro de uma empresa, onde só se vai 

trabalhar. Se se mantiver na empresa depois chega a reforma, aqui não. Aqui 

ganha-se mais rapidamente do que numa empresa e pode trabalhar até ao fim 

da sua vida. E, além, disso o que ganhar pode construir coisas que são depois 

hereditárias em termos de rendimentos porque a empresa dá coisas 

hereditárias. 

 

Como assim? 

 

Os royalties’s, direitos de autor. É isso que faz explodir o dinheiro e depois são 

hereditários. É um esquema que não tem nada a ver. Venha assistir a um 

S.D.S. que eu garanto-lhe que vai ser muito interessante, nem que seja só para 

níveis profissionais. 

 

§36 Então está visto que aquilo que você pensa em termos de futuro 

profissional pelo menos para já passa por ali. 

 

Sim. 

 

§37 Sem empregos certos e sem aquelas obrigações. Isto dá-lhe para 

viver? 

 

Não, neste momento não dá para viver. Neste momento eu estou a viver da 

poupança que tenho e daquilo que a minha mulher ganha. 

 

§38 E a sua mulher tem um emprego estável? 

 

Sim, tem um emprego estável. 

 



 

 

§39 Se a sua mulher não tivesse você poderia pensar, com filhos, entrar 

nessa aventura? 

 

Se ela não estivesse... A aventura sim, mas estaria mais forçado a procurar 

algum rendimento contínuo, estável. Mas eu faria sempre paralelamente esta 

actividade, portanto em tempo parcial. Isso eu sei que faria sempre. Neste 

momento tenho dois filhos, um com catorze meses e outro com quatro anos. 

Isto foi uma grande modificação na minha vida. É claro que também se eu não 

tivesse dinheiro de poupanças também não poderia sequer estar a fazer uma 

psicanálise. Mas isso é um investimento que eu estou a fazer e estou a ter 

muito bons resultados e vai ainda produzir mais resultados. Pronto, cá estou e 

vou andando... 

 

§40 Há mais alguma coisa importante que gostasse de contar? 

Não. É tudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Codificação da entrevista de Pedro 

 

Segmento1 (§1)  

Em termos profissionais as coisas começaram, a meu ver, ainda no decorrer do 

último ano da licenciatura. (S1.1) 

A experiência que tive foi muito profissionalizante, o estágio era mesmo um 

estágio profissionalizante. (S1.2) 

Serviu para aumentar as minhas competências dentro da área que seria o 

trabalho científico e o trabalho laboratorial. (S1.3) 

Eu fiz física tecnológica. (S1.4) 

A partir daí, comecei a trabalhar num laboratório como se estivesse a trabalhar 

numa empresa pequena embora sem fins lucrativos. (S1.5) 

Aquilo é um laboratório de investigação não ligado a nenhuma empresa.(S1.6) 

Era estatal. (S1.7) 

Eu era um estagiário e colaborava com outros investigadores e, começou logo 

por aí por ser profissionalizante. (S1.8) 

No entanto, isto só seria reconhecido em âmbito científico, técnico ou 

académico. (S1.9) 

Depois tive cerca de um ano e meio, dois anos a dar explicações.(S1.10) 

Mais pormenorizadamente, os primeiros meses foi para descansar depois de 

terminar o curso. (S1.11) 

Terminei o curso em 17 de Fevereiro de 1996, descansei alguns meses.(S1.12) 

Depois no ano lectivo seguinte comecei a dar explicações.(S1.13) 

 

Segmento 2 (§2)   

 

Física, química e matemática até ao 12º ano. (S2.1) 

Até me fartar, até achar que já estava farto e que precisava de conhecer mais, 

alargar horizontes e experiências.(S2.2 e Arg 2.1) 

Pretendi entrar para empresas, procurar emprego para empresas.(S2.3) 

Foi difícil.(Arg 2.2) 

Comecei como estagiário associado a um curso de formação/ especialização 

para licenciados, mas, a um nível muito superficial, na Câmara de Comércio 

Luso-Alemã.(S2.4) 



 

 

 Fui levado a participar numa empresa que é a S..(S2.5) 

Aí fiquei cerca de seis meses como estagiário (S.2.6) 

 

Segmento 3 (§3)  

 

Não remunerado praticamente.(S3.1) 

Fiz isso mesmo por vontade de querer entrar numa empresa e de querer 

experimentar as oportunidades. (Arg 3.1) 

Já estava farto de estar em casa a dar explicações. (Arg 3.2) 

Não tinha gozo nisso. (Arg 3.3) 

E apesar de me custar dinheiro, nem sequer os transportes me pagavam.(S3.2) 

Tinha acesso ao refeitório, era a única coisa que tinha.(S3.3) 

Apesar de não ser remunerado, eu aprendi muito. (S3.4 e Arg 3.4) 

Eu precisava e tinha a necessidade de abrir os horizontes e experiências.(Arg 

3.5) 

Porque a minha experiência tinha sido só a faculdade e pronto mais nada.(S3.5 

e Arg 3.6) 

Aliás, esqueci-me de um pormenor, ainda tentei dar aulas num liceu mas isso 

não me interessou.(S3.6 e Arg 3.7) 

 

Segmento 4 (§4)   

 

Sim, tive lá, mas não chegou a dois meses. (S4.1) 

Experimentei, mas não chegou a dois meses. (S4.2) 

Não gostei.(Arg 4.1) 

Porque ganhava-se mal e porque não me estava para sujeitar aos problemas 

de falta de organização da escola.(S4.3 e Arg 4.2) 

Preferi trabalhar em casa a dar explicações porque ganhava mais 

dinheiro.(S4.4 e Arg 4.3) 

 

Segmento 5 (§5)  

 



 

 

Nessa altura ainda não estava na S., isso foi antes da S..(S5.1) Foi uma 

ocasião que no início do ano lectivo tentei dar aulas e desisti porque não 

estava interessado. (Arg 5.1) 

Mais tarde comecei a trabalhar. (S5.2) 

Ainda antes de começar o estágio ligado à S. tive umas aulas à noite no 

I.S.E.L. no curso de engenharia de informática e computadores.(S5.3) 

Aí também tive de fazer um esforço. (Arg 5.2) 

Mas quando comecei na S. tornou-se muito penoso trabalhar e estudar no 

I.S.E.L. ao mesmo tempo. (S5.4 e Arg 5.3) 

O I.S.E.L. é muito pesado, é muito doloroso porque estão sempre a exigir 

trabalhos práticos. (S5.5) 

Estão constantemente a pedir trabalhos práticos, todas as semanas, todas as 

disciplinas têm trabalhos práticos. (S5.6) 

É por isso que ninguém consegue terminar um curso à noite em cinco anos, 

ninguém.(Arg 5.4) 

Eu não conheço ninguém.(Arg 5.5) 

 

Segmento 6 (§6)   

 

Porque queria aumentar as minhas possibilidades profissionais. (S6.1 e Arg 

6.1) 

Com física não chegava lá (Arg 6.2) 

Portanto se havia de responder por carta a anúncios dos jornais não chegava 

(S6.2) 

Então pensei: “bem em tentar outro curso superior onde pudesse até já ter 

algumas equivalências e aprender”. (Act 6.1) 

Eu sabia que ao fim do segundo ano as pessoas já podem encontrar emprego, 

naquela altura. (Act 6.2) 

Sabe porque digo naquela altura porque as coisas são muito mutáveis no 

mercado de trabalho, hoje em dia. (Arg 6.3) 

As coisas estão cada vez mais rápidas aqui em Portugal. (Arg 6.4) 

Naquela altura, todos os informáticos tinham emprego ou vários empregos 

(S6.3) 

Hoje em dia já não é assim. (Arg 6.5) 



 

 

Os engenheiros electrotécnicos também tinham emprego e hoje já não é 

assim.(Arg 6.6) 

 Portanto eu fiz isso na expectativa de chegar ao segundo ano e terminar o 

segundo ano já com perspectivas de emprego.(S6.4 e Arg 6.7) 

Entretanto fui para a S.. (S6.5) 

As coisas tornaram-se mais difíceis e eu abrandei.(S6.5 e Arg 6.8) 

Na S, ao fim de seis meses, comecei com responsabilidades, convidaram-me. 

(S6.6) 

Fui para a S. e ao fim de seis meses como estagiário no sector da logística, 

convidaram-me para outros cargos. (S6.7) 

No sector de logística, eu não aprendi nada de logística praticamente porque 

fui totalmente desaproveitado. (S 6.8 Arg 6.19) 

 No entanto, eu contactei com muitas pessoas de muitos níveis e isso permitiu-

me alargar as perspectivas, nomeadamente uma equipa de consultores que lá 

estava. (S6.9) 

Eu encostei-me a eles para aprender algumas coisas. (S6.10) 

Era muito ingénuo, muito inexperiente.(Act 6.3) 

 

Segmento 7 (§7)  

Pois, mas as coisas nas empresas acontecem com uma lógica que não é uma 

pura lógica simples. (Arg 7.1) 

É a que convém.(Arg 7.2) 

Não, eu respondi a um concurso de formação que existia na casa de comércio 

Luso – Alemã. (S7.1) 

Depois associado a esse curso estava o estágio numa empresa.(S7.2) 

Mas fui subaproveitado.(Arg 7.3) 

 Só que eu entrei em contacto com a vida de uma empresa.(S7.3) 

 Alarguei horizontes, absorvi umas coisas e conheci como é uma empresa por 

dentro.(S7.4 e Arg 7.4) 

Coisas que não existem nos manuais, coisas que não nos ensinam. (Arg7.5) 

Questões sobre o relacionamento pessoal e da compreensão de como uma 

organização é feita. (S7.5) 

Todas essas coisas que não vêm escritas nos livros e eu sentia essa falta 

(Arg.7.6) 



 

 

Então eu estive como estagiário durante seis meses.(S7.6) 

 Depois havia uma reestruturação em curso, na altura, já há alguns anos. 

