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Editorial

Trabalho em teleatendimento e problemas de 
saúde

Work in telemarketing and related health 
problems

As situações de trabalho existentes nas indústrias de processo contínuo fo-
ram consideradas, nos anos de 1980, como laboratórios naturais para o estudo 
da cognição no trabalho (KEYSER, V. L’ergonomie de processus continus: de la 
contingence à la complexité – l’évolution dês idées dans l’étude des processus 
continus. Le Travail Humain, v. 51, n. 1, p. 1-18, 1988). Os mecanismos cogni-
tivos implementados pelos operadores e o desenvolvimento de suas inteligên-
cias para operar, a partir de salas de controle, processos de produção de funcio-
namento complexo e de alto risco foram estudados e trouxeram contribuições 
para diferentes áreas do conhecimento, como Ergonomia, Psicologia, Sociolo-
gia do Trabalho, Engenharias de Automação e de Produção, entre outras.

As pesquisas realizadas no setor de teleatendimento no século XXI mos-
tram que as situações de trabalho estudadas podem ser consideradas uma es-
pécie de antítese do que se encontrou nas salas de controle das indústrias de 
processo nos anos de 1980. 

O traço comum dos artigos que compõem este número temático da Revista 
Brasileira de Saúde Ocupacional, além do interesse de seus autores pela saúde 
dos trabalhadores, é certa estupefação quanto às formas de organização exis-
tentes nos serviços de teleatendimento, cujos modos de gestão são voltados 
para impedir o desenvolvimento da inteligência, da emoção, da sociabilidade 
humanas em atividades de trabalho. Fica exposto o paradoxo: de um lado, a 
natureza do trabalho, que diz respeito à interação usuário-teleatendente; do 
outro, as regras rígidas de gestão, as quais cerceiam as expressões necessárias 
à interação inerente ao processo de comunicação humana... Diante desse para-
doxo organizacional, como não adoecer?

Ao contrário da esperada qualidade no contexto vivo do trabalho, obser-
vam-se, nos ambientes virtuais, o empobrecimento do trabalho e o sofrimento 
das pessoas envolvidas. Como, nas situações descritas por esta coletânea, de-
sejar a eclosão da inteligência dos trabalhadores? Os autores examinam os efei-
tos de uma organização do trabalho que estabelece métodos de gestão voltados 
para avaliar, punir e premiar a reserva de inteligência dos indivíduos.

Os serviços de teleatendimento, considerados vitais para o desenvolvimen-
to das empresas na nova estrutura da produção e da economia, tornaram-se viá-
veis graças à junção das tecnologias da telefonia e da informática. Pode-se, no 
entanto, afirmar que, em sua prática, incorporaram princípios neotayloristas 
que se baseiam em formas de controle exacerbadas do tempo e das interações. 
Os gestores buscam implicar a subjetividade dos trabalhadores em prol dos 
objetivos comerciais e econômicos das empresas, característica que transfor-
mou o setor em emblema do processo mundial de intensificação do trabalho. 
Aparentemente natural, o modelo organizacional em teleatendimento utiliza 

José Marçal Jackson Filho 1

Ada Ávila Assunção 2

1 Editor científico
2  Editora convidada
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a hora uniforme do relógio como medida do trabalho cuja natureza é subjetiva e emo-
cional.

A organização do trabalho nas empresas reproduz em seus métodos de gestão o mun-
do das idealidades matematicamente subestruturadas de Galileu, cientista que, ao final 
da Idade Média, reforçou a evidência recebida dos gregos de que podemos medir o es-
paço – as distâncias, as áreas e os volumes, definindo praticamente a tarefa da Ciên-
cia Moderna como a tarefa de aprender a medir o mundo, expressando-o em fórmulas 
matemáticas (MARQUES, I. C. Desmaterialização e trabalho. In: LASTRES, H. M. M.; 
ALGABLI, S. (orgs.). Informação e globalização na era do conhecimento. Rio de Janeiro: 
Campus, 1999. p. 191-215). 

Constitui-se em fato curioso a forma como as técnicas de representação do tempo e do 
espaço tridimensional em que vivemos no mundo bidimensional do papel – os números, 
as tabelas, os horários, as fórmulas, os desenhos, os mapas, os roteiros e os planos – são 
cultivadas no mundo pós-moderno, na era informacional, justamente para controlar o 
trabalho daqueles cuja inteligência é o móvel da produção.

Lembrando Lévy (O que é virtual? São Paulo: 34, 1996), o trabalho é um saber alimen-
tado, uma competência virtual que se atualiza, um saber-devir... Continua o autor: “Como 
aplicar os sistemas de medida que acompanham essa mutação?” É ainda Lévy que per-
gunta: “Quando irão as instituições e as mentalidades acolher os conceitos adequados?” 
Acrescentamos: Como o poder público poderá transformar esta realidade?

A separação física existente na relação de serviço estabelecida entre o usuário e o 
trabalhador de empresa de prestação de serviço público (ou privado) ou de empresa sub-
contratada é um componente do trabalho de teleatendimento que perturba a interação 
entre os dois pólos da comunicação. A interação, agora por telefone, traz consigo conse-
qüências aos trabalhadores que se encontram na interface (front office) entre a prestadora 
dos serviços e os usuários, mas não possuem necessariamente os meios para resolver 
os problemas dos usuários, uma vez distantes dos serviços técnicos propriamente ditos 
(back office) e submetidos a controle estrito da hierarquia. Além disso, para ter vantagens 
salariais ou receber prêmios, são levados a oferecer aos usuários serviços e produtos de 
eficiência duvidosa ou desnecessários.

O trabalhador vive a contradição entre, por um lado, interagir e não poder interagir, 
dado o intenso controle do tempo e da própria interação, e, de outro, a perda de sentido 
de seu trabalho, uma vez que, para ganhar a vida (e os prêmios estimulados pela gestão) 
é preciso prejudicar outrem e sofrer os efeitos negativos contra si mesmo dos atos realiza-
dos nas operações (a mentira, por exemplo). O trabalho de teleatendimento não pode se 
tornar uma “obra’” nos termos de Meyerson (Les fonctions psychologiques et les oeuvres. 
Paris: PUF, 1948), a qual estaria na base do desenvolvimento da personalidade dos tra-
balhadores; ao contrário, em sua base localiza-se a fonte de adoecimento e da alienação 
dos indivíduos.

É mister, contudo, ressaltar que alguns serviços essenciais à comunidade são pres-
tados por meio do teleatendimento. Nesse tipo de situação, a interação entre teleaten-
dente-usuário está na origem da necessária ação pública, cuja efetividade depende da 
qualidade da interação por telefone.

Apesar das evidências científicas, não há consenso social a respeito dos malefícios 
desse sistema, embora seja conhecida a associação entre “trabalhos intensificados”, do-
enças musculoesqueléticas e distúrbios do comportamento, como mostram recentes pes-
quisas européias sobre condições de trabalho e saúde.

As pesquisas deste número da RBSO tratam diferentes facetas do trabalho em telea-
tendimento, valendo-se de diversas abordagens metodológicas e de disciplinas variadas. 
Se, de um lado, a estupefação ante a violência contida nos modos de gestão e de orga-
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nização de algumas empresas, como dito anteriormente, é explícita em vários artigos, 
de outro, a qualidade da descrição da realidade do trabalho ou de sua percepção pelos 
teleatendentes, também presente nos trabalhos deste número, é essencial para a trans-
formação das situações de teleatendimento e para a adoção de medidas de prevenção ao 
adoecimento. A partir dos resultados destas pesquisas, novos desenhos de programas de 
prevenção e novas bases para ações públicas podem ser definidos. Dito de outro modo, a 
prevenção ao adoecimento será efetiva caso supere os paradigmas tradicionais, os quais 
são baseados na ação sobre os indivíduos, rumo a políticas que levem em conta o conhe-
cimento do trabalho e dos modos operatórios implementados pelos trabalhadores.

Esperamos, assim, que este número temático contribua no esforço conjunto, que re-
agrupa interesses acadêmicos, sindicais e do poder público sintonizados para enfrentar 
o desafio posto aos sistemas de saúde pública e para qualificarem-se a fim de identificar 
e monitorar efeitos potencialmente adversos sobre a saúde originados da inserção dos 
seres humanos nesses serviços.

Por intermédio dos fatores encontrados e das reflexões propostas, mais do que fazer 
a denúncia social, busca-se participar da resistência coletiva à intensificação do trabalho 
(In: THÉRY, L. (org.). Le travail intenable. Résister collectivement à l’intensification du 
travail. Paris: La Découverte, 2006), presente fortemente no setor de teleatendimento, 
mas não exclusiva a ele; intensificação esta que assola atualmente o mundo da produção 
e do trabalho, ou seja, o mundo dos homens.
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Centrais de atendimento: a fábrica do sécu-
lo XIX nos serviços do século XXI1

Call centers: 19th century factory in 21st 
century services

Selma Venco2

1 Artigo extraído da tese de Douto-
ramento de Selma Venco intitulada 
Tempos moderníssimos nas engrena-
gens do telemarketing, apresentada 
ao Departamento de Ciências 
Sociais Aplicadas da Faculdade de 
Educação da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), em 2006. 
Doutorado-sanduíche financiado 
pela CAPES.
2 Doutora em Educação e Socio-
logia do Trabalho, pesquisadora 
colaboradora do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Estadual de Campi-
nas, Campinas, SP.

Resumo

Este artigo aborda a racionalização no sistema capitalista e as relações sociais 
expressas em um tipo de trabalho que se expande no século XXI: o teleaten-
dimento. A organização do trabalho estabelece ritmos de trabalho e pressão 
hierárquica para o aumento da produtividade, configurando condições de tra-
balho nocivas aos trabalhadores. Analisa-se, por um lado, o uso da tecnologia 
a serviço do aperfeiçoamento do controle do trabalho e o papel da gestão de 
pessoal no aumento da produtividade e, por outro, a resposta dos trabalhado-
res às imposições do capital.

Palavras-chaves: taylorismo, assédio moral, condições de trabalho, teleatendi-
mento, formas de resistência.

Abstract

This article discusses rationalization in the capitalist system and the social rela-
tions expressed in a type of work practice that has expanded in the 21st century:  
the telemarketing. In order to raise productivity, labor management demands 
working rhythms and hierarchical pressures that cause deleterious conditions 
to workers.  The article analyses not only the use of technology for improving 
work control and the role of staff management in increasing productivity, but 
also workers’ response towards the capital requirements.  

Keywords: taylorism, moral harassment, working conditions, telemarketing, 
ways of resisting.

Artigos
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Introdução

O presente artigo visa discutir as condi-
ções de trabalho em um setor de expansão 
recente no Brasil e no mundo: as centrais 
de atendimento, também conhecidas como 
call centers ou empresas de telemarketing.

A atividade que nelas se desenvolve 
parte da combinação de elementos mo-
dernos, como a fusão da informática e das 
telecomunicações – a telemática −, mas 
faz uso de formas tradicionais de prescri-
ção e controle do trabalho, inspiradas na 
“organização científica do trabalho” elabo-
rada por Frederich Taylor (1995). Falamos 
de uma atividade realizada integralmente 
via telefone, com abrangência nacional e 
internacional e que desponta no cenário 
econômico como um dos grandes emprega-
dores da força de trabalho dos anos 2000. 
Em 2005 eram, no Brasil, 600 mil trabalha-
dores distribuídos em 1.827 empresas, das 
quais 250 são terceirizadas. São números 
ainda modestos quando comparados aos 
de outros países como os Estados Unidos, 
que contam com 50 mil call centers (BATT, 
DOELLGAST & KWON, 2004), a Alemanha 
(GRIP, SIEBEN & JAARSVELD, 2005), com 
1.992, ou a França (LECHAT & DELAUNAY, 
2003), com 3.300, apesar do Brasil apresen-
tar maior concentração de trabalhadores 
por empresa do que estes.

Essa categoria profissional é predomi-
nantemente jovem, feminina e com escola-

ridade média equivalente ao ensino médio 
completo, com presença expressiva de es-
tudantes universitários de instituições de 
ensino privadas.

A presente análise é sustentada por 
pesquisa qualitativa finalizada em 2006 
junto a duas empresas terceirizadoras de 
serviços localizadas em São Paulo, Brasil, 
estando excluídas as vinculadas às ope-
radoras de telefonia. Tal opção deveu-se 
à peculiar possibilidade dessas empresas 
estarem presentes em diversas cadeias pro-
dutivas, não apenas no setor da telefonia. 
Escolheram-se os dois call centers com o 
maior número de postos de trabalho, por-
que se pressupôs que tendiam – face ao 
quadro observado em estudo anterior – a 
praticar uma organização do trabalho mais 
próxima à industrial. São unidades que, in-
clusive, ocupam antigos galpões fabris em 
zonas industriais. 