(S7.7) 

E, nessa onda, alguém se lembrou de mim e achou que era boa ideia eu ficar 

como responsável pela qualidade de produção dos transformadores de 

distribuição, na fabrica do Sabugo em Pêro Pinheiro. (S7.8) 

Eu aceitei.(S7.9) 

 Estive lá durante um ano e meio e foi uma actividade com muita tensão, Tanto 

a nível de trabalho como a nível de formação e de aprendizagem. (S7.10 e Arg 

7.7) 

Contactei com muitas pessoas a vários níveis, desde o homem da limpeza ao 

director dos directores, clientes e fornecedores. (S7.11) 

Portanto a qualidade é uma área, ainda para mais na produção é uma zona de 

confluência, tudo o que acontece na fábrica tem consequências ali. (S7.12) 

A minha actividade era resolver os problemas da produção a nível da 

qualidade. (S7.13) 

Estive a colaborar nisso e mais em outras coisas. (S7.14) 

Novos produtos, reclamações, trabalhar em projectos de qualidade, em 

projectos de desenvolvimento, em muita coisa. (S7.15) 

Foi extremamente intenso (Arg 7.8) 

Tive muita formação.(S7.16) 

 Saí por motivos políticos, não por falta de mérito. (S7.17 e Arg 7.8) 

Havia uma reestruturação, a minha chefe é demitida e passado um mês o 

director pediu a demissão. (S7.18) 

Foram as pessoas que me meteram na empresa e, logo a seguir mandaram-

me embora porque era a altura de eu passar a efectivo. (S7.19) 

Portanto eu ainda estava a contratos e era a altura de eu passar a efectivo. 

(S7.20) 

Foi uma fase em que estávamos a obter alguns resultados, não todos porque 

era muito difícil. (S7.21) 

Era uma fábrica que estava em situação de falência técnica. (S7.22) 

E com muitas culpas do lado dos alemães que nos dificultavam a 

reestruturação embora nos dessem o dinheiro para nós continuarmos.(S7.23) 



 

 

A falência técnica do lado da fábrica, não do ponto de vista global da S.. 

(S7.24) 

Estávamos a dar lucro se não já teriam fechado. (S7.25) 

Então, por motivos políticos, eu saí. (S7.26) 

Passados seis meses, respondi e entrei para uma fábrica que fazia contadores 

de electricidade, contadores de água, era mecânica de precisão. (S7.27) 

Eu fui para fazer funções de engenheiro físico para o desenvolvimento de 

contadores de electricidade, contadores de energia eléctrica.(S7.28) 

 

Segmento 8 (§8)  

O que aconteceu de inesperado era que eu não tinha material para trabalhar e 

não tinha acompanhamento. (S8.1) 

Não recebi formação, ou seja, mal eu entrei, eu estava arrumado numa 

prateleira. (S8.2 e Arg 8.1) 

Eu tinha alturas que não contactava rigorosamente com ninguém.(S8.3) 

 Eu estava sozinho num edifício com mais uma outra pessoa. (S8.4) 

No entanto, não havia deslocações por isso fiquei para ali esquecido.(S8.5) 

Foi uma experiência muito negativa do ponto de vista profissional. (S8.6 e Arg 

8.2) 

Foi extremamente negativo. (Arg 8.3) 

O tempo que eu lá estive não teve nada de bom. (S8.7 e Arg 8.4) 

 

Segmento9 (§9)   

 

Tinha coisas para fazer. (S9.1) 

A questão é que eu só podia fazer poucas coisas e eram coisas muito 

desmotivantes porque eu não tinha reuniões de trabalho. (S9.2 e Arg 9.1) 

O meu chefe vinha-me sempre com historias. (Act 9.1) 

Falávamos de física, mas, muitas vezes falávamos mais de metafísica do que 

física, porque o chefe começava a falar de metafísica. (Act 9.2) 

Sentia-me isolado porque ninguém compreendia o que eu estava a 

fazer.(Arg9.2) 

 O que eu estava a fazer assustava os engenheiros porque os engenheiros não 

percebiam nada de física, era verdade. (Act 9.3) 



 

 

Ninguém sabia como funcionava um contador de electricidade. (Act 9.4) 

Sabiam montar aquilo, mas não sabiam porque que aquilo funcionava. (Act 9.5) 

Eu constatei isso e sabia, antes de entrar, que já tinha havido outras confusões 

a dizer para quê que se precisa de física.(S9.3 e Arg 9.3) 

Havia muito mau ambiente. (S9.4 e Arg 9.4) 

Enfim, foi uma experiência muito má porque... (S9.5 e Arg 9.5) 

Foi sobretudo pela desmotivação, não recebia informações.(S9.6 e Arg 9.6) 

Mais adiante, eu tive conhecimento por um colega meu que já tínhamos um 

contador novo e eu nem sabia que tínhamos um contador novo.(S9.7) 

Eu fiquei boquiaberto.(S9.8) 

O que é que eu estou aqui a fazer? (Act 9.6) 

Isso era já um sinal de que eu iria sair. (S9.9 e Arg 9.7) 

O que entretanto aconteceu foi que a empresa mudou de estratégia. (S9.10) 

Resolveu abandonar o seu próprio produto e comprar um produto praticamente 

feito a uma empresa multinacional, a ABB.(S9.11) 

 Então aqui só teríamos que montar o disco. (S9.12) 

O contador tem um disco. (S9.13) 

Era só pôr lá o disco, fechar a caixa e já está e diz “made in Portugal”. 

Portanto, abandonaram o produto deles, um produto nacional e não fazia 

sentido fazer um desenvolvimento com um físico. (S9.14) 

É preciso compreender que o que eu estive a fazer não tinha equipamento 

suficiente. (S9.15) 

Tinha muita falta de equipamento. (S9.16) 

Eu nem sequer tinha um osciloscópio. (S9.17) 

Eu não tinha um voltímetro. (S9.18) 

Eu tinha uma bancada de ensaios porque não era necessário para mais 

ninguém.(S9.19) 

 Era isso que eu tinha e o resto era papel.(S9.20) 

 

Segmento 10 (§10)  

 

Alguém achou que eu era importante ou achou importante do ponto de vista 

político. (Arg 10.1) 



 

 

Dizer que tem um físico poderia ser política e não ser uma estratégia técnica. 

(Arg 10.2) 

E foi isso que eu senti. (Act 10.1) 

Eu fui de certa maneira usado. (Arg 10.3) 

Depois, mais tarde, apercebi-me que na parte administrativa da empresa havia 

umas pessoas que me queriam lá e outras que não queriam, sem que eu 

estivesse absolutamente culpa de nada. (Act 10.2 e Arg10.4) 

Portanto eu fui corrido da empresa de uma maneira... (S10.1) 

E aí é que eu percebi que havia pessoas que queriam que eu saísse e outras 

queriam que eu ficasse. (Act10.3) 

Foi uma experiência para esquecer (S10.1 e Arg.10.5) 

 

Segmento11 (§11)  

Um ano e meio. (S11.1) 

Depois transferiram-me para uma empresa associada só para descargo de 

consciência de alguns administradores. (S11.2) 

Portanto um ano e nove meses. (S11.3) 

A única coisa boa que eu tirei de lá foi o salário, que nem por isso era nada de 

especial, mas, foi o melhor salário que eu já tive até agora (S11.4 e Arg 11.1). 

Foi [o melhor salário].(S11.5) 

Eu era o único licenciado.(S11.6) 

Não, havia mais um que era o meu chefe. (Act11.1) 

Haviam lá muitos doutores que não eram doutores. (Act 11.2) 

O meu colega mais próximo ganhava mais cem contos do que eu, isso é só 

para ter uma noção. (Act11.3) 

Enfim, fui muito marginalizado nesse aspecto. (Arg 11.2) 

Eu cheguei a uma altura em que não fazia nada praticamente.(S11.7) 

Ia para me entreter.(S11.8) 

Repare que o meu trabalho era intelectual e no estado de tensão que eu ficava, 

eu não conseguia pensar.(S11.9) 

Ninguém me dava resposta.(S11.10) 

O meu chefe fugia e dizia-me que estava a tratar disso e não resolvia 

nada.(Act11.4) 

Então eu era Internet, conversa, passear.(S11.11) 



 

 

 

Segmento12 (§12)  

Comecei a procurar emprego. (S12.1) 

Claro que não foi a tempo e não foi com a velocidade suficiente. (S12.2) 

Despedir-me não. (S12.3) 

Eu nessa altura já tinha filhos. (Act12.1) 

De qualquer maneira, enquanto não tivesse outro lugar para passar eu não 

sairia. (S12.4 e Arg 12.1) 

Só que, no entretanto, não arranjei nenhum trabalho e cai no desemprego outra 

vez. (S12.5) 

Mais tarde, passado nove meses, comecei como estagiário. (S12.6) 

Estagiário no I.T.N., instituto tecnológico nuclear.(S12.7) 

 Estava no serviço de simetria individual no departamento de protecção 

crâniológica e segurança nuclear. (S12.8) 

Aí fui fazer um trabalho associado à qualidade. (S12.9) 

Como se não bastasse, aí apercebi-me que não tinha todas as condições de 

trabalho e que havia questões de organização que faltavam e que eu não iria 

cumprir a minha missão. (S12.10 e Arg 12.2) 

Eu tinha uma perspectiva do que se deveria fazer, mas não era bem a 

perspectiva do chefe. (Act12.1) 

O modo de relacionamento com o meu chefe não era o modo explícito, era o 

modo implícito. (Act12.2) 

O meu chefe era uma pessoa que não conseguia dizer as coisas abertamente 

e directamente.(Act 12.3) 

 Raramente conseguia fazer isso.(Act 12.4) 

É estranho porque ele tinha uma maneira feminina, muito associada às 

mulheres.(Act 12.4) 

 Não tinha uma maneira de estar dele(Act 12.5). 

 

Segmento13 (§13)  

Como é que eu lhe eu hei-de dizer. (Arg13.1) 

Como sabe, o cérebro dos homens e das mulheres não funcionam 

exactamente da mesma maneira, mas, não é por ai que eu queria entrar. 

(Arg13.2) 



 

 

Ele tinha uma maneira de pensar e de agir que é mais comum de se encontrar 

nas mulheres do que nos homens.(Act13.1) 

Manipulação. (Act 13.2) 

Alguns toques, jeitos. (Act 13.3) 

Algumas atitudes, algumas maneiras de reagir que não são típicas dos 

homens, não quer dizer que não haja homens... (Act 13.4) 

os homens podem ter cérebros mais femininos e as mulheres cérebros mais 

masculinos. (Act 13.5 e Act 13.6) 

Para além disso, era uma pessoa que tinha as suas questões de 

personalidade.(Act 13.7) 

 Tinha um lado bom e um lado mau. (Act13.8) 

O problema principal foi que eu queria fazer uma coisa, mas não recebia toda a 

informação e ele não estava totalmente motivado para aquilo que a norma 

define. (Act13.9) 

Havia uma norma que define como certificar um laboratório em termos de 

qualidade. (S13.1) 

Eu queria fazer uma coisa e eu da parte dele não encontrei essa compreensão 

(Act13.10) 

Para se fazer esse tipo de trabalho era necessário muitas reuniões, muita 

organização e muita cooperação. (S13.2) 

Eu acho que encontrei todas as pessoas voltadas de costas umas para as 

outras. (S13.3) 

Percebi que da parte dele também não havia motivação, o verdadeiro interesse 

da missão. (Act13.11) 

Tinha qualquer outro interesse que bem aquele que tinha ali escrito. (Act13.12) 

Então fui acumulando frustrações até um ponto que ao fim de seis meses já 

tinha baixado os braços e esperei por um confronto com ele. (Act13.13) 

Aí ele teve uma atitude de imposição. (Act 13.14) 

Sem querer o que estava realmente a fazer, ele teve uma atitude que me 

retirou qualquer réstia de confiança.(Act13.15) 

Então a partir daí eu disse: “faz o que quiseres, mas eu já não me preocupo 

mais”. (Act13.16) 



 

 

Eu disse: “enquanto estiver aqui faço o que tu quiseres, mas, vou arranjar coisa 

melhor. Já não tenho confiança nenhuma, não tenho confiança profissional.” 

(Act 13.17) 

Eu fui-me aguentando. (S13.4 e Arg 13.1) 

Estava muito desmotivado.( Act 13.18 e Arg13.2) 

Mais uma vez desmotivado e acabei por sair ao fim de doze meses(S13.5 e 

Arg13.3). 

Mais outra má experiência (S13.6) 

 

Segmento 14 (§14)   

 

Quando o estagio acabou.(S14.1) 

Acabou porque ele decidiu que já não seria interessante. Não interessa o que 

ele ainda fez.(Act14.2) 

 Teve umas atitudes impróprias, às quais eu não respondi no mesmo nível. 

(Act14.3) 

Sai ao fim de doze meses. (S14.2) 

Se calhar, estou-lhe a contar muitos pormenores?(Arg 14.3) 

 

Segmento 15 (§15)  

Como é de psicologia, está interessada nestas coisas todas.(Arg 15.1) 

Se fosse outro tipo de pessoa, eu faria um esquema muito mais reduzido. (Arg 

15.2) 

Quando sai, alguém me mostrou uma oportunidade que seria o meu emprego 

e, comecei no meu trabalho.(S15.1) 

Entreguei-me a uma experiência diferente de trabalho.(S15.2) 

 

Segmento 16 (§16) 

 

Produtos nutricionais (S16.1).  

Isto é uma ferramenta de trabalho. (S16.2) 

Uma das muitas e é ainda uma das mais importantes. (S16.3) 



 

 

Aí abriram-se-me portas criativas e noções, inesperadas, diferentes, com 

muitas consequências positivas para a minha saúde e, como é que lhe hei-de 

dizer... (Arg16.1) 

Desde então, isto foi em Outubro que eu experimentei pela primeira vez, aliás 

em princípio de Novembro. (S16.4) 

É uma área de vendas. (S16.5) 

A empresa é a Herblife. (S16.7) 

É uma área de vendas, mas não só vendas, é muito mais do que isso.(S16.8 e 

Arg 16.2) 

 Há um trabalho de recrutamento, de liderança e de patrocínio de outras 

pessoas para multiplicar o trabalho. (S16.9) 

Isto tem sido uma experiência muito positiva (S16.10 e Arg16.3). 

 

Segmento 17 (§17)  

Tem, a verdade é essa.(Arg 17.1) 

Em termos de física não tem porque eu estou na nutrição já na parte final, na 

parte da distribuição. (S17.1 e Arg 17.2) 

Teria se eu estivesse a trabalhar nos laboratórios da empresa, isso fica nos 

Estados Unidos em Los Angeles.(Arg 17.3) 

 Pode ser que um dia vá para lá! (Arg 17.4) 

Em termos de física não tem praticamente.(S17.2) 

 O que eu emprego aqui são os meus conhecimentos de saúde e biologia que 

eu tive e aprofundei no secundário.(S17.3) 

Eu era um dos melhores alunos no secundário e sabia aquilo tudo de trás para 

a frente. (Arg 17.5) 

Mas, também isso não é importante. (Arg 17.6) 

Eu tenciono empregar a minha formação que eu tive na S. ao nível da 

organização de trabalho e da liderança e treinamento de equipas. (Arg 17.7) 

Mas eu ainda não tenho equipa. (Arg 17.8) 

Organização, eu ainda não construi a organização. (Arg 17.9) 

Portanto tudo o resto eu não tenho conhecimentos de nada. (Arg 17.10) 

Foi por isso que eu comecei só a fazer asneiras.(Arg 17.11) 

Primeiro comecei a fazer tudo mal sem resultados...(S17.4 e Arg 17.12) 

 



 

 

Segmento18 (§18)  

Eu fui lá para ver. (S18.1) 

Ficar céptico e depois começar a experimentar.(Arg18.2) 

O que me mantém lá? (Arg18.3) 

Mantém-me lá o sonho.(S18.2 e Arg 18.4) 

Eu vou primeiro dizer por palavras para depois desenvolver. (Arg18.5) 

O sonho, o exemplo, o campo de acção íntimo, prático e objectivo, a vontade 

de querer ter uma independência financeira que está incluída no sonho.(Arg 

18.6) 

 Basicamente isto.(Arg 18.7) 

 O sonho de ter uma independência financeira. (Arg 18.8) 

Só a possibilidade de poder voltar a sonhar já é um fenómeno. (Arg 18.9) 

Eu apercebi-me que eu, como muitas pessoas em geral, deixam de sonhar. 

(Act 18.1) 

Isso de sonhar também é importante.(Arg 18.10) 

 Os poetas falam muito disso. (Arg 18.11) 

Portanto, eu agora tenho independência financeira de poder construir uma 

organização. (S18.3) 

Mas, sobretudo de obter uma independência financeira e livrar-me de uma 

condição económica e social em que eu nasci e em que eu cresci. (Arg 18.12) 

Portanto, é o exemplo de outras pessoas que partiram como eu, com 

participações múltiplas e exemplos múltiplos e que com o seu trabalho 

conseguiram grandes resultados em muito pouco tempo.(S18.4 e Arg18.13) 

 É um campo de acção, um campo de manobras pelo seguinte, porque eu 

estou permanentemente a aprender, a fazer coisas novas, a confrontar-me com 

pessoas. (S18.5 e Arg 18.14) 

É outra coisa importante encontrar pessoas. (S18.6 e Arg 18.15) 

Aqui nas actividades, eu encontrava muito menos pessoas. (S18.7) 

Ter experiências diferentes. (S18.8) 

É uma oportunidade de eu crescer pessoalmente muito mais do que estar 

metido dentro de uma empresa, de uma fábrica ou de um laboratório porque as 

complexidades das relações entre as pessoas são muito maiores e isso 

permite crescer muito mais.(S18.9 e Arg 18.16) 



 

 

Desenvolver, perceber, cair em frustrações, levantar-se aprender como se faz, 

conseguir observar, captar os exemplo e aprender acompanhado ou só. Isto do 

ponto de vista consciente. (S18.10 e Arg 18.17) 

Do ponto de vista prático.(S18.11) 

Agora, ao mesmo tempo que eu comecei a comer esta comida, agora também 

comecei uma psicanálise. (S18.12) 

Há um paralelo entre a psicanálise e este trabalho que eles 

desenvolvem.(S18.13 e Arg 18.18) 

 

Segmento19 (§19)   

São simples premissas novas que eu estou a fazer. (Arg 19.1) 

A psicanálise é um processo de reestruturação, ou pelo menos de 

reestruturação do subconsciente e, eu creio que também toca em coisas do 

inconsciente. (Arg 19.2) 

Pelo menos no inconsciente passa lá e mexe nas coisas. (Arg 19.3) 

No fundo, a pessoa está-se a reestruturar e isso ajuda muito a que nós 

tenhamos experiências novas.(Act 19.1) 

 Para nós depois de tocada na neurose continuamos o nosso percurso e 

experiências novas ajudam a continuar.(Act 19.2) 

Se andarmos sempre com as mesmas experiências semelhantes, as que nos 

trouxeram as neuroses...(Act 19.3) 

 Portanto, é por isso que é importante sair da mesma condição económica e 

trabalhar com mais pessoas aí fora.(Arg 19.4) 

Portanto, é um espaço de experiência, um espaço de acção.(S19.1 e Arg 19.5) 

Outra coisa extremamente importante são os resultados. (S19.2 e Arg 19.6) 

Porque eu obtive alguns sobre isso. (Arg 19.7) 

Como obtive excelentes resultados com a minha saúde, embora eu já fosse 

uma pessoa considerada medicamente sã, a questão é que apercebi-me 

daquilo que fisiologicamente não tinha noção... (Arg 19.8) 

Eu estava a dizer que outra coisa extremamente importante porque além do 

exemplo do sonho e do campo de acção eram os bons resultados que eu 

obtive para a minha saúde. (S19.3 e Arg19.9) 

 Ali vai um potencial cliente, mas, a questão não é essa. (S19.4) 

Toda a gente é um potencial cliente.(Arg19.10) 



 

 

 Posso-me alargar em pormenores, mas não é para isso.(Arg 19.11) 

 

Segmento 20 (§20)   

São os pormenores dos benefícios para a minha saúde. (Arg 20.1) 

Eu melhorei muito a minha saúde. (Arg 20.2) 

Eu larguei os medicamentos que eu tinha que tomar por vezes. (Arg 20.3) 

Tomava antibióticos e anti-inflamatórios desde Outubro até Abril. (Arg 20.4) 

Tinha que tomar todos os anos e, as minhas defesas tinham vindo a diminuir 

de ano para ano derivado a complicações das mucosas que me traziam 

infecções de garganta e por ai fora.(Arg 20.5) 

 Mais do que isso, a minha pele mudou. (Arg 20.6) 

Eu estou com outra energia totalmente diferente. (Arg 20.7) 

Eu sinto-me muito mais estável a nível emocional, muito mais revigorado. (Arg 

20.8) 

Tinha um fungo numa unha que nunca mais conseguia tratar e desapareceu. 