Fizeram-se 33 entrevistas em profundi-
dade, a partir de um roteiro semi-estrutura-
do, visando captar a percepção da atividade 
pela ótica dos operadores de telemarketing, 
dos gerentes operacionais e de recursos 
humanos e dos dirigentes sindicais, repre-
sentantes tanto de trabalhadores como do 
patronato. Cabe ressaltar que os depoimen-
tos dos teleoperadores foram coletados fora 
dos seus locais de trabalho. 

A organização do trabalho de teleatendimento

A despeito do uso de tecnologia de pon-
ta no setor, apreende-se um ambiente mar-
cado pela prescrição e pela racionalização 
do trabalho (BUSCATTO, 2002; COSSAL-
TER, 2002; LECHAT & DELAUNAY, 2003; 
VENCO, 2003).

Diversas pesquisas têm apontado as ca-
racterísticas tayloristas na organização do 
trabalho de teleatendimento (BUSCATTO, 
2002; VENCO, 2003; LECHAT & DELAU-
NAY, 2003), tais como o parcelamento de 
tarefas, a divisão entre o planejamento e 
a execução, a prescrição do trabalho e o 
controle dos tempos e movimentos − movi-
mentos agora expressos pela voz dos aten-
dentes, que passa a ser o elemento princi-
pal da atividade, substituindo os músculos 
da produção industrial do passado.

A socióloga do trabalho francesa Ma-
rie Buscatto (2002, 2002a) cogita que as 
centrais de atendimento sejam as fábricas 
modernas ao considerar que a organização 
do trabalho praticada nessas empresas é 
marcada pelo trabalho repetitivo, basea-
do na reprodução de falas padronizadas 
expressas nos scripts, no tempo de aten-
dimento controlado e no controle indivi-
dual dos trabalhos, os quais reproduzem 
os procedimentos industriais nas relações 
comerciais. Para essa autora, por trás des-
se pretenso Eldorado tecnológico (2002, 
p.100), há uma realidade difícil, marcada 
pela flexibilidade nas relações trabalhistas 
e por más condições de trabalho: 

Taylorização, estresse e trabalho penoso, 
precarização, baixa remuneração e flexibi-
lidade da mão-de-obra são palavras-chave 
atreladas a essas organizações. As centrais 
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de atendimento seriam fábricas modernas 
e os trabalhadores, os novos operários do 
setor terciário. (BUSCATTO, 2002, p.100)

Também investigando a organização do 
trabalho nos call centers, Olivier Cousin 
(2002) constata que essa atividade “sim-
boliza a taylorização do terciário, onde a 
informática permite elevar a uniformiza-
ção das tarefas” (2002, p. 502) em função 
principalmente da aplicação das normas e 
dos procedimentos determinada pela ge-
rência, por ele denominada “hiper-raciona-
lização do trabalho” (2002, p. 510). No en-
tanto, pondera que, mesmo nessa situação, 
os operadores têm margem de autonomia 
para o desenvolvimento de sua atividade. 
Tal como no período industrial, quando se 
sabotava o trabalho ou o tornava mais len-
to, esses trabalhadores também desenvol-
veram formas de resistência que adulteram 
as demandas gerenciais. 

O forte predomínio do taylorismo indi-
ca que a organização do trabalho implanta-
da nesse setor da economia encontra res-
paldo na sofisticação da tecnologia, posto 
que toda a movimentação nas posições de 
atendimento (PA) é registrada pelo softwa-
re: o número de ligações feitas e recebidas, 
o tempo de atendimento, as pausas, as ven-
das realizadas, as estatísticas dos resulta-
dos das ligações, a indicação de clientes à 
espera e o tempo excedido de atendimen-
to, entre outros dados. A tecnologia atua 
ainda por meio de um equipamento multi-
funcional que é fundamental para a racio-
nalização do trabalho e o aumento da pro-
dutividade: a URA, Unidade de Resposta 
Audível, que, automaticamente, distribui 
as ligações recebidas entre os operadores 
há mais tempo ociosos e, grava, na íntegra, 
todos os atendimentos.

Ao controle efetivamente expresso na 
gravação das ligações, soma-se a possibi-
lidade da supervisão simultânea − o su-
pervisor pode ouvir o atendimento e in-
terferir no contato, sugerindo argumentos 
e propostas de venda no momento exato 
em que está sendo executada. Esse artifí-
cio é amplamente empregado no controle 
dos trabalhadores, cujas falas são expostas 
em programas de treinamento para o apri-
moramento das performances e patenteia 
a autoridade da empresa sobre as atitudes 
junto aos clientes.

O software, desenvolvido para as cen-
trais de atendimento, intensifica a monito-
ração dos trabalhadores e visa limitar sua 
autonomia. Contém scripts orientadores 

das falas dos operadores – de modo que 
todo contato com os clientes seja norteado 
por sua leitura – que ficam expostos nas te-
las e indicam como recepcionar o cliente e 
informá-lo sobre o produto a ser vendido 
ou os serviços a serem prestados. A idéia 
é imprimir maior objetividade às falas, re-
duzindo-se o tempo de atendimento. Além 
disso, assegura a "fidelidade" dos opera-
dores aos valores empresariais. Conforme 
Heloani:

O objetivo desses enunciados consiste na 
imposição de um quadro de referências 
que obrigatoriamente seja utilizado pelos 
indivíduos no interior da empresa e, ao 
fazê-lo, os trabalhadores reforçam o corpo 
de representações inerentes ao conjunto 
de valores e à codificação que impõem à 
realidade. Em síntese, o sistema de regras 
se estrutura como uma gramática dirigida 
à identificação com os valores da empresa, 
em particular à subordinação necessária 
do trabalho ao capital e, nesse processo, 
a linguagem desempenha papel essencial. 
(HELOANI, 1996, p. 97)

A história do trabalho revela práticas 
pautadas por normas e prescrições que, 
de um lado, resultam em relações sociais 
específicas e, de outro, consolidam o am-
biente de trabalho quanto às instalações 
físicas sob uma arquitetura tributária das 
condições de trabalho aqui compreendi-
das como construção social. Para além da 
iluminação, da ventilação, dos ruídos e da 
adequação do equipamento ao trabalhador, 
há práticas que incidem também sobre a 
cadência do trabalho e a subordinação aos 
prazos, bem como sobre as disposições das 
chefias imediatas e da gestão mais ampla 
de pessoal.

Ainda que as situações de trabalho se-
jam concretas e idênticas, são vividas pelos 
indivíduos de acordo com suas trajetórias 
pessoais. Nessa perspectiva, a psicanalis-
ta Marie Grenier-Pezé observa que é irre-
al supor que os trabalhadores consigam 
desvencilhar-se de sua história de vida, 
deixando-a “atada a um cinto no vestiário 
da empresa”, para exercer sua atividade 
(2001, p. 30). Consoante Michel Gollac e 
Serge Volkoff (2000), as condições de tra-
balho conformam uma questão política e 
social e são freqüentemente palco de con-
flitos sociais, uma vez que são vistas por 
prismas díspares entre trabalhadores e em-
presários. 

A racionalização do trabalho é estreita-
mente ligada às condições em que se dá, 
à medida que atua permanentemente na 
dominação do capital sobre o trabalho, 
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respaldando-se em novas tecnologias vol-
tadas para o aperfeiçoamento do controle 
dos movimentos e da produtividade dos 
trabalhadores. Essa concepção capitalista 
acentua a fragmentação e as desigualdades 
que delineiam as relações de trabalho e faz 
com que se desenvolva o espaço produtivo 
em bases tayloristas. 

Esses fatores expressam-se em relações 
de trabalho num contexto socioeconômico 
neoliberal, resultando em desemprego e 
precarização do trabalho. Lembrando-se de 
que o temor ao desemprego − que se torna 
parte das relações de trabalho, na medida 
em que é usado para ressaltar a importân-
cia de se ter um trabalho − leva os trabalha-
dores a adequarem-se às normas discipli-
nares e de produtividade. Como elucidam 

Zune e Pichault (2000, apud DESSUS, 
2002, p. 40), ocorre hoje um “novo contrato 
psicológico”, que imputa exclusivamente 
aos próprios indivíduos a responsabilidade 
de conseguirem um emprego e, para além 
de sua qualificação técnica, características 
como sua capacidade de integração, ama-
bilidade e engajamento na empresa. 

Esses fatores estão associados a uma 
organização do trabalho fundamentada 
na prescrição e no controle, mas Gollac e 
Volkoff (2000) ressaltam que, mesmo nas 
atividades repetitivas, não é possível des-
prezar as variações e os imprevistos soma-
dos ao suposto envolvimento do trabalha-
dor com sua tarefa como forma de valorizar 
suas próprias habilidades para o trabalho.

Intensificação e precarização do trabalho

A partir das referências do sociólogo do 
trabalho Jean-Pierre Durand (2004), pode-
se analisar a intensificação do trabalho por 
dois ângulos: o da eliminação dos tempos 
mortos entre as tarefas, suprimindo-se o 
período de recuperação dos trabalhadores 
ou sobrepondo-se tarefas, e o aumento de 
sua velocidade de execução.

Ambas dimensões são observáveis nas 
três modalidades de atendimento das ope-
rações de teleatendimento: ativo, receptivo 
e híbrido3. A tecnologia empregada atua no 
aumento da cadência do trabalho. No aten-
dimento ativo, há um discador automático 
programado para que as ligações cheguem 
às PA ininterruptamente − encerrado um 
contato, automaticamente se disponibiliza 
uma nova chamada para o operador.

Na França, a temporização − intervalo 
entre duas chamadas −, oscila entre 7 e 
20 segundos, conforme a missão principal 
da central, resultando em descansos de 5 
a 12 minutos por hora, determinados pelo 
próprio operador, em consonância com seu 
chefe de equipe e conforme o número de 
clientes em espera. De acordo com os de-
poimentos coletados por Delaunay, nota-se 
uma certa autonomia negociada para as 
pausas, que podem chegar a até 24 minu-
tos (LECHAT E DELAUNAY, 2003), espe-
cialmente nas operações receptivas, sendo 
esse um dos pontos das pautas de negocia-
ção entre empregadores e sindicatos.

No teleatendimento, a simultaneidade 
de tarefas é parte da organização do traba-
lho e visa agilizar a produção. Nas entre-

vistas realizadas, foi recorrente a afirmação 
da necessidade de executarem muitas tare-
fas ao mesmo tempo − preencher os dados 
cadastrais pedidos no software, ouvir o 
cliente, o supervisor ou o cliente externo 
−, indicando a sobreposição de diferentes 
etapas do trabalho, o que exige desses tra-
balhadores a mobilização de suas capaci-
dades auditiva e de concentração.

O sistema do supervisor indica a si-
tuação de cada integrante de sua equipe, 
dando informações sobre pausas e ligações 
em curso. Esse acompanhamento é facili-
tado pela introjeção individual do controle, 
decorrente das diversas formas de pressão 
exercidas sobre os operadores: a contínua 
emissão de relatórios de produtividade, as 
metas diárias e mensais como determinan-
tes do salário ou da promoção na carreira 
e, sobretudo, o medo de perder um vínculo 
formal de trabalho, freqüentemente men-
cionado pela supervisão, tendo em vista os 
altos índices de desemprego, em particular 
entre jovens, faixa etária predominante no 
setor.

A precarização das relações de traba-
lho propicia a intensificação do trabalho 
e a individualização dos comportamentos, 
neutralizando a mobilização coletiva e ge-
neralizando “o silêncio” e o “cada um por 
si”. O medo da perda do emprego induz a 
con dutas de dominação ou de submis são 
(GRENIER-PEZÉ, 2001). Instaura-se no 
am biente de trabalho um clima de perma-
nente competição, tanto individual quan-
to coletivamente, suportável apenas pela 

3 O atendimento receptivo recebe 
ligações dos clientes e dá orienta-
ções, informações, suporte técnico 
ou prestação de serviços, como 
nos SAC ou nas informações sobre 
serviços públicos, financeiros 
etc. Nesta modalidade, destaca-
se a equipe de retenção, que 
também recebe chamadas, mas à 
qual cumpre reverter pedidos de 
cancelamento de determinado 
serviço ou produto – TV a cabo, 
assinatura de revista, jornal, banda 
larga etc. O atendimento ativo 
parte das centrais e é praticamente 
sinônimo de venda, embora inclua 
a informação de autorizações para 
exames médicos – no caso dos pla-
nos de saúde – ou as boas-vindas 
a um novo cliente. Para esse tipo 
de abordagem, o código de ética 
em telemarketing prevê horários de 
segunda a sexta-feira, das 9h00 às 
21h00 e, aos sábados, das 10h00 
às 16h00, conforme o artigo 9° 
do Código dos Contatos Ativos. 
O atendimento híbrido reúne o 
receptivo e o ativo, exigindo mais 
destreza e experiência do opera-
dor, que deve fazer seu trabalho 
em ambas situações.
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perspectiva da manutenção do emprego 
(ALONZO, 1998). 