(Arg 20.9) 

Já vejo melhor porque aumenta a sensibilidade ao nível visual. (Arg 20.10) 

Durmo menos, canso-me menos. (Arg 20.10) 

Durmo menos porque recupero mais facilmente. (Arg 20.11) 

Perdi toda a massa adiposa que tinha em todos os músculos. (Arg 20.12) 

Estou como se fosse um atleta. (Arg 20.13) 

Deixei de praticar desporto há anos. (Arg 20.14) 

Eu praticava judo. (Arg 20.15) 

Deixei de praticar mais ou menos quando entrei para a S. porque dediquei-me 

mais ao trabalho e à casa. (Arg 20.16) 

Depois tive obras em casa. Mas, eu sinto a frescura de quando eu tinha dezoito 

anos. (Arg 20.17) 

Portanto é uma sensação de rejuvenescimento.(Arg 20.18) 

 Isto acontece porque isto acontece a nível celular. (Arg 20.19) 

É uma nutrição a nível celular e molecular.(S20.1) 

É por isso que isso acontece assim.(Arg 20.20) 

Estes resultados foram muito surpreendentes, o que sedimenta a minha 

confiança. (Arg 20.21) 



 

 

Para além disso, eu vejo os exemplos de todos os meus colegas, mais os 

meus clientes e eu tenho uma noção da saúde das pessoas quando passa 

alguém. (Arg 20.22) 

Eu olho para uma pessoa e consigo ter uma noção do que é que as pessoas 

precisam. (Arg 20.23) 

Não sei tudo, mas consigo ter uma noção do nível de saúde integrada no nível 

da pessoa. (Arg 20.24) 

Por exemplo, eu olho para a sua cara e vejo o seu nível de saúde, consigo ver 

alguma coisa. (Arg 20.25) 

Então isso é uma coisa que dá muita força. (Arg 20.26) 

Depois há uma outra questão, a empresa é uma empresa americana 

multinacional, mas, mesmo dentro das empresas americanas é fora do 

tradicional. (S20.2 e Arg 20.27) 

Mesmo dentro do esquema de marketing multi-nível é fora de série (s20.3 e 

Arg 20.28). 

 

Segmento21 (§21)  

A organização da empresa é fora do tradicional e está feita de uma maneira 

genial. (S21.1 e Arg 21.1) 

É por isso que não são só os produtos que contam. (Arg 21.2) 

O sucesso da empresa não tem só em conta os produtos, também tem em 

conta o esquema de marketing multi-nível que a empresa adopta, da 

organização, da empresa. (S21.2) 

Depois é o esquema de formação que a empresa proporciona aos 

distribuidores, às pessoas (S21.3) 

Eu posso dizer que é a empresa mais fantástica onde eu já trabalhei. (Arg21.3) 

Eu estou muito contente, apesar dos fracassos que já tenho. (Arg 21.4) 

Todos os dias eu tenho fracassos. (S21.4) 

Mas eu estou muito contente por ter encontrado isto. (S21.5 e Arg 21.5) 

Mesmo, por exemplo, que agora tivesse de cortar as pernas e tivesse que ficar 

paraplégico, eu já estou muito contente. (Arg 21.6) 

Foi uma revelação, não só para a minha saúde, mas também para o meu 

espirito e não só. (S21.6 e Arg 21.7) 



 

 

Eu sei que é um sítio onde em posso trabalhar em qualquer condição, em 

qualquer país.(S21.7) 

Portanto eu neste momento o que faço é vender produtos nutricionais. (S21.8) 

Acompanho os clientes, recruto pessoas e depois também ajudo a desenvolve-

las. (S21.8) 

É sempre uma relação de trabalho de ganho/ ganho, sempre. (S21.9) 

Não há nada nesta empresa que seja diferente. (S21.10) 

É tudo ganho/ ganho.(S21.11) 

 

Segmento22 (§22)  

 

É possível.(Arg 22.1) 

 Mas tem de ir a um S.D.S. para compreender isso. (Arg 22.2) 

Estou a falar a sério. (Arg 22.3) 

Será muito interessante para si. (Arg 22.4) 

Mesmo profissionalmente, do ponto de vista da psicologia para perceber e ver 

o fenómeno, o que é.(Arg 22.5) 

 Portanto é isso que eu faço hoje em dia. (S22.1) 

Eu comecei muito mal. (S22.2 e Arg 22.5) 

Eu não sou de modo nenhum exemplar. (Arg22.6) 

Eu comecei sem fazer nada, deixar o tempo passar. (S22.3 e Arg 22.7) 

Depois o que fazia, fazia mal e depois é que realmente consegui arrancar 

melhor em termos de investimento. (S22.4 e Arg 22.8) 

Apesar do investimento ser muito baixo... (S22.5) 

Relativamente aos investimentos normais, é muito baixo o investimento mas, é 

preciso fazer algum investimento senão não é negócio. (S22.6 e Arg 22.9) 

E só nas últimas semanas é que tive muitas ocasiões de formação, inclusive fui 

ao Brasil. (S22.7) 

No fim-de-semana passado estive em Santa Maria da Feira num congresso e, 

só agora é que eu tenho noção de como é que as coisas se fazem.(S22.8 e Arg 

22.10) 

Mas como a vida é muito complicada, eu ainda tenho muito que 

desenvolver.(Arg 22.11) 

E é isso que eu faço. (S22.8) 



 

 

Eu vendo saúde às pessoas e vendo a assistência aos sonhos delas.(S21.9) 

Não é venda, assisto-as a realizarem o seu sonho.(S21.10) 

Portanto há uma parte do produto e outra parte da pessoa, da organização, do 

recrutamento, do patrocínio das pessoas. (S22.11) 

É nessas coisas que eu estou a trabalhar. (S22.12) 

É uma tendência do mercado que está no início. (S22.13) 

O mercado é uma criança ainda não explodiu.(S22.14) 

Como isto é saúde preventiva vai contra as farmácias, vai contra os médicos, 

portanto tem a legislação contra. (S22.15) 

Mas é aquilo que o país mais precisa. (S22.16) 

Portanto, está a ver como toda a gente é potencial cliente. (S22.17) 

Mas eu tenho a noção disso porque eu sei. (Arg22.12) 

O difícil está em fazer as pessoas compreender que faz bem.(Arg 22.13) 

 Mas, isso é só uma questão de tempo.(Arg 22.14) 

 

Segmento 23 (§23)   

É um trabalho.(S23.1) 

Não é um emprego. (S23.2) 

É um negócio.(S23.3) 

 

Segmento 24 (§24)  

 

Mudou a minha vida e, estou muito contente por ter encontrado isto. (S24.1 e 

Arg 24.1) 

Pena que eu não tenha encontrado isso durante o curso porque eu teria 

deixado o curso e crescido muito mais. (Arg 24.2) 

Neste momento, já estaria com uma vida extraordinária, uma vida 

diferente.(Arg 24.3) 

 

Segmento 25 (§25)  

Do ponto de vista económico, do ponto de vista de tudo (Arg 25.1). 

Porque tenho a oportunidade de ganhar muito. (S25.1 e Arg 25.2) 

É uma questão de trabalhar com consistência e persistência.(S25.2 e Arg 25.3) 

Não porque eu tenho feito muitas asneiras. (Arg 25.4) 



 

 

Como eu há pouco lhe disse só há pouco tempo é que comecei a fazer as 

coisas bem. (Arg 25.5) 

Portanto é uma questão de tempo(Arg 25.6). 