As equipes são estimuladas a concorrer 
entre si por melhores vendas, para ser o 
melhor vendedor, pela decoração mais cria-
tiva do espaço físico ou pela fantasia mais 
original4, por exemplo. São recursos utili-
zados pelas empresas objetivando manter 
um clima competitivo e estimulante, para 
se ultrapassarem diariamente os patamares 
de vendas. A palavra “motivação” apareceu 
muitas vezes nos depoimentos, especial-
mente nos das chefias, reiterando a cons-
tatação de Noël Lechat de que o cumpri-
mento do trabalho diário em si não basta 
− as empresas querem um “engajamento 
da alma” (LECHAT & DELAUNAY, 2003, p. 
36).

Durand e Girard (2002) sublinham a 
importância de se distinguirem alguns 
conceitos que permeiam as situações de 
trabalho, entre eles a massa de trabalho 
− quantidade de trabalho por unidade de 
tempo. Entre os call centers pesquisados, 
estabeleceu-se um número mínimo de liga-
ções diárias em torno de 140. Esse conceito 
difere do de carga de trabalho, que pode 
lhe ser complementar, conforme a área de 
especialização. A Psicologia do Trabalho 
a concebe como o dispêndio de energia 
humana na atividade produtiva. Para o er-
gonomista Maurice Montmollin (1984), a 
abordagem psicológica é clássica e há que 
lhe incluir o gasto energético para se tole-
rar o acúmulo de tarefas, ressaltada ainda a 
importância da incorporação do saber-fazer 
individual no processo de trabalho. Em ou-
tras palavras, a tarefa prescrita será sempre 
realizada de diferentes formas, conforme 
a mobilização das qualificações que cada 
trabalhador emprega no seu trabalho. 

Sobre o trabalho prescrito, afirmam De-
jours e Molinier (1994) que há uma grande 
distância entre a determinação do trabalho 
e a iniciativa do trabalhador, ponderando 
que, para além desse debate, o interesse 
acadêmico deveria recair sobre a forma 
como os trabalhadores enfrentam a ques-
tão. Para eles, há aspectos que não podem 
ser antecipados pela prescrição, pois se re-
lacionam diretamente aos indivíduos − por 
exemplo, a engenhosidade, a coordenação 
e a cooperação. Atrelados à organização do 
trabalho, esses três elementos atestam que 
o trabalho necessariamente evoca a inte-
ligência, que se manifesta especialmente 
em situações não previstas na prescrição, 
por mais repetitiva e pré-determinada que 
seja a tarefa. Segundo os mesmos autores, 

esse ajuste entre o prescrito e o realizado 
constitui a parte enigmática do trabalho, 
pois envolve a criatividade e a subversão 
dos procedimentos. Além disso, arrolam 
também, como elemento de ruptura com 
a prescrição, o estabelecimento de rela-
ções cooperativas entre trabalhadores. Para 
eles, a organização do trabalho privilegia 
invariavelmente a disciplina e não a cola-
boração, apesar dos trabalhadores serem 
designados por diversas corporações, in-
clusive nas empresas pesquisadas, como 
colaboradores. Como ressaltam os autores, 
“a cooperação não é um produto mecânico 
da organização: ela não se decreta e nem se 
prescreve” (DEJOURS & MOLINIER, 1994, 
p. 38), e essa dimensão do trabalho só é 
possível pelo estabelecimento de relações 
de confiança entre os trabalhadores.

Embora concordemos com Dejours e 
Molinier (1994), a presente pesquisa cons-
tatou o intuito da gestão de pessoal de rea-
vivar o “espírito de equipe”, a cooperação e 
a solidariedade em momentos de trabalho 
mais intenso, seja pelo grande número de 
clientes à espera, seja por haver equipes 
com dificuldade de atingir a meta estipula-
da. A solidariedade entre os trabalhadores 
é, portanto, “valorizada” em favor do au-
mento da produtividade, mas há os que a 
entendam de outro modo. Entre os que têm 
menos tempo na profissão, ser solidário é 
ajudar o colega, a equipe e depois comemo-
rar coletivamente o êxito. Para os demais, 
é mero exercício de cooptação para a ob-
tenção de maiores lucros e do desempenho 
máximo de cada um deles. 

Para os trabalhadores, a engenhosidade 
é a forma de suportarem a carga de traba-
lho e, ao mesmo tempo, de alcançarem as 
metas estabelecidas e, portanto, sofrerem 
menos pressão.

A engenhosidade é empregada fren-
te a situações imprevistas, sem respostas 
preestabelecidas pela chefia imediata. A 
despeito do tratamento infantilizante que 
recebem da supervisão e da falta de respos-
tas aos problemas que enfrentam, os ope-
radores criam uma argumentação própria, 
com dupla função: satisfazer ao cliente e 
transmitir segurança no negócio que firma-
ram com a empresa.

Assim, a despeito da prescrição, esse 
trabalho demanda a mobilização das quali-
ficações individuais de modo a se enfrentar 
a multiplicidade de tarefas simultâneas e 
os contratempos não solucionados a con-
tento. 

4 Os operadores são convocados a 
trabalhar com fantasias temáti-
cas, como anos 60, super-heróis, 
olimpíadas etc. 
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Nesse sentido, os operadores depen-
dem de sua capacidade de argumentar 
frente às negativas dos clientes contata-
dos, de se adaptar a cada interlocutor − 
sua linguagem, suas idiossincrasias, suas 
objeções à compra do produto − e de ouvir 
pacientemente as demandas e reclamações 
dos clientes, mesmo quando pressionados 
pelo tempo médio de atendimento (BUS-
CATTO, 2002; COSSALTER, 2002).

Essa autonomia não é concedida total-
mente pela organização do trabalho e essa 

é uma das razões que levam aos pedidos de 
demissão, como se constatou em pesquisas 
internacionais5. Gilbert de Terssac (1992) 
concorre para a compreensão da autono-
mia no trabalho caracterizando-a como 
uma concessão determinada aos trabalha-
dores para executarem seu trabalho. Pon-
dera, contudo, que a autonomia não se ins-
taura pela simples substituição das regras 
formais estabelecidas por outro conjunto 
de normas, mas por soluções que permitem 
melhores resultados.

5 Sobre o cenário internacional, 
ver Venco, S. Tempos moderníssimos 
nas engrenagens do telemarketing. 
Tese de doutoramento apresenta-
da no departamento de Ciências 
Sociais Aplicadas da Faculdade 
de Educação, UNICAMP, 2006. A 
exemplo das pesquisas realizadas 
pela Universidade de Cornell, nos 
EUA, por BATT, R., DOELLGAST, V. 
e KWON, H. The U.S. Call center in-
dustry, 2004: national benchmarking 
report. Estados Unidos: Cornell 
University, 2004; pelo Laborató-
rio de Economia e Sociologia do 
Trabalho (LEST/CNRS), realizada 
por LANCIANO-MORANDAT, C., 
NOHARA, H., TCHOBANIAN, R. 
French Call Center Industry Report, 
2004, na França; pela Faculdade 
de Economia e Administração da 
Universidade de Maastricht por 
GRIP, A., SIEBEN, I. e JAARSVELD, 
D. van. Employment and industrial 
relations in the Dutch call center 
sector. Maastrich: Research Centre 
for Education and Labour Market, 
2005,  na Alemanha; e pelo Ins-
tituto de Psicologia do Trabalho 
da Universidade de Sheffield, no 
Reino Unido, por HOLMAN, D., 
WOOD, S., STRIDE, C. Human 
Resource Management in Call Centres, 
2004.

6 Jornal Folha de S. Paulo, 14 março 
de 2004.

O trabalho sob pressão

A estandardização do trabalho nos call 
centers é complementada por um conjun-
to de regras que visam determinar certos 
comportamentos e a disciplina para o tra-
balho. As interdições referem-se a comer, 
fumar, conversar, fazer ou receber ligações 
no trabalho e sair do seu posto de atendi-
mento; em algumas empresas, chega-se a 
exigir pedido formal para se ir ao toalete.

A disciplina faz parte da organização do 
trabalho e é observada em países desenvol-
vidos como, por exemplo, a França, cujas 
centrais se pautam por formas de controle 
dos trabalhadores muito semelhantes às do 
Brasil. Dessus (2002) observa particular se-
melhança entre as disciplinas aplicadas no 
sistema escolar e nos call centers – ambas 
com base em “regras, advertências, sanções 
e recompensas”, além de atitudes infantili-
zadas e infantilizadoras da supervisão. Nos 
depoimentos que colhemos, o ambiente de 
trabalho foi constantemente comparado 
com o da escola, cuja lembrança é quase 
sempre negativa ao se reviverem o exercí-
cio da autoridade e a divisão hierárquica 
de saber e poder – que estão longe de se 
configurarem como ambientes apoiados 
em relações mais democráticas, participa-
tivas e de respeito, seja entre alunos, seja 
entre trabalhadores. 

Os supervisores atuam diretamente na 
construção do poder disciplinar, sendo 
usualmente comparados, na literatura e na 
mídia francesas, aos antigos contramestres 
das fábricas (DESSUS, 2002; LECHAT & 
DELAUNAY, 2003), cuja palavra de ordem 
é invariavelmente: “bater a meta”. As co-
ações descritas pelos trabalhadores são 
diversas. Um jornal paulistano de grande 
circulação, por exemplo, descreve uma 
situação em que um supervisor usava um 
martelo de plástico para bater na cabeça 

dos operadores, pedindo mais vendas. A 
operadora que descreveu essa situação 
perdeu 14 quilos em seis meses e passou a 
sofrer de uma depressão que, segundo ela, 
agravou-se após seguidos atos dessa natu-
reza6.

Na visão dos operadores, as chefias são 
sempre autoritárias e unilaterais, sem con-
cessões expressivas para o diálogo sobre o 
trabalho e seu ritmo. As pressões sofridas 
embotam nos operadores a percepção de 
que também o supervisor sofre reprimen-
das semelhantes de seus superiores e que 
deve, por força do cargo, fortalecer na equi-
pe o ânimo e a disposição para o trabalho.

As entrevistas realizadas foram revela-
doras das condições de trabalho nas cen-
trais de atendimento, pois, a despeito dos 
esforços para se abordarem outros aspectos 
do trabalho, todos os operadores ouvidos, 
especialmente os do atendimento ativo, 
voltavam às pressões por produção, repe-
tindo continuadamente a expressão dos 
supervisores: “Vamos bater a meta”.

Os trabalhadores suportam o compor-
tamento da supervisão em grande medida 
por medo do desemprego, por dependerem 
daquele trabalho para estudar ou arcar com 
despesas familiares ou, ainda, pelo fato de 
ser, para 45% dos operadores, o primeiro 
emprego, ou seja, por serem pessoas menos 
experientes quanto aos limites do exercício 
do poder.

Pelo lado da gestão, recoloca-se perma-
nentemente a possibilidade da perda do 
emprego, com constantes ameaças de jus-
ta causa com base na percepção da desin-
formação acerca dos direitos trabalhistas. 
As ameaças de demissão por justa causa7, 
recorrentes nos depoimentos, não só são 
uma forma de pressão pela manutenção da 

7Artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).
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disciplina, mas, também, um expediente 
para induzir pedidos formais de demissão 
voluntária.

Um dos relatos coletados é exemplar: 
com dois anos e meio de empresa, uma 
operadora integrava a “melhor equipe de 
vendas” da casa. O trabalho repetitivo, a 
pressão por aumento da produtividade 
e os maus tratos da supervisão foram ar-
refecendo seu estímulo para o trabalho. 
Desde então, foi sendo trocada de equipe 
e hoje compõe a “pior equipe”, segundo a 
supervisão. Seu desânimo e sua inadequa-
ção a esse tipo de organização da produ-
ção fizeram com que ela pedisse diversas 
vezes a inclusão de seu nome na lista de 
desligamentos da empresa. Com o tempo, a 
entrevistada passou a sofrer crises compul-
sivas de choro a cada constatação de que 
seu nome não constava da lista. Em dado 
momento, quando ela voltava das férias, a 
chefia alegou estar em posse de uma gra-
vação cujo julgamento, feito pela empresa 
e pela empresa-cliente, indicava um com-
portamento insinuativo com determinado 
cliente. A solução proposta pela empresa 
era que ela pedisse demissão ou, em caso 
contrário, seria demitida por justa causa.