 

Segmento 26 (§26)  

 

Portanto, eu comecei a tomar isto em Novembro. (S26.1) 

Realmente, meti-me no negócio, mas ainda a fazer asneiras, no dia 2 de 

Janeiro. (S26.2) 

Eu estou numa fase de reestruturação e de psicanálise.(Arg 26.1) 

Isso faz com que eu não esteja plenamente focado nas questões do 

trabalho(Arg26.2) 

Na semana passada e esta semana estiveram dias muito difíceis. (Arg 26.3) 

Mas, porque às vezes há sessões muito produtivas, isso significa que são 

muito pesadas. (Arg 26.4) 

Mas, ao mesmo tempo, depois tive conhecimento disso, esses episódios 

produzem uma reacção muito rápida e resolvem problemas em catadupa. (Arg 

26.5) 

É o que sinto. (Act 26.1) 

Não é a primeira vez que o sinto.(Act26.2) 

 Ontem e anteontem sentia-me muito esgotado e agora sinto-me muito 

melhor.(Act 26.3) 

 

Segmento 27 (§27)  

Não, não tem nada a ver com a empresa. (Arg 27.1) 

A psicanálise é um projecto pessoal que eu suporto.(Arg 27.2) 

Não, não tem nada a ver. (Arg 27.3) 

Mas voltando ao que estava a dizer, se eu estivesse numa situação de 

momento mais limpa eu seria muito mais eficiente, muito mais produtivo, com 

muito mais resultados. (Arg 27.4) 

Neste momento, se fosse nessa situação já não estaria aqui. (Arg 27.5) 

Já estaria com um andamento tão grande que...(Arg 27.6) 

Eu também estou aqui agora porque a seguir vou ter uma consulta. (Arg 27.7) 



 

 

Como sabe a psicanálise tem de ser frequente, três vezes por semana no 

mínimo.(Arg 27.8) 

 

Segmento 28 (§28)  

Foi na altura do fim, quando eu estava desmotivado. (S28.1) 

Tinha uma colega que me mostrou a oportunidade.(Act 28.1) 

 Ela tinha também começado um mês antes e como eu tinha muita 

consideração pela palavra dela, eu fiz coisas que nunca tinha feito como 

comprar uma coisa que eu não sabia sequer para que servia. (Act 28.2) 

É aquilo que se compra desses produtos mais baratos ou para se começar um 

negócio é fundamental. (S28.2) 

É um passo em que quem vende não ganha absolutamente nada. (S28.3) 

É o que se chama um kit de negócio. (S28.4) 

Tem lá dentro as coisas mais elementares para uma pessoa começar a 

trabalhar.(S28.5) 

 Eu comprei aquilo e aquilo dava direito a uma formação. (S28.6) 

Eu fui ver e isso causou-me muita estranheza mas também algum interesse 

(Arg 28.1) 

Foi essa réstia de interesse que me fez não largar.(Arg 28.2) 

Portanto, tive uma atitude extremamente céptica. (Arg 28.3) 

Dizem que fui uma das pessoas mais cépticas que alguma vez viram.(Arg 28.4) 

Eu não participei, só fui observar. (Arg 28.5) 

Participei uma vez porque bati palmas. (Arg 28.6) 

Só uma vez a um orador que me fez rir e, de resto fui lá comi e bebi e 

pronto.(Arg 28.7)  

Como aquilo são dois dias, o preço também incluía as refeições. (Arg 28.8) 

E foi assim que comecei.(S28.7) 

Portanto, mantive o interesse.(S28.8) 

 Gostei, mas não andava ainda bem. (Arg 28.9) 

Foi o início da psicanálise.(Arg 28.10) 

Andava ainda desmotivado e muito inerte. (Act28.1) 

Mas isto é um negócio que é fora do vulgar.(Arg 28.11) 

Outra característica que isto tem é que só as pessoas pró-activas é que 

subsistem. (Act28.2) 



 

 

As reactivas não subsistem durante muito tempo. (Act 28.3) 

O que interessa não é o passado da pessoa, o que interessa é o futuro, onde a 

pessoa pretende chegar, o objectivo, o sonho que a pessoa tem. (Arg 28.12) 

Isso é uma coisa que eu já procurava há muito tempo só que largar a 

reactividade levou muito tempo. (Act28.4) 

Todos os dias nós temos que nos reconquistar a nós próprios. (Act 28.5) 

Portanto é nesse sentido que eu mantive o interesse. (Arg 28.13) 

Por isso, passaram-se três meses sem eu fazer nada praticamente. (S28.9 e 

Arg 28.14) 

Depois comecei a fazer asneiras, um monte de asneiras, a tentar fazer as 

coisas mal. (S28.10 e Arg 28.15) 

É preciso compreender que isto é uma área onde há muita interacção 

pessoal.(S28.11) 

A minha experiência desde a adolescência até há pouco tempo sempre 

desprezei a área das vendas.(Arg 28.16) 

Eu, com um vendedor, dissecava-lhe o discurso porque eu começava com o 

meu rigor da minha linguagem técnica e científica porque isso baralha. (Arg 

28.17) 

Agora eu compreendo porquê que os vendedores não falam assim.(Act28.6) 

 

Segmento29 (§29)  

Isso é a minha tendência. (Arg 29.1) 

Mas geralmente isso estraga tudo porque aqui quem é simples aqui 

consegue(Arg 29.2) 

Como eu sou uma pessoa complicada, complico as coisas e afasto as pessoas, 

afugento as pessoas. (Act 29.1) 

Eu sempre tive um princípio, foi de tentar-me adaptar à pessoa. (Act 29.2) 

Essa adaptação eu tento, mas não consigo ou consigo muito mal. (Act29.3) 

Agora já consigo fazer melhor.(Act29.4) 

Desliguei o “complicómetro”. (Act29.5) 

É preciso desfazer o que aprendemos para reaprendermos outras 

coisas(Arg29.3) 

Portanto, é um grande risco pessoal também.(Arg 29.4) 

 



 

 

Segmento30 (§30)  

 

Tenho tido muita formação. (S30.1) 

Este é um trabalho em que a própria formação está muito baseada na 

automotivação da pessoa. (S30.2) 

Isto é muito liberal. (Arg 30.1) 

É simplesmente genial o esquema que esta empresa utiliza.(Arg30.2) 

É uma obra de génio. (Arg 30.3) 

Mas, quem formou esta empresa era uma pessoa de génio, já faleceu. (Arg 

30.3) 

Portanto eu estou muito contente, apesar dos fracassos que tenho tido. (Arg 

30.4) 

Tenho também tido alguns sucesso, não foram só fracassos. (Arg 30.5) 

Estou muito motivado.(Act 30.1 e Arg 30.6) 

 

Segmento31 (§31)  

Daqui a cinco anos? (Arg31.1) 

Olhe, profissionalmente imagino-me a ganhar... daqui a cinco anos, em termos 

de euros actuais (1000 euros são duzentos contos) imagino-me a ganhar pelo 

menos quatro mil euros por mês limpos. (S31.1) 

Isso é outra coisa. A gente ganha dinheiro limpo sem impostos.(S31.2) 

 

Segmento32 (§32)  

É uma relação de contrato, eu sou distribuidor da empresa.(S31.1) 

 

 

Segmento33 (§33)  

Eu posso ter dois empregos ou mais, mas, esta actividade eu não tenciono 

largar.(S33.1) 

 

Segmento 34 (§34)  

Não é um emprego.(S34.1) 

Porque não é por conta de outro. (S34.2) 

É por conta própria. (34.3) 



 

 

Eu mais tarde vou ter de me colectar como trabalhador independente, mas eu 

estou vinculado a empresa por um contrato em que eu distribuo os produtos. 

(S34.4) 

É assim com todos. (S34.5) 

Repare que isto é um esquema fora do vulgar, mas não só, tem muito mais 

coisas. (Arg 34.1) 

Eu vejo-me assim, posso até ter outro emprego durante alguns tempos, mas 

agora isto eu nunca vou largar. (S34.6) 

Pelo menos os produtos nunca vou largar pelos benefícios que traz. (S34.7) 

Mas como eu sei que é uma tendência de mercado que esta no início, aliás que 

o mercado está cada vez mais a aumentar e que as pessoas estão cada vez 

com menos saúde.(S34.8) 

Eu sei que quem esgravatar agora, quem semear vai colher os melhores frutos, 

vai construir um jardim.(S34.8 e Arg 34.1) 

 

Segmento 35 (§35)  

Para falar a sério eu não tenho muito interesse em procurar emprego porque, 

pelas experiências que eu já tive, avaliei os prós e os contras.(S35.1 e Arg 

35.1) 

 Um emprego pode dar uma relativa estabilidade, que é sempre relativa.(S35.2 

e Arg35.2) 

Mas, tem muitas coisas que mais tarde pesam, como por exemplo a relação 

entre o trabalho, o mérito e o incentivo. (S35.3) 

Como as próprias relações de trabalho, as próprias oportunidades de 

formação, os contactos pessoais, a estabilidade nos empregos. (S35.4) 

Hoje em dia, nos empregos, a tendência é não mais do que três anos no 

emprego. (S35.5) 

As coisas vão ter sempre de mudar e, ponderando os prós e contras de ambas 

as partes nenhum é perfeito.(S35.6) 

Nesta actividade eu não tenho um rendimento estável. (S35.7) 

Eu tenho que criar esse rendimento e tem de ser pelo meu trabalho. (S35.8) 

Posso criá-lo muito rapidamente, também há sempre uma dose de sorte, mas é 

sobretudo mérito e sei que posso ganhar muito mais e em muito menos tempo 

o que eu ganharia dentro de uma empresa, onde só se vai trabalhar. (S35.9) 



 

 

Se se mantiver na empresa depois chega a reforma, aqui não. (S35.10) 

Aqui ganha-se mais rapidamente do que numa empresa e pode trabalhar até 

ao fim da sua vida.(S35.11) 

 E, além, disso o que ganhar pode construir coisas que são depois hereditárias 

em termos de rendimentos porque a empresa dá coisas hereditárias.(S35.12) 

Os royalties’s, direitos de autor. (S35.13) 

É isso que faz explodir o dinheiro e depois são hereditários. (S35.14) 

É um esquema que não tem nada a ver. (Arg 35.1) 

Venha assistir a um S.D.S. que eu garanto-lhe que vai ser muito interessante, 

nem que seja só para níveis profissionais.(Arg 35.2) 

 

Segmento 36 (§36)  

Sim[o futuro profissional passa por ali].(36.1) 

 

Segmento 37 (§37)  

Não, neste momento não dá para viver. (S37.1) 

Neste momento eu estou a viver da poupança que tenho e daquilo que a minha 

mulher ganha.(S37.2 e Act 37.1) 

 

Segmento 38 (§38)  

 

Sim, tem um emprego estável.(Act 38.1) 

 

Segmento 39 (§39)  

Se ela não estivesse... (Act 39.2) 

A aventura sim, mas estaria mais forçado a procurar algum rendimento 

contínuo, estável. (S39.1) 

Mas eu faria sempre paralelamente esta actividade, portanto em tempo parcial. 

(S39.2) 

Isso eu sei que faria sempre. (Arg 39.1) 

Neste momento tenho dois filhos, um com catorze meses e outro com quatro 

anos. (Act 39.1) 

Isto foi uma grande modificação na minha vida.(Arg 39.2) 



 

 

É claro que também se eu não tivesse dinheiro de poupanças também não 

poderia sequer estar a fazer uma psicanálise. (Arg 39.3) 

Mas isso é um investimento que eu estou a fazer e estou a ter muito bons 

resultados e vai ainda produzir mais resultados.(Arg 39.4) 

Pronto, cá estou e vou andando...(Arg 39.5) 

 

Segmento 40 (§40)  Não. É tudo.(Arg 40.1) 

 

 

 

Recodificação da Entrevista de Pedro 

 

As sequências tipo 

S0: O estágio curricular 

Em termos profissionais as coisas começaram, a meu ver, ainda no decorrer do 

último ano da licenciatura. (S1.1) + A experiência que tive foi muito 

profissionalizante, o estágio era mesmo um estágio profissionalizante. (S1.2) + 

Serviu para aumentar as minhas competências dentro da área que seria o 

trabalho científico e o trabalho laboratorial. (S1.3) + Eu fiz física tecnológica. 

(S1.4) + A partir daí, comecei a trabalhar num laboratório como se estivesse a 

trabalhar numa empresa pequena embora sem fins lucrativos. (S1.5) + Aquilo é 

um laboratório de investigação não ligado a nenhuma empresa.(S1.6) + Era 

estatal. (S1.7) + Eu era um estagiário e colaborava com outros investigadores 

e, começou logo por aí por ser profissionalizante. (S1.8) + No entanto, isto só 

seria reconhecido em âmbito científico, técnico ou académico. (S1.9) 

 

 

S1: A pausa para descanso 

Mais pormenorizadamente, os primeiros meses foi para descansar depois de 

terminar o curso. (S1.11) + Terminei o curso em 17 de Fevereiro de 1996, 

descansei alguns meses.(S1.12)  

 

S2: As aulas 



 

 

Aliás, esqueci-me de um pormenor, ainda tentei dar aulas num liceu mas isso 

não me interessou.(S3.6) + Sim, tive lá, mas não chegou a dois meses. (S4.1) 

Experimentei, mas não chegou a dois meses. (S4.2) + Porque ganhava-se mal 

e porque não me estava para sujeitar aos problemas de falta de organização 

da escola.(S4.3) + Preferi trabalhar em casa a dar explicações porque ganhava 

mais dinheiro.(S4.4) 

 

S3: O curso no ISEL 

Ainda antes de começar o estágio ligado à S. tive umas aulas à noite no 

I.S.E.L. no curso de engenharia de informática e computadores.(S5.3) + O 

I.S.E.L. é muito pesado, é muito doloroso porque estão sempre a exigir 

trabalhos práticos. (S5.5) + Estão constantemente a pedir trabalhos práticos, 

todas as semanas, todas as disciplinas têm trabalhos práticos. (S5.6) + Porque 

queria aumentar as minhas possibilidades profissionais. (S6.1) + Portanto se 

havia de responder por carta a anúncios dos jornais não chegava (S6.2) + 

Naquela altura, todos os informáticos tinham emprego ou vários empregos 

(S6.3) + Portanto eu fiz isso na expectativa de chegar ao segundo ano e 

terminar o segundo ano já com perspectivas de emprego.(S6.4) 

 

 

S4: As explicações 

Depois tive cerca de um ano e meio, dois anos a dar explicações.(S1.10) + 

Depois no ano lectivo seguinte comecei a dar explicações.(S1.13) + Física, 

química e matemática até ao 12º ano. (S2.1) + Até me fartar, até achar que já 

estava farto e que precisava de conhecer mais, alargar horizontes e 

experiências.(S2.2) + Pretendi entrar para empresas, procurar emprego para 

empresas.(S2.3) 

 

S5: O estágio numa multinacional  

Comecei como estagiário associado a um curso de formação/ especialização 

para licenciados, mas, a um nível muito superficial, na Câmara de Comércio 

Luso-Alemã.(S2.4) + Fui levado a participar numa empresa que é a S..(S2.5) + 

Aí fiquei cerca de seis meses como estagiário (S.2.6) + Não remunerado 

praticamente.(S3.1) + E apesar de me custar dinheiro, nem sequer os 



 

 

transportes me pagavam.(S3.2) + Tinha acesso ao refeitório, era a única coisa 

que tinha.(S3.3) + Apesar de não ser remunerado, eu aprendi muito. (S3.4) + 

Porque a minha experiência tinha sido só a faculdade e pronto mais 

nada.(S3.5) + Fui para a S. e ao fim de seis meses como estagiário no sector 

da logística, convidaram-me para outros cargos. (S6.7) + No sector de logística, 

eu não aprendi nada de logística praticamente porque fui totalmente 

desaproveitado. (S 6.8) +  No entanto, eu contactei com muitas pessoas de 

muitos níveis e isso permitiu-me alargar as perspectivas, nomeadamente uma 

equipa de consultores que lá estava. (S6.9) + Eu encostei-me a eles para 

aprender algumas coisas. (S6.10) + Não, eu respondi a um concurso de 

formação que existia na casa de comércio Luso – Alemã. (S7.1) + Depois 

associado a esse curso estava o estágio numa empresa.(S7.2) + Só que eu 

entrei em contacto com a vida de uma empresa.(S7.3) +  Alarguei horizontes, 

absorvi umas coisas e conheci como é uma empresa por dentro.(S7.4) + 

Questões sobre o relacionamento pessoal e da compreensão de como uma 

organização é feita. (S7.5) + Então eu estive como estagiário durante seis 

meses.(S7.6) + Depois havia uma reestruturação em curso, na altura, já há 

alguns anos. (S7.7) +  

 

S6: A ida para outra empresa do grupo 

+ E, nessa onda, alguém se lembrou de mim e achou que era boa ideia eu ficar 

como responsável pela qualidade de produção dos transformadores de 

distribuição, na fabrica do S. em P. P. (S7.8) + Eu aceitei.(S7.9) +  Estive lá 

durante um ano e meio e foi uma actividade com muita tensão, tanto a nível de 

trabalho como a nível de formação e de aprendizagem. (S7.10) + Contactei 

com muitas pessoas a vários níveis, desde o homem da limpeza ao director 

dos directores, clientes e fornecedores. (S7.11) + Portanto a qualidade é uma 

área, ainda para mais na produção é uma zona de confluência, tudo o que 

acontece na fábrica tem consequências ali. (S7.12) + A minha actividade era 

resolver os problemas da produção a nível da qualidade. (S7.13) + Estive a 

colaborar nisso e mais em outras coisas. (S7.14) + Novos produtos, 

reclamações, trabalhar em projectos de qualidade, em projectos de 

desenvolvimento, em muita coisa. (S7.15) + Tive muita formação.(S7.16) +  Saí 

por motivos políticos, não por falta de mérito. (S7.17) + Havia uma 



 

 

reestruturação, a minha chefe é demitida e passado um mês o director pediu a 

demissão. (S7.18) + Foram as pessoas que me meteram na empresa e, logo a 

seguir mandaram-me embora porque era a altura de eu passar a efectivo. 

(S7.19) + Portanto eu ainda estava a contratos e era a altura de eu passar a 

efectivo. (S7.20) + Foi uma fase em que estávamos a obter alguns resultados, 

não todos porque era muito difícil. (S7.21) + Era uma fábrica que estava em 

situação de falência técnica. (S7.22) + E com muitas culpas do lado dos 

alemães que nos dificultavam a reestruturação embora nos dessem o dinheiro 

para nós continuarmos.(S7.23) + A falência técnica do lado da fábrica, não do 

ponto de vista global da S.. (S7.24) + Estávamos a dar lucro se não já teriam 

fechado. (S7.25) + Então, por motivos políticos, eu saí. (S7.26) 

S7: O emprego na fábrica de contadores 

Passados seis meses, respondi e entrei para uma fábrica que fazia contadores 

de electricidade, contadores de água, era mecânica de precisão. (S7.27) + Eu 

fui para fazer funções de engenheiro físico para o desenvolvimento de 

contadores de electricidade, contadores de energia eléctrica.(S7.28) + O que 

aconteceu de inesperado era que eu não tinha material para trabalhar e não 

tinha acompanhamento. (S8.1) + Não recebi formação, ou seja, mal eu entrei, 

eu estava arrumado numa prateleira. (S8.2) + Eu tinha alturas que não 

contactava rigorosamente com ninguém.(S8.3) + Eu estava sozinho num 

edifício com mais uma outra pessoa. (S8.4) + No entanto, não havia 

deslocações por isso fiquei para ali esquecido.(S8.5) + Foi uma experiência 

muito negativa do ponto de vista profissional. (S8.6) + O tempo que eu lá estive 

não teve nada de bom. (S8.7) + Tinha coisas para fazer. (S9.1) + A questão é 

que eu só podia fazer poucas coisas e eram coisas muito desmotivantes 

porque eu não tinha reuniões de trabalho. (S9.2) + Eu constatei isso e sabia, 

antes de entrar, que já tinha havido outras confusões a dizer para quê que se 

precisa de física.(S9.3) + Havia muito mau ambiente. (S9.4) + Enfim, foi uma 

experiência muito má porque... (S9.5) + Foi sobretudo pela desmotivação, não 

recebia informações.(S9.6) + Mais adiante, eu tive conhecimento por um 

colega meu que já tínhamos um contador novo e eu nem sabia que tínhamos 

um contador novo.(S9.7) + Eu fiquei boquiaberto.(S9.8) + Isso era já um sinal 

de que eu iria sair. (S9.9) + O que entretanto aconteceu foi que a empresa 

mudou de estratégia. (S9.10) + Resolveu abandonar o seu próprio produto e 



 

 

comprar um produto praticamente feito a uma empresa multinacional (S9.11) +  

Então aqui só teríamos que montar o disco. (S9.12) + O contador tem um 

disco. (S9.13) + Era só pôr lá o disco, fechar a caixa e já está e diz “made in 

Portugal”. Portanto, abandonaram o produto deles, um produto nacional e não 

fazia sentido fazer um desenvolvimento com um físico. (S9.14) + É preciso 

compreender que o que eu estive a fazer não tinha equipamento suficiente. 