Entre os itens abordados na Consolida-
ção das Leis de Trabalho, há um que pare-
ce ser usado para sustentar situações como 
essa: o que se refere à “incontinência de 
conduta ou mau procedimento”, marcado 
por excessos baseados em hábitos e cos-
tumes, falta de moderação na linguagem, 
ofensa ao pudor etc. Ou seja, trata-se de um 
julgamento apoiado na moral e com forte 
caráter subjetivo.

Essa situação deriva da conjugação en-
tre a possibilidade, facultada pela tecnolo-
gia, de se gravarem todos os atendimentos 
− e disso ser usado como forma de pressão 
para exigirem-se certos comportamentos − 
e o medo dos trabalhadores de terem sua 
carreira profissional marcada por uma de-
missão por justa causa, tida no senso co-
mum como falha gravíssima, e sofrer a con-
seqüente redução dos direitos financeiros 
na rescisão contratual. 

A situação enfrentada por essa opera-
dora deve ser vista para além da perspecti-

va do julgamento moral da chefia, mas en-
focando-se também as relações sociais de 
sexo − trata-se de uma coação sexista para 
omitir-se o motivo real do desligamento: a 
queda da produtividade. Como elucida Hi-
rigoyen: 

Quando um assalariado se desmotiva, 
ninguém lhe pergunta sobre as razões de 
seu desânimo, mas é rejeitado por não 
conformidade, por não ser suficientemen-
te combativo (HIRIGOYEN, 2002, p.189).

O gerente me disse que o banco X pegou 
uma gravação minha [em] que eu dava 
confiança para o cliente, e que não quer 
mais você na operação dele... eu respondi: 
“Não vem com conversa para cima de mim, 
porque nem que eu quisesse eu faria isso, 
porque sei que as conversas são gravadas 
e eu não sou louca. E eu sei que eu não fiz 
isso e eu quero essa gravação”. (Operadora 
de telemarketing, 22 out. 2004)

A título de ilustração, vale mencionar 
que o desfecho dessa situação não foi o 
previsto pela empresa. A operadora que re-
quereu a gravação procurou imediatamen-
te orientação jurídica junto ao sindicato e 
permanece até hoje na empresa, embora 
tenha sido transferida para outra operação. 
A gravação jamais lhe foi mostrada e outros 
supervisores e gerentes declararam desco-
nhecer sua existência.

A pressão é o leitmotiv no trabalho em 
telemarketing e se desencadeia em efeito 
cascata por todos os grupos hierárquicos: o 
cliente externo pressiona a empresa tercei-
rizada pela ampliação das vendas, a gerên-
cia geral do call center faz o mesmo com o 
coordenador, que recai sobre o supervisor 
e a monitoração e, estes, sobre os operado-
res. É uma pirâmide de coações com efeito 
cumulativo que determina o ritmo de tra-
balho, ações agressivas de vendas e aten-
dimento racionalizado. Assim, ser capaz 
de trabalhar sob pressão é condição sine 
qua non para ingressar e permanecer no 
telemarketing. Na opinião de um dos em-
presários entrevistados, saber trabalhar sob 
pressão é fundamental para a qualificação 
profissional de qualquer indivíduo, quais-
quer que sejam suas perspectivas ou habi-
lidades e, portanto, imprescindível para a 
obtenção de um novo posto de trabalho no 
mercado.

A construção nem sempre silenciosa das condições de trabalho

As entrevistas realizadas ressaltam os 
constrangimentos diários a que são subme-
tidos os operadores e suscitam indagações 

teóricas acerca dos limites que separam 
a pressão no trabalho e o assédio moral. 
Entende-se que as diversas formas de in-
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tensificação do trabalho geram pressão no 
trabalho, tanto pela cadência e velocidade 
com que os trabalhadores são obrigados a 
imprimir a suas ações, quanto por determi-
nadas práticas gerenciais voltadas priorita-
riamente para o estímulo à produção, e é 
nesse aspecto que está a linha tênue entre 
as duas situações.

Marie-France Hirigoyen (2002) define 
como assédio moral atitudes que superam 
as discriminatórias − quanto à raça, gênero, 
orientação sexual ou qualquer outra −, in-
fundindo humilhação ou constrangimento. 
Com base nesse conceito, consideram-se 
aqui os atos que envolvem algum grau de 
ofensa pessoal. A partir do conceito for-
mulado por Michèle Drida, Marie Grenier-
Pezé aponta o assédio moral como algo 
sistematicamente instaurado no ambiente 
de trabalho, “manifestando uma intenção 
consciente ou inconsciente de anular e 
destruir” (DRIDA, 1999, apud GRENIER-
PEZÉ, 2001, p. 30). Na concepção de Gre-
nier-Pezé, trata-se de uma:

técnica de destruição visando de maneira 
deliberada à descompensação do sujeito a 
fim de obter sua rendição emocional aos 
fins econômicos ou de usufruto pessoal 
(idem, p.39).

Entre os nossos entrevistados, foi sin-
tomática a constatação de um movimento 
cíclico dos operadores. Mesmo que se pro-
curasse investigar aspectos diversos rela-
tivos ao trabalho, todos, sem exceção, res-
pondiam e voltavam rapidamente ao relato 
de situações em que se sentiram ofendidos 
pela chefia imediata.

Entre os gerentes entrevistados, por sua 
vez, a percepção da pressão por aumento 
da produtividade também é constante e, 
segundo eles, o operador deve se adequar 
a esse ritmo, dadas as características do 
setor, mas negam que haja tratamentos 
desrespeitosos entre as diferentes posições 
hierárquicas dentro da empresa.

As sujeições à pressão no interior das 
empresas de teleatendimento são freqüen-
tes e ocorrem tanto no plano individual 
quanto no coletivo. A pressão para o cum-
primento das metas e para a observância 
do tempo de atendimento e a atuação dire-
ta da supervisão no controle da produção 
configuram a gradual “insuportabilidade” 
das condições de trabalho para muitos ope-
radores.

O contínuo fluxo de trabalho leva al-
guns supervisores a estabelecerem normas 
para o uso dos toaletes, situação relatada 

pelos entrevistados com indignação e ver-
gonha. Essa circunstância é agravada pela 
tensão que marca o comportamento dos 
supervisores − que, por sua vez, também 
são pressionados para o cumprimento das 
metas − e pelas ofensas que fazem ao exe-
cutar o trabalho. Entre os entrevistados que 
tiveram, ao longo de sua carreira, a oportu-
nidade de serem chefiados por uma pessoa 
mais ponderada, as opiniões são unânimes 
− a empresa não costuma manter no cargo 
uma pessoa com tal perfil.

Os insultos são provocados invaria-
velmente por questões quantitativas, não 
relacionadas à qualidade do atendimento, 
e atuam diretamente sobre a moral dos tra-
balhadores.

Também na França observa-se tal rela-
ção entre níveis hierárquicos. Pesquisa so-
bre as centrais de atendimento na França 
constatou que 62,5% dos trabalhadores dos 
call centers terceirizados sentem-se asse-
diados moralmente. E o tratamento infan-
tilizador das chefias foi apontado por 75% 
dos operadores nas empresas terceirizadas 
e por 83% nas centrais de atendimentos in-
ternas (LECHAT & DELAUNAY, 2003).

A gerência faz mapas de controle das 
metas, com estatísticas diárias e hora a 
hora e, dispondo de um conjunto de infor-
mações que aponta os melhores horários 
para vendas e a média de vendas ou de 
atendimentos por período, atua de modo a 
recuperar, atingir ou ultrapassá-las. Numa 
das empresas pesquisadas, ações como 
essas se materializam numa “reunião dos 
zerados”, conforme denominação dos ope-
radores. Em algum momento, deslocam-se 
da operação todos aqueles que até então 
não fizeram nenhuma venda. Nessa reu-
nião, presidida pelo supervisor, muitas 
vezes acompanhado do coordenador da 
operação, fazem-se ofensas mais graves do 
que as que usualmente ocorrem no local de 
trabalho. 

Depreendemos que as mulheres são 
mais suscetíveis a essas situações de cons-
trangimento. Os homens entrevistados 
demonstraram enfrentar mais as ofensas e 
ameaças das chefias do que as mulheres, 
possivelmente respaldados na imagem 
da personalidade masculina socialmente 
construída, concretizando a concepção de 
Helena Hirata (1998) acerca da “sexuação 
do social”, ou seja, a de que a divisão se-
xual do trabalho é inseparável das relações 
sociais de sexo, marcada pela opressão que 
também é socialmente construída. A pes-



Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, 31 (114): 7-18, 2006 15

quisa mostra que, por razões como essa, as 
mulheres deixam seus postos de trabalho 
mais facilmente que os homens e, reiteran-
do o exposto acerca da organização do tra-
balho, que a predominância de mulheres 
na produção não é casual, mas uma opção 
de gestão da força de trabalho.

Tal conclusão é confirmada no estudo 
de Hirigoyen (2002), em que o assédio mo-
ral tem uma nítida diferença entre os sexos: 
70% são mulheres, revelando a importân-
cia de analisar esses dados à luz da conjun-
tura sociocultural, como, por exemplo, os 
esforços de alguns países como a Alema-
nha e o Canadá no sentido da promoção da 
igualdade entre os sexos. 

Expressões como “corredor do choro” 
ou “o banheiro é lugar de choro no telemar-
keting” são reveladoras de uma situação 
penosa nos locais de trabalho. Conforme 
Hirigoyen (2002), as mulheres são mais 
suscetíveis às relações de dominação em 
razão da construção social do seu compor-
tamento, devendo assumir posturas mais 
afáveis, pacientes e submissas. 

Tanto quanto um ambiente ocupacional 
de difícil aceitação, as entrevistas revela-
ram inúmeras e recorrentes questões sobre 
a saúde física e a mental dos operadores. 

Conforme um dirigente sindical da ca-
tegoria: “o telemarketing está criando um 
exército de jovens doentes” ou, nas pala-
vras de Galasso (2005, p. 194), uma “juven-
tude dolorida à beira de um ataque de ner-
vos”. A incidência de síndrome do pânico8 
e depressão entre esses trabalhadores é 

alta. Entre os entrevistados, todos mencio-
nam esses males, se não em si mesmos, em 
algum colega próximo, tomando contato 
precoce com as doenças psíquicas.

Segundo Lechat e Delaunay (2003, p. 
36): “humilhados e desvalorizados, os ope-
radores não encontram saída que não a de-
missão”. Resultam daí os altos índices de 
rotatividade e absenteísmo por nós encon-
trados: em uma das empresas pesquisadas, 
a rotatividade é de 85% ao ano. 

No decorrer das entrevistas, a lesão por 
esforços repetitivos (LER) foi sistematica-
mente lembrada, mas, a despeito de todos 
terem se declarado portadores da doença, 
esta foi obnubilada por males relativos ao 
estresse decorrente da pressão no trabalho.

Na França, os altos índices de rotativi-
dade das centrais de atendimento são atri-
buídos às condições a que se submetem os 
operadores, fator responsável pela demis-
são (DESSUS, 2002).

Assim, vê-se que os limites entre a pres-
são por produtividade e o assédio moral 
são sutis, ambos sugerindo, porém, como 
afirma Heloani (2003, p. 5):

(...) uma intencionalidade, (...) seguida 
de sua conseqüente fragilização, com o 
intuito de neutralizá-la em termos de 
poder. Esse enfraquecimento psíquico 
pode levar o indivíduo vitimizado a 
uma paulatina despersonalização. Sem 
dúvida, trata-se de um processo dis-
ciplinador em que se procura anular a 
vontade daquele que, para o agressor, se 
apresenta como ameaça.

8 Segundo o médico psiquiatra e 
coordenador do Ambulatório de 
Ansiedade do Hospital das Clínicas 
de São Paulo, Marcio Bernik, a sín-
drome do pânico é uma enfermi-
dade que se caracteriza por crises 
inesperadas de medo e desespero, 
despertando no paciente a impres-
são de morte ocasionada por um 
ataque súbito. Os sintomas mais 
comuns são aceleração cardíaca, 
falta de ar e sudorese excessiva. 
Os pacientes sofrem com a doença 
especialmente por não saberem 
quando isso ocorrerá novamente. 
Disponível em: http: www.drauzio 
varella.com.br/entrevistas/panico9.
asp. Acesso em: 25 jan. 2006.