(S9.15) + Tinha muita falta de equipamento. (S9.16) + Eu nem sequer tinha um 

osciloscópio. (S9.17) + Eu não tinha um voltímetro. (S9.18) + Eu tinha uma 

bancada de ensaios porque não era necessário para mais ninguém.(S9.19) +  

Era isso que eu tinha e o resto era papel.(S9.20) + Foi uma experiência para 

esquecer (S10.1 e Arg.10.5) + Um ano e meio. (S11.1) + Depois transferiram-

me para uma empresa associada só para descargo de consciência de alguns 

administradores. (S11.2) + Portanto um ano e nove meses. (S11.3) + Depois 

transferiram-me para uma empresa associada só para descargo de consciência 

de alguns administradores. (S11.2) + Portanto um ano e nove meses. (S11.3) + 

A única coisa boa que eu tirei de lá foi o salário, que nem por isso era nada de 

especial, mas, foi o melhor salário que eu já tive até agora (S11.4) + Foi [o 

melhor salário].(S11.5) + Eu era o único licenciado.(S11.6) + Eu cheguei a uma 

altura em que não fazia nada praticamente.(S11.7) + Ia para me entreter 

(S11.8) + Repare que o meu trabalho era intelectual e no estado de tensão que 

eu ficava, eu não conseguia pensar.(S11.9) + Ninguém me dava resposta. 

(S11.10) + O meu chefe fugia e dizia-me que estava a tratar disso e não 

resolvia nada. (Act11.4) + Então eu era Internet, conversa, passear.(S11.11) + 

Comecei a procurar emprego. (S12.1) + Claro que não foi a tempo e não foi 

com a velocidade suficiente. (S12.2) + Despedir-me não. (S12.3) + De qualquer 

maneira, enquanto não tivesse outro lugar para passar eu não sairia. (S12.4) 

 

S8: O desemprego 

Só que, no entretanto, não arranjei nenhum trabalho e cai no desemprego outra 

vez. (S12.5) 

Mais tarde, passado nove meses, comecei como estagiário. (S12.6) 

 

S9: O estágio num instituto público 



 

 

Estagiário no I.T.N..(S12.7) + Estava no serviço de simetria individual no 

departamento de protecção crâniológica e segurança nuclear. (S12.8) + Aí fui 

fazer um trabalho associado à qualidade. (S12.9) + Como se não bastasse, aí 

apercebi-me que não tinha todas as condições de trabalho e que havia 

questões de organização que faltavam e que eu não iria cumprir a minha 

missão. (S12.10) + Havia uma norma que define como certificar um laboratório 

em termos de qualidade. (S13.1) + Para se fazer esse tipo de trabalho era 

necessário muitas reuniões, muita organização e muita cooperação. (S13.2) + 

Eu acho que encontrei todas as pessoas voltadas de costas umas para as 

outras. (S13.3) + Eu fui-me aguentando. (S13.4) + Mais uma vez desmotivado 

e acabei por sair ao fim de doze meses(S13.5) + Mais outra má experiência 

(S13.6) + Quando o estagio acabou.(S14.1) + Sai ao fim de doze meses. 

(S14.2) +  

 

 

S10: A empresa de produtos nutricionais 

Quando sai, alguém me mostrou uma oportunidade que seria o meu emprego 

e, comecei no meu trabalho.(S15.1) + Entreguei-me a uma experiência 

diferente de trabalho.(S15.2) + Produtos nutricionais (S16.1) + Isto é uma 

ferramenta de trabalho. (S16.2) + Uma das muitas e é ainda uma das mais 

importantes. (S16.3) + Desde então, isto foi em Outubro que eu experimentei 

pela primeira vez, aliás em princípio de Novembro. (S16.4) + É uma área de 

vendas. (S16.5) + A empresa é a H.. (S16.7) + É uma área de vendas, mas não 

só vendas, é muito mais do que isso.(S16.8) + Há um trabalho de 

recrutamento, de liderança e de patrocínio de outras pessoas para multiplicar o 

trabalho. (S16.9) + Isto tem sido uma experiência muito positiva (S16.10) + Em 

termos de física não tem porque eu estou na nutrição já na parte final, na parte 

da distribuição. (S17.1) + Em termos de física não tem praticamente.(S17.2) +  

O que eu emprego aqui são os meus conhecimentos de saúde e biologia que 

eu tive e aprofundei no secundário.(S17.3) + Primeiro comecei a fazer tudo mal 

sem resultados...(S17.4) + Eu fui lá para ver. (S18.1) + Mantém-me lá o 

sonho.(S18.2) + Portanto, eu agora tenho independência financeira de poder 

construir uma organização. (S18.3) + Portanto, é o exemplo de outras pessoas 

que partiram como eu, com participações múltiplas e exemplos múltiplos e que 



 

 

com o seu trabalho conseguiram grandes resultados em muito pouco 

tempo.(S18.4) + É um campo de acção, um campo de manobras pelo seguinte, 

porque eu estou permanentemente a aprender, a fazer coisas novas, a 

confrontar-me com pessoas. (S18.5) + É outra coisa importante encontrar 

pessoas. (S18.6) + Aqui nas actividades, eu encontrava muito menos pessoas. 

(S18.7) + Ter experiências diferentes. (S18.8) + É uma oportunidade de eu 

crescer pessoalmente muito mais do que estar metido dentro de uma empresa, 

de uma fábrica ou de um laboratório porque as complexidades das relações 

entre as pessoas são muito maiores e isso permite crescer muito mais.(S18.9) 

+ Desenvolver, perceber, cair em frustrações, levantar-se aprender como se 

faz, conseguir observar, captar os exemplo e aprender acompanhado ou só. 

Isto do ponto de vista consciente. (S18.10) + Do ponto de vista prático.(S18.11) 

+ Portanto, é um espaço de experiência, um espaço de acção.(S19.1) + Outra 

coisa extremamente importante são os resultados. (S19.2) + Depois há uma 

outra questão, a empresa é uma empresa americana multinacional, mas, 

mesmo dentro das empresas americanas é fora do tradicional. (S20.2) + 

Mesmo dentro do esquema de marketing multi-nível é fora de série (S20.3) + A 

organização da empresa é fora do tradicional e está feita de uma maneira 

genial. (S21.1) + O sucesso da empresa não tem só em conta os produtos, 

também tem em conta o esquema de marketing multi-nível que a empresa 

adopta, da organização, da empresa. (S21.2) + Depois é o esquema de 

formação que a empresa proporciona aos distribuidores, às pessoas (S21.3) + 

Todos os dias eu tenho fracassos. (S21.4) + Mas eu estou muito contente por 

ter encontrado isto. (S21.5) + Foi uma revelação, não só para a minha saúde, 

mas também para o meu espirito e não só. (S21.6) + Eu sei que é um sítio 

onde em posso trabalhar em qualquer condição, em qualquer país.(S21.7) + 

Portanto eu neste momento o que faço é vender produtos nutricionais. (S21.8) 

Acompanho os clientes, recruto pessoas e depois também ajudo a desenvolve-

las. (S21.8) + É sempre uma relação de trabalho de ganho/ ganho, sempre. 

(S21.9) + É tudo ganho/ ganho.(S21.11) + Portanto é isso que eu faço hoje em 

dia. (S22.1) + Eu comecei muito mal. (S22.2) + Eu comecei sem fazer nada, 

deixar o tempo passar. (S22.3) + Depois o que fazia, fazia mal e depois é que 

realmente consegui arrancar melhor em termos de investimento. (S22.4) + 

Apesar do investimento ser muito baixo... (S22.5) + Relativamente aos 



 

 

investimentos normais, é muito baixo o investimento mas, é preciso fazer 

algum investimento senão não é negócio. (S22.6) + E só nas últimas semanas 

é que tive muitas ocasiões de formação, inclusive fui ao Brasil. (S22.7) + No 

fim-de-semana passado estive em Santa Maria da Feira num congresso e, só 

agora é que eu tenho noção de como é que as coisas se fazem.(S22.8) + Eu 

vendo saúde às pessoas e vendo a assistência aos sonhos delas.(S21.9) Não 

é venda, assisto-as a realizarem o seu sonho.(S21.10) + Portanto há uma parte 

do produto e outra parte da pessoa, da organização, do recrutamento, do 

patrocínio das pessoas. (S22.11) + É nessas coisas que eu estou a trabalhar. 

(S22.12) + É uma tendência do mercado que está no início. (S22.13) + + O 

mercado é uma criança ainda não explodiu.(S22.14) + Como isto é saúde 

preventiva vai contra as farmácias, vai contra os médicos, portanto tem a 

legislação contra. (S22.15) 

Mas é aquilo que o país mais precisa. (S22.16) + Portanto, está a ver como 

toda a gente é potencial cliente. (S22.17) + É um trabalho.(S23.1) + Não é um 

emprego. (S23.2) + É um negócio.(S23.3) + Porque tenho a oportunidade de 

ganhar muito. (S25.1) + É uma questão de trabalhar com consistência e 

persistência.(S25.2) + Portanto, eu comecei a tomar isto em Novembro. (S26.1) 

+ Realmente, meti-me no negócio, mas ainda a fazer asneiras, no dia 2 de 

Janeiro. (S26.2) + Foi na altura do fim, quando eu estava desmotivado. (S28.1) 

+ É aquilo que se compra desses produtos mais baratos ou para se começar 

um negócio é fundamental. (S28.2) + É um passo em que quem vende não 

ganha absolutamente nada. (S28.3) + É o que se chama um kit de negócio. 