As defesas construídas 

Procurou-se mostrar como a organiza-
ção e as condições do trabalho nas centrais 
de atendimento conformam um universo 
de pressão, intensificação do trabalho e 
controle sobre os operadores. No entan-
to, a despeito da rigidez das regras e das 
normas, os trabalhadores criam formas de 
resistência, estabelecendo códigos de con-
fiança entre si, constituindo, nas palavras 
de Danièle Linhart (2004), uma alquimia 
incontrolável pela direção, estrategica-
mente consolidada para fazer frente a con-
dições de trabalho e de poder caracteriza-
damente insuportáveis, ainda que autores 
como Terssac (1992), por sua vez, definam 
a situação de trabalho como uma constru-
ção social, negando, portanto, o determi-

nismo da organização do trabalho sobre o 
comportamento dos trabalhadores.

Especialmente no campo da Sociologia 
do Trabalho, as pesquisas vêm analisan-
do as formas pelas quais os trabalhadores 
rompem com a severidade da organização 
do trabalho. Como afirma Buscatto (2002), 
tanto na França como nos EUA, as pesqui-
sas revelaram “organizações de trabalho 
clandestinas” e formas de resistência dos 
trabalhadores em resposta ao controle ge-
rencial. 

Nas abordagens teóricas que concebem 
a organização do trabalho como parte da 
disputa entre capital e trabalho, discutem-
se os instrumentos de controle e pressão 
sobre os trabalhadores, acompanhados da 
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moral disciplinar e da “expropriação do 
saber como forma de aumentar seu poder 
sobre a força de trabalho” (LEITE, 1994, p. 
55). Nessa perspectiva, o movimento luddi-
ta9 configura-se como um protesto contra 
as práticas disciplinares e contra esse uso 
específico da tecnologia e não exatamente 
contra a tecnologia. O avanço da técnica le-
vou à intensificação da criação de padrões 
de comportamento e atitudes nos primór-
dios da produção industrial. 

Os mesmos modelos praticados naque-
le período estão presentes hoje no trabalho 
em telemarketing: o “cartão de ponto”, com 
seu formato tradicional, não existe nas 
centrais, no entanto, ele é acionado no mo-
mento que os operadores inserem seu login 
e estão aptos a fazer e receber chamadas; a 
circulação pelo recinto, por sua vez, tam-
bém é controlada pelo supervisor, confor-
me já se disse.

No entanto, mesmo sob essas inúme-
ras condições adversas, os trabalhadores 
encontram seus meios para fazer frente 
às normas disciplinares que julgam exces-
sivas, e Simone Weis ilustra de maneira 
contundente os recursos que criam para se 
esquivar do controle:

É através dos meios mais grosseiros, usan-
do, como estimulante, ao mesmo tempo, 
a sujeição e a isca da gratificação – em 
suma – por um método de domesticação 
que não se dirige a nada do que é propria-
mente humano, doma-se o operário como 
se doma um cão, combinando o chicote 
com os pedaços de açúcar. Felizmente não 
alcançam nunca um êxito total, porque 
nunca a racionalização é perfeita e por-
que, graças a Deus, o chefe da oficina não 
conhece nunca tudo. Restam meios de ti-
rar o corpo fora, mesmo para um operário 
não qualificado. (WEIS, 1979, apud LEI-
TE, 1994, p. 64)

Os trabalhadores sempre foram paula-
tinamente construindo formas de negar o 
controle demasiado, e são essas formas de 
rompimento com a rigidez que surgem no 
ambiente do teleatendimento, instaurando 
uma cumplicidade silenciosa entre colegas 
que nem sempre precisam ser declaradas. 

Entre as interdições impostas aos ope-
radores nas centrais de atendimento estão 
a de falar ao telefone celular e a de fazer 
ou receber ligações externas particulares, 
que são bloqueadas pelo sistema. Uma das 
formas de burlarem essas normas é geran-
do solidariedade, em princípio negada pela 
organização do trabalho.

Sobre compartilhar com os colegas os 
“achados” para contornar as regras do tra-
balho, os entrevistados relatam estabelecer 
determinados olhares e gestos que confir-
mam uma “partilha silenciosa”.

As situações são inusitadas, seja por ser 
um ambiente predominantemente compos-
to por jovens que buscam a descontração 
de maneira criativa, seja porque, ao mesmo 
tempo, revelam a ambigüidade cotidiana 
vivida por esses trabalhadores, pois, de um 
lado, a fala é o movimento no trabalho, po-
rém, por outro, não podem comunicar-se 
entre si. 

A alternativa encontrada por essa equi-
pe para transgredir as regras da não co-
municação e também suavizar as pressões 
pela ampliação das vendas foi aprenderem 
a LIBRAS, língua brasileira de sinais:

Minha supervisora vai fazer preleção para 
falar alguma coisa [com] que ninguém 
concorda, sempre cobrando venda todos 
os dias da vida dela, coitada... No começo, 
a gente se estressava; agora, ninguém mais 
[se] estressa e ela acha que todo mundo 
está prestando atenção. Tem um operador 
[de] que[m] o irmão dá aula para surdos e 
mudos e tem um livro de piadas em lin-
guagem de sinais, e nós aprendemos, e 
ele traz esse livro e fica contando piada... 
Enquanto a supervisora fica cobrando es-
tatística, venda... a gente ri e ela se acha a 
pessoa mais importante do mundo, porque 
parece que está todo mundo olhando para 
ela... porque ela fica no meio do corredor, 
de costas para a janela, e esse meu ami-
go fica sentado próximo à janela. É muito 
criativo. É assim que funciona... (Opera-
dor de telemarketing, 27 mai. 2005)

Posto que as chefias não permitem 
pausas no trabalho, os operadores “criam” 
suas próprias “pausas clandestinas”, con-
forme denominação de Lallement (2003). 
São suspensões temporárias e propositais 
do atendimento, geradas pelos operadores, 
que visam amenizar a carga de trabalho e 
o ritmo determinado pela tecnologia. São 
mecanismos que descobrem gradativamen-
te para “derrubar”10 o sistema ou apertar o 
botão que desliga e religa a máquina sem 
que a supervisão perceba.

Durand (2004) aponta as altas taxas de 
morbidade em profissões para as quais as 
empresas ou as chefias exigem muita rapi-
dez, posto que há um desnível entre a ve-
locidade de execução e a responsabilidade 
intrínseca ao trabalho. Cita como exemplos 
as telefonistas e os operadores de seguran-
ça, entre outros. E pode-se transpor essa 
situação aos teleoperadores. A Francetele-

10 Jargão da área da informática 
para indicar a súbita interrupção 
de uma ligação ou conexão.

9 O movimento luddita surgiu na 
Inglaterra durante a Revolução In-
dustrial. Os operários quebravam 
as máquinas como resposta ao sis-
tema capitalista e por entenderem 
que estas não eram neutras, pois 
geravam maior lucro para o capita-
lista e cerceavam a autonomia dos 
trabalhadores.



Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, 31 (114): 7-18, 2006 17

com, inquieta com a ocorrência de quatro 
suicídios nas centrais de atendimento, en-
comendou ao sociólogo do trabalho Phili-
pe Zarifian11 pesquisa específica sobre o 
assunto.

Possivelmente concorrem para esse 
estado − em que em pouco tempo se en-
contram os operadores − a repetitividade 
do trabalho, o ritmo em que deve ser re-
alizado e o controle da supervisão. Na 
pesquisa realizada por Durand (2004) em 
diversas situações de trabalho − entre elas, 
as de centrais de atendimento − os opera-
dores ouvidos crêem que a repetitividade é 
sinal de uma “deformação profissional” re-
sultante da sobrecarga de trabalho. Dizem 
"deformação" porque entendem que o de-
senvolvimento e o desfecho de uma grande 
parte das ligações leva os operadores a se 
desligarem do que ouvem e mesmo da fala 
que eles próprios reproduzem, sintoma 
de perda de concentração. No estudo, os 
operadores que trabalhavam com suporte 
técnico de informática relataram a dificul-
dade em conectar os pensamentos entre 
ligações ininterruptas. Nesse trabalho, não 
há "dias de pico" para a velocidade − ela 
é uma constante, todos os dias são exata-
mente iguais e ao mesmo tempo diferentes, 
pois os interlocutores são sempre outros.

A despeito da imposição de ritmos in-
tensos, pode-se dizer que o trabalho pres-
crito não é igual ao executado, uma vez que 
os trabalhadores mobilizam uma série de 
qualificações tácitas e técnicas que viabi-

lizam as tarefas de maneiras muitas vezes 
distantes das estabelecidas pelas normas 
e procedimentos. Essa atitude do coletivo 
é indicativa, para os detentores dos meios 
de produção, de que suas tentativas de 
controle desses trabalhadores são “suces-
sos parciais”, como define Harvey (1989), 
pois os capitalistas não conseguem atingir 
plenamente os objetivos a que se propõe, 
como lograr um máximo de produtividade 
associado à intensificação do trabalho.

Encerramos este artigo com as palavras 
de um consultor empresarial que reconhe-
ce a imagem negativa do setor, quer para os 
que trabalham no telemarketing, quer para 
os clientes abordados:

O trabalho nas centrais de atendimento 
é penoso física e nervosamente (uma boa 
parte da imagem negativa é originada por 
essas razões). Será mentiroso de se negar. 
Passar várias horas do dia ao telefone, com 
clientes exigentes e diferentes, demanda 
muita atenção e energia. A pressão resul-
ta em um grande número de problemas, 
mesmo mínimos. Em tempo real – isto é, 
imediatamente – exerce uma pressão psi-
cológica importante sobre os operadores. 
(CAÏAZZO, 2000, p. 126)

Assim, Caïazzo mostra que as críticas 
dirigidas ao setor quanto ao ritmo e à inten-
sificação do trabalho não provêm apenas do 
campo acadêmico ou jornalístico, mas rei-
tera a impossibilidade de se desprezarem 
as condições de trabalho vividas por esses 
jovens, mesmo pela esfera empresarial.

11 Seminário de pesquisa realizado 
pelo laboratório Genre et rapports 
sociaux de sexe/GERS – Iresco, 
França, em 01 março 2004: Da 
ética ao trabalho: Sofrimento e re-
sistências com Philippe DAVEZIES, 
médico, professor-pesquisador em 
medicina e saúde no trabalho, Uni-
versité Lyon I, e Philippe ZARIFIAN, 
sociólogo, professor da Université 
de Marne la Vallée.
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El sentido de lo público en el trabajo a 
prueba de la restructuración productiva: el 
caso de los centros de llamadas

The meaning of ‘public utility’ at work-
place against the productive restructur-
ing: a case study in call centers
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Resumen

En los centros de llamadas, y más generalmente como tendencia que afecta a 
la globalidad del mundo del trabajo desde hace unas décadas, los empleadores 
no parecen sólo obsesionados por la necesidad de objetivar los tiempos y los 
gestos del trabajo sino que parecen dar cada vez más importancia a la impli-
cación del asalariado, a su subjetividad, para que haga un uso de su tiempo de 
trabajo y de sus competencias lo mas eficaz posible desde el punto de vista de 
la organización. Si la subjetividad entra en el punto de mira de la organización, 
se puede suponer que la rivalidad se desplaza también a ese terreno, al del uso 
subjetivo del tiempo del trabajo. Para el desarrollo de esta doble hipótesis nos 
apoyamos en los resultados de una investigación por inmersión que realiza-
mos en el seno de una plataforma telefónica.

Palabras claves: control, resistencia, subjetividad, implicación, seducción, te-
lemarketing, trabajo emocional.

Abstract

In call centers, and more generally as a tendency affecting the whole work world 
since a few decades on, employers seem not just obsessed about the need of 
improving work times and work action, but they also seem to give more impor-
tance to the employee implication and his/her subjectivity, in order to make the 
worker use of his/her working time and abilities in the most efficient way from 
the point of view of the company. When personal subjectivity becomes a target 
for the company, we can suppose that also rivalry moves to the field of the sub-
jectivity working time. In order to develop this double assumption, we base our 
article on some conclusions obtained from an immersion research fulfilled in a 
telephone platform.

Keywords: control, resistance, subjectivity, implication, seduction, telemarke-
ting, emotional work.
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Los centros de llamada: un paradigma de las 
organizaciones modernas

En el curso de las dos últimas décadas, 
el desarrollo exponencial de patologías pro-
fesionales como el estrés, el acoso moral y 
el sufrimiento en el trabajo ha despertado 
un interés creciente entre los estudiosos 
del mundo del trabajo y los profesionales 
de la salud, y en consecuencia un replan-
teamiento profundo de la cuestión y de la 
manera de abordarla. En efecto, si en el pe-
riodo anterior taylorista el sufrimiento psí-
quico estaba más bien ligado a la división 
en clase de la sociedad, y más particular-
mente al poder limitado de acción, desde 
el punto de vista ontológico, de asalariados 
despojados de la capacidad de expresar su 
propio punto de vista en el trabajo, hoy es-
tamos más bien confrontados a una difu-
sión al conjunto del mundo del trabajo de 
dichos fenómenos de sufrimiento psíquico 
y de hastío en el trabajo2.

Estos elementos abren la vía a una serie 
de cuestionamientos genéricos que debere-
mos replantear para el caso específico de 
los centros de llamadas: ¿qué tipo de me-
canismos provocan que las formas de orga-
nización del trabajo actual sean peligrosas 
para la identidad y para la salud mental 
de los trabajadores? ¿Cómo es posible que 
estas formas se extiendan incluso a las ca-
tegorías de trabajadores considerados ante-
riormente como privilegiados, como es el 
caso de los trabajadores de oficina (los tra-
bajadores de cuello blanco) o los cuadros 
intermedios y superiores de la empresa?

Responder a estas preguntas requiere 
un análisis pormenorizado de la activi-
dad, pensamos, desde la perspectiva de la 
sociología del trabajo. Por ejemplo, si mi-
ramos detenidamente el panorama de las 
evoluciones actuales de la organización 
del trabajo, éstas aparecen en efecto como 
portadoras de transformaciones que mo-
difican la relación de los trabajadores con 
el trabajo, y esto independientemente del 
sector de actividad ocupado y de la catego-
ría socioprofesional de origen.

Remontémonos al taylorismo: la situa-
ción de trabajo dejaba poco lugar para la 
improvisación. La industria producía en 
masa productos estandardizados para mer-
cados de consumo de primer nivel; y el pú-
blico que descubría el consumo compraba 
lo que se le proponía.

La actividad de producción era entera-
mente previsible. El organizador podía pre-
tender prescribir detalladamente las activi-
dades de trabajo y tratar a los asalariados 
como simples ejecutores. Por otro lado, las 
rivalidades de clase se organizaron, en la 
unidad de producción, en torno al uso ob-
jetivo (o si se prefiere intensivo) del tiempo 
de trabajo, ya que el tiempo subjetivo en 
modo alguno era objeto de discusión: sim-
plemente era negado por parte de la inge-
niería de producción.

Este cuadro ideal, y sus figuras míticas 
de referencia (entre ellas el famoso “gorila 
domesticado” del ingeniero Taylor) se han 
transformado radicalmente. La gestión en 
flujo sustituye a las modalidades anteriores 
de organización (DURAND, 2004) y la acti-
vidad depende cada vez más de la presión 
directa del cliente, del paciente o del usua-
rio3. La fe ingenieril en la racionalización 
completa de los medios se desmorona es-
trepitosamente ya que el fin depende cada 
vez más de la capacidad de adapta ción sis-
temática por parte de los trabajadores a las 
variaciones, a los aleas, a los condicionan-
tes imprevistos de producción que pueden 
aparecer inevitablemente en cualquier 
fase del proceso productivo. La llamada a 
la autonomía, a la iniciativa, a la respon-
sabilidad de los trabajadores, proviene in-
mediatamente de esta incapacidad de los 
ingenieros por prescribir completamente 
las actividades de trabajo (FLICHY & ZA-
RIFIAN, 2003). Las condiciones de valori-
zación del capital de la empresa tienden a 
ser descentralizadas, en el acto mismo de 
trabajo y a través de la interiorización sub-
jetiva por parte de los trabajadores de su 
responsabilidad colectiva en dicho proce-
so de valorización (LINHART & MOUTET, 
2005). Resultado incuestionable: las evo-
luciones de la organización del trabajo 
requieren cada vez más la integración de 
la inteligencia y de la personalidad de los 
trabajadores en el proceso de trabajo.

Se podría pues suponer a simple vista 
que dichas evoluciones son positivas en 
regla general para el conjunto de los traba-
jadores, en el sentido que el significativo 
incremento de su poder de acción sobre el 
trabajo puede haber supuesto una mejo-
ra sustancial de las condiciones de salud 
mental de los trabajadores. Sin embargo, 
como decíamos anteriormente, las expec-

2 Por ejemplo, los datos del INSEE 
(2004) muestran que el senti-
miento de explotación está muy 
presente entre más del 50% de los 
obreros del estado francés, lo que 
resulta conforme a una imagen 
tradicional de la clase obrera, 
quien conjuga históricamente su 
identidad en torno a la experiencia 
de la explotación. Sin embargo, 
este mismo sentimiento de explo-
tación aparece muy presente para 
40% de empleados y, extraordina-
riamente, para 30% de los cuadros 
superiores de Francia. En este 
mismo sentido, cabe señalar que la 
primera depresión reconocida por 
el sistema de seguridad social fran-
cés como enfermedad profesional, 
depre sión saldada por un suicidio, 
afectó a un cuadro superior.

3 La proporción de trabajadores 
para los cuales el ritmo de trabajo 
depende de una demanda externa 
que requiere una respuesta inme-
diata ha pasado del 28% en 1984 al 
54% en 2001. Y a estos deberíamos 
sumar otro 27% de trabajadores 
que declaran depender directa-
mente de las demandas del flujo 
productivo, con lo que el total de 
trabajadores que dice trabajar bajo 
imperativos temporales inmedia-
tos es del 81%.
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tativas distan mucho de los resultados 
concretos contrastables. Es por tanto con-
veniente y necesario tratar de comprender 
cómo las perspectivas de autovalorización 
propuestas por las actuales organizaciones 
del trabajo pueden transformar este hipoté-
tico desarrollo libre de las propias capaci-
dades cognitivas de los asalariados en una 
auténtica pesadilla para un número consi-
derable de trabajadores. 

Para desmenuzar esta paradoja, recurri-
mos a algunos resultados de una investi-
gación que desarrollamos, una inmersión 
de cuatro meses de duración con los tra-
bajadores y trabajadoras de una platafor-
ma telefónica del sector de la distribución 
energética (PHONING), complementada 
con entrevistas en profundidad a cuadros, 
responsables de formación, sindicalistas y 
teleoperadores del centro. La elección de 
un centro de llamadas para este estudio no 
es baladí. Los centros de llamadas parecen 
en efecto un espacio paradigmatico de las 
evoluciones que hemos referido, donde los 
organizadores de la producción no parecen 
sólo obsesionados por la necesidad de ob-
jetivar los tiempos y los gestos del trabajo 
sino que parecen dar cada vez más impor-
tancia a la implicación del asalariado, a su 
subjetividad, para que haga un uso de su 
tiempo de trabajo y de sus competencias lo 
mas eficaz posible, aunque siempre, y este 
punto es fundamental, desde el punto de 
vista de los objetivos de la empresa.

Como veremos en el estudio de caso 
propiamente dicho, la llamada a la impli-
cación de los trabajadores se acompaña en 
nuestra plataforma telefónica de una serie 
de dispositivos de control de tipo normati-
vo, que buscan la estandardización y racio-
nalización del comportamiento necesario 
en el trabajo, de la subjetividad de cada 
individuo, a partir de un modelo determi-
nado de lo que es “ser un buen conseje-
ro”. Dichos mecanismos serán entendidos 
como práctica de control, abierta por tanto 
a la reinterpretación y a la resistencia por 
parte de los trabajadores aunque siempre 
dentro de los límites configurados por los 
propios dispositivos. Por ello, pondremos 
la atención en la conflictividad articulada 
en torno a los usos (intensidad y cualidad) 
a menudo contradictorios de la subjetivi-
dad en las actividades de trabajo en los 
centros de llamadas.

Consideraremos que si la subjetividad 
entra en el punto de mira de la organiza-
ción, se puede suponer que la rivalidad (y 

el sufrimiento) se desplazan también a ese 
terreno, al del uso subjetivo del tiempo del 
trabajo como afirmación práctica de un im-
perativo de nuevo cuño. Como bien escribe 
Ricardo Antunes (2005, p. 132):

como a alienação é a produção do capital 
realizada pelo trabalho, ela deve ser en-
tendida como atividade, estando sempre 
em disputa (...) O processo de alienação é, 
portanto, vivenciado cotidianamente pelo 
trabalho, e a desalienação é parte impres-
cindível desse processo.

En el mismo sentido que el investiga-
dor brasileño, sostenemos la hipótesis que 
el uso ético del autocontrol de los trabaja-
dores, de la implicación en el desempeño 
de su actividad, puede estar a la base de 
colectivos de trabajo renovados.

Organizamos el texto como sigue. En 
primer lugar, presentamos brevemente al-
gunos datos relativos a la evolución del 
sector de actividad y a las características 
genéricas de la mano de obra y de los pro-
cesos de selección y reclutamiento de los 
trabajadores insertos en dichos procesos 
de trabajo, de modo a componer un marco 
general de comprensión del fenómeno. En 
segundo lugar, volveremos sobre los dos 
aspectos que componen la actividad de los 
teleconsejeros, el aspecto cuantitativo y el 
aspecto cualitativo, tomando en conside-
ración los dispositivos desplegados por la 
dirección del centro para garantizar la pro-
ducción eficaz del servicio propuesto. Pen-
samos que la racionalización del proceso 
de producción de servicios es insuficiente 
en un contexto productivo donde la manera 
de trabajar se identifica de modo inmedia-
to con la calidad del producto. Pensamos 
que toda la paradoja organizacional de los 
centros de llamadas está aquí presente y 
reposa sobre las espaldas de los teleopera-
dores en cada situación de trabajo. Por úl-
timo, demostraremos cómo en un contexto 
de normativización de los comportamien-
tos, el control de la subjetividad deviene 
terreno de contestación de racionalidades 
contradictorias, y puede situarse a la base 
de la conformación de colectivos de trabajo 
renovados. Así, la capacidad de los trabaja-
dores para implicarse en la resolución de 
los problemas del cliente, contraviniendo 
incluso en ocasiones las directivas de la 
gerencia en este sentido, permite la con-
formación de espacios críticos alejados de 
la racionalidad empresarial, y que como 
veremos pueden dar lugar, como de hecho 
sucedió, a un nuevo tipo de movilización 
colectiva de carácter bastante novedoso.
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Desarrollo y características principales de los centros 
de llamadas en Francia

Los centros de llamada representan 
una nueva e importante forma de trabajo 
en lo que respecta, en primer lugar, a la 
evolu ción del sector de actividad. Cada 
vez más empresas recurren a este tipo de 
dispositivos y le otorgan un lugar prepon-
derante, central, en sus respectivas estra-
tegias comerciales. En Francia, el número 
de empleados se ha multiplicado por cua-
tro entre 1996 y 2003, pasando de 60.000 
a 250.000 empleos (fuentes CFDT), con 
un crecimiento anual de entre el 20% y el 
30% (LECHAT & DELAUNAY, 2003). A ni-
vel europeo, el número de trabajadores en 
centros de llamadas supera ampliamente el 
millón (DUFAU & STUCHLIK, 2002). Estos 
números, ya de por sí extraordinarios, po-
drían verse incrementados si tomamos en 
consideración el interés creciente de las 
colectividades y servicios públicos por la 
puesta en aplicación de dichos dispositi-
vos. Algunas estimaciones consideran que, 
en algunos años, el uno por ciento de la 
mano de obra europea estará empleada en 
algún tipo de centro de llamadas (fuentes 
Datamonitor).

Las empresas que recurren a este tipo 
de dispositivo lo califican habitualmente 
de “centro de relación con la clientela”; a 
través de estos centros, se suelen reagrupar 
la mayoría de los servicios propuestos a los 
clientes, ya sea de venta, de prospección 
de mercados, de información o de servi-
cio post-venta de atención al consumidor. 
El cliente, omnipresente en los discursos 
de la empresa contemporánea, es a la vez 
principio de organización y principio de le-
gitimación de las nuevas formas de trabajo 
en los centros de llamada. Es por ejemplo 
en nombre del cliente que la jerarquía ejer-
ce sus presiones sobre los asalariados. Al 
tiempo, la empresa debe ser cada vez más 
capaz de acercarse del cliente, de tomar en 
cuenta sus necesidades, sus aspiraciones, 
de poder proponerle cada vez nuevos pro-
ductos y nuevos servicios. El crecimiento 

exponencial de los centros de llamadas 
refleja entonces la transformación de los 
discursos, de los comportamientos, de las 
organizaciones de trabajo que se reconsti-
tuyen por y para el cliente en una dinámica 
de conquista y fidelización comercial con-
tinuas. Boltansky y Chiapello (1999) consi-
deran precisamente estas dinámicas como 
uno de los principios fundamentales de lo 
que estos autores llaman “el nuevo espíritu 
del capitalismo”. 