(S28.4) + Tem lá dentro as coisas mais elementares para uma pessoa começar 

a trabalhar.(S28.5) + Eu comprei aquilo e aquilo dava direito a uma formação. 

(S28.6) + Por isso, passaram-se três meses sem eu fazer nada praticamente. 

(S28.9) + Depois comecei a fazer asneiras, um monte de asneiras, a tentar 

fazer as coisas mal. (S28.10) + É preciso compreender que isto é uma área 

onde há muita interacção pessoal.(S28.11) + Tenho tido muita formação. 

(S30.1) + Este é um trabalho em que a própria formação está muito baseada 

na automotivação da pessoa. (S30.2) + É uma relação de contrato, eu sou 

distribuidor da empresa.(S31.1) + Não é um emprego.(S34.1) + Porque não é 

por conta de outro. (S34.2) + É por conta própria. (34.3) + Eu mais tarde vou ter 

de me colectar como trabalhador independente, mas eu estou vinculado a 



 

 

empresa por um contrato em que eu distribuo os produtos. (S34.4) + Isso é 

outra coisa. A gente ganha dinheiro limpo sem impostos.(S31.2) + Não, neste 

momento não dá para viver. (S37.1) + Neste momento eu estou a viver da 

poupança que tenho e daquilo que a minha mulher ganha(37.2) + A aventura 

sim, mas estaria mais forçado a procurar algum rendimento contínuo, estável. 

(S39.1) + Mas eu faria sempre paralelamente esta actividade, portanto em 

tempo parcial. (S39.2) 

 

S11: O futuro 

Olhe, profissionalmente imagino-me a ganhar... daqui a cinco anos, em termos 

de euros actuais (1000 euros são duzentos contos) imagino-me a ganhar pelo 

menos quatro mil euros por mês limpos. (S31.1) + Eu posso ter dois empregos 

ou mais, mas, esta actividade eu não tenciono largar.(S33.1) + Eu vejo-me 

assim, posso até ter outro emprego durante alguns tempos, mas agora isto eu 

nunca vou largar. (S34.6) + Pelo menos os produtos nunca vou largar pelos 

benefícios que traz. (S34.7) + Mas como eu sei que é uma tendência de 

mercado que esta no início, aliás que o mercado está cada vez mais a 

aumentar e que as pessoas estão cada vez com menos saúde.(S34.8) + Para 

falar a sério eu não tenho muito interesse em procurar emprego porque, pelas 

experiências que eu já tive, avaliei os prós e os contras.(S35.1) + Um emprego 

pode dar uma relativa estabilidade, que é sempre relativa.(S35.2) + Mas, tem 

muitas coisas que mais tarde pesam, como por exemplo a relação entre o 

trabalho, o mérito e o incentivo. (S35.3) + Como as próprias relações de 

trabalho, as próprias oportunidades de formação, os contactos pessoais, a 

estabilidade nos empregos. (S35.4) + Hoje em dia, nos empregos, a tendência 

é não mais do que três anos no emprego. (S35.5) + As coisas vão ter sempre 

de mudar e, ponderando os prós e contras de ambas as partes nenhum é 

perfeito.(S35.6) + Nesta actividade eu não tenho um rendimento estável. 

(S35.7) + Posso criá-lo muito rapidamente, também há sempre uma dose de 

sorte, mas é sobretudo mérito e sei que posso ganhar muito mais e em muito 

menos tempo o que eu ganharia dentro de uma empresa, onde só se vai 

trabalhar. (S35.9) + Se se mantiver na empresa depois chega a reforma, aqui 

não. (S35.10) + Aqui ganha-se mais rapidamente do que numa empresa e 

pode trabalhar até ao fim da sua vida.(S35.11) + E, além, disso o que ganhar 



 

 

pode construir coisas que são depois hereditárias em termos de rendimentos 

porque a empresa dá coisas hereditárias.(S35.12) + Os royalties’s, direitos de 

autor. (S35.13) + .(S37.2  Sim[o futuro profissional passa por ali].(36.1) 

 

S11: A psicanálise 

Agora, ao mesmo tempo que eu comecei a comer esta comida, agora também 

comecei uma psicanálise. (S18.12) + Há um paralelo entre a psicanálise e este 

trabalho que eles desenvolvem.(S18.13) 

 

 

Os Actuantes 

Pedro 

Então pensei: “bem em tentar outro curso superior onde pudesse até já ter 

algumas equivalências e aprender”. (Act 6.1) + Eu sabia que ao fim do segundo 

ano as pessoas já podem encontrar emprego, naquela altura. (Act 6.2) + E foi 

isso que eu senti. (Act 10.1) + Então a partir daí eu disse: “faz o que quiseres, 

mas eu já não me preocupo mais”. (Act13.16) + Eu disse: “enquanto estiver 

aqui faço o que tu quiseres, mas, vou arranjar coisa melhor. Já não tenho 

confiança nenhuma, não tenho confiança profissional.” (Act 13.17) + No fundo, 

a pessoa está-se a reestruturar e isso ajuda muito a que nós tenhamos 

experiências novas.(Act 19.1) +  Para nós depois de tocada na neurose 

continuamos o nosso percurso e experiências novas ajudam a continuar.(Act 

19.2) + Se andarmos sempre com as mesmas experiências semelhantes, as 

que nos trouxeram as neuroses...(Act 19.3) + É o que sinto. (Act 26.1) + Não é 

a primeira vez que o sinto.(Act26.2) + Ontem e anteontem sentia-me muito 

esgotado e agora sinto-me muito melhor.(Act 26.3) + Andava ainda 

desmotivado e muito inerte. (Act28.1) + Outra característica que isto tem é que 

só as pessoas pró-activas é que subsistem. (Act28.2) + Como eu sou uma 

pessoa complicada, complico as coisas e afasto as pessoas, afugento as 

pessoas. (Act 29.1) + Eu sempre tive um princípio, foi de tentar-me adaptar à 

pessoa. (Act 29.2) + Essa adaptação eu tento, mas não consigo ou consigo 

muito mal. (Act29.3) + Agora já consigo fazer melhor.(Act29.4) + Desliguei o 

“complicómetro”. (Act29.5) + Estou muito motivado.(Act 30.1) 

 



 

 

O chefe da fábrica de contadores 

O meu chefe vinha-me sempre com histórias. (Act 9.1) + Falávamos de física, 

mas, muitas vezes falávamos mais de metafísica do que física, porque o chefe 

começava a falar de metafísica. (Act 9.2) + O meu chefe fugia e dizia-me que 

estava a tratar disso e não resolvia nada.(Act11.4) 

Os engenheiros da fábrica de contadores 

O que eu estava a fazer assustava os engenheiros porque os engenheiros não 

percebiam nada de física, era verdade. (Act 9.3) + Ninguém sabia como 

funcionava um contador de electricidade. (Act 9.4) + Sabiam montar aquilo, 

mas não sabiam porque que aquilo funcionava. (Act 9.5) 

 

O chefe do instituto público 

Eu tinha uma perspectiva do que se deveria fazer, mas não era bem a 

perspectiva do chefe. (Act12.1) + O modo de relacionamento com o meu chefe 

não era o modo explícito, era o modo implícito. (Act12.2) + O meu chefe era 

uma pessoa que não conseguia dizer as coisas abertamente e 

directamente.(Act 12.3) +  Raramente conseguia fazer isso.(Act 12.4) + É 

estranho porque ele tinha uma maneira feminina, muito associada às 

mulheres.(Act 12.4) +  Não tinha uma maneira de estar dele(Act 12.5). + Ele 

tinha uma maneira de pensar e de agir que é mais comum de se encontrar nas 

mulheres do que nos homens.(Act13.1) + Manipulação. (Act 13.2) + Alguns 

toques, jeitos. (Act 13.3) + Algumas atitudes, algumas maneira de reagir que 

não são típicas dos homens, não quer dizer que não haja homens... (Act 13.4) 

+ os homens podem ter cérebros mais femininos e as mulheres cérebros mais 

masculinos. (Act 13.5 e Act 13.6) + Para além disso, era uma pessoa que tinha 

as suas questões de personalidade.(Act 13.7) +  Tinha um lado bom e um lado 

mau. (Act13.8) + O problema principal foi que eu queria fazer uma coisa, mas 

não recebia toda a informação e ele não estava totalmente motivado para 

aquilo que a norma define. (Act13.9) + Eu queria fazer uma coisa e eu da parte 

dele não encontrei essa compreensão (Act13.10) + Percebi que da parte dele 

também não havia motivação, o verdadeiro interesse da missão. (Act13.11) + 

Tinha qualquer outro interesse que bem aquele que tinha ali escrito. (Act13.12) 

Então fui acumulando frustrações até um ponto que ao fim de seis meses já 

tinha baixado os braços e esperei por um confronto com ele. (Act13.13) + Aí 



 

 

ele teve uma atitude de imposição. (Act 13.14) + Sem querer o que estava 

realmente a fazer, ele teve uma atitude que me retirou qualquer réstia de 

confiança.(Act13.15) + Acabou porque ele decidiu que já não seria 

interessante. Não interessa o que ele ainda fez.(Act14.2) + Teve umas atitudes 

impróprias, às quais eu não respondi no mesmo nível. (Act14.3) 

A colega 

Tinha uma colega que me mostrou a oportunidade.(Act 28.1) + Ela tinha 

também começado um mês antes e como eu tinha muita consideração pela 

palavra dela, eu fiz coisas que nunca tinha feito como comprar uma coisa que 

eu não sabia sequer para que servia. (Act 28.2) 

 

A mulher e os filhos 

Neste momento eu estou a viver da poupança que tenho e daquilo que a minha 

mulher ganha.( Act 37.1) + Sim, tem um emprego estável.(Act 38.1) + Se ela 

não estivesse... (Act 39.2) 

Neste momento tenho dois filhos, um com catorze meses e outro com quatro 

anos. (Act 39.1) 

 

 