En paralelo, la penetración del mercado 
dentro de las organizaciones obliga a éstas 
a someterse al imperativo de la reactividad, 
a buscar cada vez más nuevos espacios de 
relación directa y continua con el mercado, 
por lo que el dispositivo económico en su 
conjunto podría ser calificado de “espiral 
comercial sin límites”.

En términos de características de la 
mano de obra, cabe señalar que los centros 
de llamada son un sector de actividad ma-
yoritariamente joven y fuertemente femini-
nizado. ¿Cuáles han sido los criterios que 
han regulado la selección empresarial de 
mano de obra en los centros de llamadas? 
Según la encuesta TOSCA4 que realizamos 
en 2002, 64% de la fuerza de trabajo em-
pleada en los centros de llamadas es mano 
de obra femenina, contra un 36% mascu-
lina. Por edades, cabe destacar que el seg-
mento más representado es el de 25-35 
años, con un 49% del total de empleados 
(tabla 1). 

Sorprendentemente, la mayor parte de 
los trabajadores del  muestreo TOSCA tie-
ne una antiguedad de más de cinco años 
(69%), lo que indica que hay una continui-
dad en el empleo de los centros de llama-
das mucho mayor de lo que se supone. En 
este sentido, un 90% de los trabajadores 
muestreados dispone de un contrato fijo, y 
sólo un 10% restante trabaja con contrato 
temporal.

4 Ver al respecto Les centres 
d’appel: un secteur en clair-obscur de 
Delaunay, J.-C. (2004), fruto de un 
trabajo colectivo en el seno del 
programa internacional TOSCA de 
investigación articulado en torno 
a la emergencia de los centros de 
llamadas, en el que participamos 
una decena de investigadores del 
lado francés.

Tabla 1  Personal en los centros de llamada por categoría de edad (%) y por sexo, en 
Francia

Edad/sexo <25 años 25-35 años 35-50 años >50 años

Hombres 18.8 37.5 31.2 12.5

Mujeres 14.8 55.6 22.2 7.4

Total 16.3 48.8 25.6 9.3

Fuente: Tosca (2002)
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Nuestra encuesta muestra también 
que la formación inicial no juega un papel 
determinante en la selección de mano de 
obra. Los criterios de dicha selección se 
construyen a partir de los puestos de tra-
bajo y a menudo están relacionados con las 
características individuales de los candi-
datos, no identificables a partir del criterio 
relativo a la educación formal. Sin embar-
go, cabe señalar que el nivel de formación 
general es más bien elevado, aunque no 
tanto como afirma la retórica de las direc-
ciones de las empresas que dicen preferir 
trabajadores altamente cualificados. El es-
tudio TOSCA muestra que más de 2/3 de 
la población total dispone al menos del 
bachillerato. En regla general, los hombres 
tienen un nivel de formación superior al de 
las mujeres.

En cuanto a los procesos de recluta-
miento, la trilogía “curriculum, entrevista 
de trabajo y recomendaciones” es decisiva 
en dichos proceso. En particular, y aquí nos 
referimos a los datos obtenidos en nuestro 
trabajo de campo en PHONING, la empre-
sa requiere una serie de referencias que le 
permitan efectuar una preevaluación de 
las actitudes y las capacidades de los can-
didatos al empleo. Ninguna capacitación 
técnica particular o formativa es requerida. 
Como nos indicaba un responsable del pro-
ceso de reclutamiento:

Buscamos esencialmente la esencia de 
la persona, lo demás lo aprenderán más 
tarde, estamos hablando de gente de vein-
titantos años, por tanto todo lo demás 
lo aprenderán con el tiempo, porque las 
tecnologías cambiarán, porque no hay 
nada definitivo... Queremos que tengan 
una buena actitud, que estén motivados, 
es eso lo que retenemos en prioridad, no 
nos interesa particularmente que estén 
cualificados. (Responsable del proceso de 
selección, PHONING)

Aquí buscamos personas sólidas, física y 
psicológicamente, porque trabajar seis o 
siete horas al teléfono es muy fatigoso... 
en muchos centros de llamadas los opera-
dores hacen cinco o seis años en esta pro-
fesión y luego se van a otra parte, y son 
jóvenes...aquí reclutamos personal que en 
principio va a quedarse más años, diez o 
quince, así que necesitamos que tengan 
esa solidez física y mental. (Cuadro supe-
rior PHONING)

Conviene en primer lugar pues señalar 
el lugar preponderante acordado a las deno-
minadas “competencias sociales” desde los 
procesos mismos de reclutamiento en los 
centros de llamadas como ya demostraron 
para el caso escocés Callaghan y Thompson 
(2002). La solidez física y psicológica y, por 
supuesto, la motivación, y otros aspectos 
como la personalidad del candidato al em-
pleo, su energia, el entusiasmo supuesto, 
el “feeling”, las habilidades comunicacio-
nales (el tono, el sentido de la discusión) 
son elementos caracteriales particularmen-
te solicitados por parte de los responsables 
de dichos procesos de selección.

Señalemos al tiempo que el hecho de 
hablar en términos de “cualidades” más 
que en términos de “cualificación” tampo-
co es neutro: las jóvenes trabajadoras que 
serán empleadas en los centros de llamadas 
no son “poco cualificadas” porque hayan 
sido poco formadas por la institución esco-
lar, por ejemplo, sino porque han sido muy 
bien formadas por el conjunto de trabajo 
productivo en situación de precariedad y 
también reproductivo que han desarrollado 
hasta el momento, y en esta dirección es-
tán perfectamente adaptadas a los empleos 
que se les propone. En este sentido, algu-
nos autores han señalado igualmente una 
transformación de las formas de gestión 
de la mano de obra en función de dichas 
competencias sociales en una tendencia 
hacia la “psicologización de las relaciones 
sociales” dentro de los centros de llamadas 
(BUSCATTO, 2002).

Como vemos, el perfil típico reclutado 
se aproxima considerablemente a la ima-
gen prototípica de la “amable señorita que 
sonríe” que aparece sistemáticamente en 
todas las campañas de comercialización 
de los centros de llamadas y de la que se 
sorprende Angel Lara (2004) en su artículo 
sobre los centros de llamadas españoles. 
Sin embargo, como demostramos a conti-
nuación, dichas campañas no sirven sólo 
para esconder la negatividad de las condi-
ciones de trabajo en los centros de llama-
das, sino que para los trabajadores insertos 
en dichos procesos de trabajo, la imagen de 
la “amable señorita que sonríe” se presenta 
como una verdadera norma de trabajo.
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Las nuevas figuras profesionales en los centros de llamadas: 
del “gorila amaestrado” al “robot de seducción”

Los centros de llamada representan 
una nueva e importante forma en lo que 
respecta a las evoluciones observadas en 
el proceso de trabajo. Algunos autores han 
señalado la diversidad de las situaciones 
de trabajo observables en los centros de 
llamadas a pesar de estar fundados en un 
mismo principio tecnológico (BUSCATTO, 
2002), en función por ejemplo del sector 
de actividad, del objetivo de la operación, 
de su situación jurídica con respecto a la 
empresa nodriza (COSSALTER, 2005), 
de la talla de cada centro, de las políticas 
de gestión de mano de obra o incluso del 
tipo de implantación sindical (LECHAT & 
DELAUNAY, 2003). Sin embargo, la emer-
gencia y el desarrollo de los centros de 
llamadas parecen inscribirse en un proce-
so global de racionalización del trabajo de 
servicio, y este elemento parece ser común 
al conjunto de las situaciones de trabajo 
que podamos observar más allá de su pro-
pia diversidad.

Tomar en cuenta la intensa raciona-
lización tecnológica, gestionaria y orga-
nizacional de los centros de trabajo para 
aprehender las actividades de trabajo y en 
consecuencia la salud mental de los traba-
jadores es, pensamos, un buen punto de 
partida, a condición que dicha perspecti-
va no ponga en tela de juicio justamente 
la especificidad del trabajo de servicio en 
relación a las tareas industriales, esto es, 
la dimensión interactiva de la relación de 
servicio (GADREY, 1996).

Por supuesto, la relación telefónica de 
las empresas con su clientela se encuentra 
frecuentemente marcada por una voluntad 
de control estricto de las interacciones te-
lefónicas, tanto en su contenido como en 
su ritmo. Esta voluntad de control pasa a 
menudo, y con mayor o menor intensidad 
según los centros de llamadas, por una ra-
cionalización bastante sorprendente del in-
tercambio verbal y de su tiempo. Desde el 
punto de vista del empleado afectado por 
estos procesos, dicha racionalización debe 
permitirle dirigir la conversación y contro-
lar estrictamente su duración. El objetivo 
de dicha racionalización, guiada por crite-
rios de rentabilidad, no es otro pues que 
conseguir que el trabajador de los centros 
de llamadas responda al mayor número de 
llamadas, en el menor tiempo posible, y 
todo ello respetando al máximo los conte-
nidos prescritos del intercambio.

Los dispositivos “taylorizadores” de la 
actividad se refieren fundamentalemente a 
un aspecto de la actividad, el aspecto cuan-
titativo, que es prioritario en situación de 
trabajo. Sin embargo, los mismos trabaja-
dores deben estar en medida de implicarse 
ni que sea mínimamente en la actividad, 
de dar al menos una cierta sensación de 
que se escucha al cliente, de adaptar las 
modalidades de conducción de la discu-
sión al tipo de cliente y a sus estados de 
ánimo, del cliente y a los propios.

Este aspecto cualitativo de la actividad 
es fundamental para entender el desliza-
miento que se opera en los centros de lla-
madas y que los distingue sustancialmen-
te, desde el punto de vista subjetivo, de 
las condiciones de realización del trabajo 
industrial.

Desde el punto de vista de la gerencia, 
las razones para buscar una mínima impli-
cación por parte del operador parecen ob-
vias: en primer lugar porque mantener a un 
cliente cuesta menos caro que conseguir a 
otro. En segundo lugar, porque una llama-
da bien respondida puede permitir trans-
formar un requerimiento de información 
en la venta de un servicio.

Desde el punto de vista de la mano de 
obra implicada en los procesos de trabajo, 
porque la subjetividad del trabajador, su 
actitud, sus emociones, son indisociables 
del trabajo y del producto, aunque no sea 
más que porque es preciso imprimir a la 
conversación el tono apropiado para cada 
situación.

Sin embargo, los registros que motivan 
a unos y otros a implicarse en el desarrollo 
de la actividad no tienen por qué ser coin-
cidentes. Desde la perspectiva de la empre-
sa, esto quiere decir que los trabajadores 
deben movilizar algunas de sus competen-
cias “sociales” constituídas fundamental-
mente en el espacio privado, pero que sin 
embargo dicha movilización no puede pro-
ducirse de cualquier manera. La hipótesis 
que sostenemos es que, en los centros de 
llamadas, dispositivos de “entrenamiento” 
como el coaching, disfrazados de disposi-
tivos formativos, sirven en realidad para 
abordar aspectos específicos del trabajo no 
completamente determinables por las re-
glas y las estructuras de control propias al 
trabajo rutinario.
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En los centros de llamadas se asiste así 
a la combinación inédita de modalidades 
de control, unas más tradicionales que 
atienden al aspecto cuantitativo de la ac-
tividad, las otras, normativas, que buscan 
racionalizar el tipo de comportamiento 
deseado a partir de un perfil tipo (el co-
mercial seductor), y que provocan, en su 
articulación, una extensión pragmática del 
objeto de control.

Un trabajo bajo fuerte dependencia tecno-
lógica

El trabajo en los centros de llamadas es 
un trabajo esencialmente de ejecución. El 
control jerárquico se efectúa fundamenta-
lemente a través del sistema informático, 
por mediación de un software que posi-
bilita la grabación de informaciones muy 
precisas que describen los resultados in-
dividuales y colectivos de la plataforma. 
Este mismo programa permite al supervi-
sor, quien toma bajo su responsabilidad a 
un pequeño número de teleoperadores, la 
conexión y el seguimiento en tiempo real 
de los resultados de cualquier puesto de la 
plataforma: número de llamadas realizadas 
o recibidas, número de ventas o de contac-
tos realizados, duración de las llamadas o 
del tiempo de pausa de cada asalariado...

Ni qué decir tiene que la transparencia 
de este tipo de control es prácticamente 
total, permitiendo la puesta en aplicación 
de dispositivos de gestión que pueden ali-
mentar una lógica tanto cooperativa como 
represiva. Como nos indicaba uno de los 
responsables del centro de trabajo:

En la plataforma utilizamos muy a menu-
do este tipo de dispositivos de grabación 
de resultados con los que confeccionamos 
listas estadísticas, y otros como la ‘doble 
escucha’, ya que nos permiten revisar 
nuestras opciones en materia de gestión 
de personal, y al mismo tiempo redefinir 
los ejes de progresión y de profesionaliza-
ción de nuestros consejeros en línea. (En-
cargado del departamento de personal)

El control del ritmo de producción se 
efectúa esencialmente a través de dispo-
sitivos de control de tipo técnico. La in-
troducción en los centros de llamadas de 
tecnologías de tipo PABX (comúnmente 
denominados autoconmutadores) permi-
te la gestión y distribución automática de 
las llamadas telefónicas entrantes entre los 
diferentes puestos de trabajo. Dichos con-
mutadores posibilitan al mismo tiempo la 
configuración de grupos de operadores a 
los que les corresponde una determinada 
fila virtual de espera: una vez que finali-

za una llamada, la siguiente (en posición 
de espera) bascula hacia la posición que 
se haya liberado. Los autoconmutadores 
son verdaderos ordenadores: es a través de 
ellos que se programa por ejemplo el tiem-
po de espera entre dos llamadas.

El autoconmutador hace también posi-
ble, y esta función es importante, la crea-
ción de una red de centros de llamadas, lo 
que permite organizar una cierta división 
del trabajo entre ellos: de una parte encon-
tramos las plataformas telefónicas objeto 
de nuestro estudio como PHONING. Estas 
plataformas aseguran la primera atención 
al cliente, o la atención de primer nivel, y 
están encargadas de responder en función 
de 4 escenarios preestablecidos (cambio 
de domicilio, facturación, problemas con 
el pago y problemas técnicos). Estas plata-
formas emplean a unos 40 trabajadores y 
aseguran 1127 horas de comunicación te-
lefónica por semana, lo que equivale a más 
de 1400 llamadas por día y por agencia. Las 
llamadas tienen unos tres minutos y me-
dio de duración; tres segundos después de 
finalizar la comunicación precedente, una 
breve señal sonora en el casco auricular in-
dica al teleoperador que un nuevo cliente 
acaba de entrar en línea.

De otra parte, en el caso de demandas 
de parte del cliente que escapen al circuito 
estipulado por los escenarios, los conseje-
ros deben transferir la comunicación hacia 
los consejeros profesionales situados en los 
Centros de Relación con la Clientela (CRC). 
Estos centros de llamada, de creación re-
ciente, proporcionan a los usuarios infor-
maciones más precisas, con relación a sus 
instalaciones o a sus cuentas. La política 
de la empresa persigue diferenciar aún más 
las atribuciones de estos dos tipos de cen-
tros de llamadas, a la vez que la clientela se 
ve cada vez más fragmentada: de un lado 
los centros de llamadas especializados (los 
CRC) y caracterizados por una mano de 
obra competente y un servicio personaliza-
do y de calidad  y de otro lado, centros de 
llamadas como PHONING para tratar pe-
didos estandardizables de gestión corrien-
te y susceptibles de generar ganancias de 
productividad. En último lugar, dentro de 
esta red encontramos también centros de 
llamada subcontratados para responder la 
noche y los domingos, y cuya fuerza de tra-
bajo es obviamente exterior a la empresa.

En PHONING, el sistema técnico no 
sólo interviene en la regulación del ritmo 
objetivo de producción; también deter-
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mina el ritmo y el contenido de trabajo 
en el interior de la llamada telefónica. El 
programa informático regula la discusión 
con el cliente en tanto que dispositivo nor-
malizador: por ejemplo, algunas ventanas 
del programa de trabajo no son accesibles 
hasta que las ventanas precedentes no han 
sido rellenadas de modo correcto. La co-
municación del teleoperador con el cliente 
se ve en consecuencia permanentemente 
perturbada por esta intromisión del siste-
ma técnico, y las interrupciones del cliente 
por el teleoperador son bastante corrientes 
generándose muy a menudo situaciones 
como la siguiente:

Cliente: Buenos días, señora, la llamo a 
propósito de una factura de X a una di-
rección que ya no existe porque ya no vi-
vimos en ella y sin embargo hace ya más 
de tres meses que yo he señalado que no 
vivimos más en...

Teleoperadora: ¿Puede darme sus referen-
cias por favor?

Cliente: Pfff (suspiro) Euhh sí...

La actividad de los trabajadores es muy 
rutinaria y altamente estresante. La ob-
servación del trabajo en largas secuencias 
pone en evidencia la repetitividad de la ac-
tividad de trabajo. Lo que movilizan ante 
todo los teleoperadores son rutinas lingüís-
ticas que, siendo objeto de formateo y de 
control (número de señales sonoras antes 
de responder, ritual de presentación…) se 
convierten en, por utilizar la acertada fór-
mula de J. Boutet (2001), “contestadores 
automáticos”. La secuencia canónica es 
aproximadamente la que sigue:

Cliente: Les llamo para un problema de 
factura, etc.

Teleoperador: ¿Cuáles son sus referen-
cias?

Cliente: (dicta sus referencias)

Teleoperador: (escribe las referencias in-
dicadas y consulta el informe del cliente)

La exigencia de rentabilidad pasa pues 
por un control estricto del tiempo y una 
normatividad muy fuerte del contenido 
de los intercambios con el público. Lo que 
para la dirección de los centros de llama-
das, y en particular para la dirección de 
PHONING es ahorro de tiempo y dinero, 
los teleoperadores lo perciben como una 
desvalorización de sus capacidades y de su 
inteligencia. Los trabajadores son bastante 
explícitos cuando se refieren a algunos as-
pectos como la repetitividad en su trabajo:

Yo creo que tengo capacidades para rea-
lizar un trabajo mucho mejor. En la pla-
taforma activo el piloto automático (...). 
Cualquiera puede desarrollar este trabajo, 
no son necesarias grandes capacidades 
para repetir contenidos como un lorito. 
A veces los clientes me preguntan si soy 
un contestador automático, no, no soy 
un contestador, soy una persona. Es muy 
fuerte, a veces me siento verdaderamente 
inútil. (Teleoperadora, 23 años)

La sensación de “activar el piloto auto-
mático” es muy fuerte entre los trabajado-
res entrevistados:

Hay una parte dentro de tí que se activa 
automáticamente, como cuando te vistes 
por la mañana o cuando comes y tienes 
la cabeza puesta en otra cosa, o simple-
mente no piensas en nada. Eso es lo que 
me sucede en el trabajo: a veces me dejo 
llevar por esos mecanismos internos que 
me permiten repetir una misma frase, una 
misma entonación, como una máquina, 
para no tener que pensar en lo absurda 
que me siento haciendo lo que hago. (Te-
leconsejera, 43 años)

No parece que existan muchas dudas 
sobre el lugar ocupado por los teleoperado-
res en la planificación y la puesta en apli-
cación de la arquitectura del proceso de 
trabajo. En el caso concreto de PHONING, 
donde el objetivo es el aumento de la pro-
ductividad a corto plazo, los efectos han 
sido una degradación evidente de las con-
diciones de trabajo de los teleoperadores 
cuando otras posibilidades existen como lo 
demuestra la existencia dentro de la misma 
compañía de los Centros de Relación con 
la Clientela. La organización del trabajo 
no observa a los trabajadores como suje-
tos activos, como bien escribe Andrea del 
Bono (2000), por lo tanto con objetivos y 
motivaciones, sino que instala en ellos una 
sensación de programación que los aleja de 
su condición de personas.

Así no es sorprendente que la tasa de 
absenteísmo alcance el 40% del personal 
de nuestro centro de llamadas, unas cifras 
desconocidas desde los años setenta. La 
banalización de la enfermedad profesional 
nos parece también extremadamente pre-
ocupante: una joven teleconsejera de 23 
años nos respondía del modo siguiente en 
uno de los cuestionarios que hicimos pa-
sar en el centro a una pregunta relativa a la 
frecuencia de toma de medicamentos: “no 
señor, no tomo medicamentos porque hace 
poco tiempo que estoy en la compañía”.
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Los dispositivos de normalización del 
comportamiento: cómo canalizar su emo-
tividad al servicio de los objetivos de la 
empresa

La actividad de los teleoperadores re-
quiere de otro aspecto, y que deriva del 
hecho que la calidad del producto deriva 
inmediatamente de la manera de trabajar 
(FLICHY & ZARIFIAN, 2003). Esto es, la 
actividad necesita de una cierta flexibili-
dad en el trato así que una cierta implica-
ción del teleoperador en la resolución de 
los problemas del cliente. El cliente debe 
sentirse “estimado” en dicha relación 
(COUSIN, 2002).

La movilización de los teleoperadores 
en los centros de llamadas comporta pues 
una cierta interiorización de los objetivos 
y de las obligaciones: los organizadores 
no parecen sólo obsesionados por la ne-
cesidad de objetivar el tiempo y de racio-
nalizar al máximo las conversaciones, de 
convertirlas en algo abstracto o virtual en 
pos de una mayor eficiencia del punto de 
vista económico y productivo. El objetivo 
es también la implicación del asalariado, 
de su subjetividad, para que haga un uso 
de su tiempo subjetivo en el trabajo, un uso 
de su propia emotividad y de sus compe-
tencias lo más adecuado posible desde el 
punto de vista de la empresa.

Liliana Segnini (2000) explica que la 
referencia a la Programación Neuro-Lin-
güística tiene un peso fundamental en los 
procesos de racionalización de las presta-
ciones de servicio bancario en el Brasil:

Todos los centros de servicio a distancia 
que hemos estudiado recurren a técnicas 
de programación neuro-lingüística. Los 
documentos de las empresas especializa-
das en este tipo de técnicas las presentan 
como ‘un sistema científico que subdivide 
el comportamiento en fracciones de infor-
mación y en secuencias de aprendizaje 
fácil con el objetivo de intensificar la ca-
pacidad de comunicación para conseguir 
los resultados predeterminados, es decir 
el establecimiento de una relación de em-
patía, de armonía y de confianza entre la 
operadora y el cliente.

Liliana Segnini se refiere explícitamente 
a un documento de este tipo, editado por el 
Centro de dinámica de PNL (Programación 
Neuro-Lingüística)5, donde las relaciones 
de empatía y de confianza, caracterizadas 
como proceso de acompañamiento, están 
subdivididas en: acompañamiento emocio-
nal, acompañamiento hacia un acuerdo, 
acompañamiento en el tono y el ritmo de 

la voz, acompañamiento en el plano de los 
valores y las creencias, acompañamiento 
cultural, acompañamiento en el plano de 
la finalidad. Cada uno de estos acompaña-
mientos siendo dirigido al establecimiento 
de un sincronismo con el cliente.

En el mismo sentido que la investiga-
dora brasileña, debemos destacar el lugar 
cada vez más importante que los dispo-
sitivos de coaching están tomando en los 
centros de llamadas. En PHONING, existen 
varios tipos de coaching, según que se re-
fieran a los procesos y productos, o a las 
técnicas de comunicación; y en función 
de que sean dirigidos por responsables de 
formación, o por la jerarquía inmediata. 
La frecuencia registrada en PHONING es 
de un coaching por mes y agente. En ellos, 
los responsables del coaching evalúan las 
prestaciones del teleoperador sobre la base 
de una grabación del propio asalariado, o 
a partir de una conversación en vivo que 
posteriormente será diseccionada. De cada 
reunión de coaching se definen cuatro ejes 
de mejora que pueden referirse tanto a 
aspectos relativos a las técnicas de comu-
nicación como a la actitud adoptada en el 
trabajo.

El teleoperador se compromete a per-
feccionar al menos dos de estos ejes de me-
jora para el siguiente coaching, donde dos 
nuevos ejes serán definidos. Las reuniones 
de coaching tienen un carácter programa-
do, y los resultados obtenidos repercuten, 
al menos a priori, sobre las posibilidades 
de los trabajadores de acceder a puestos de 
mayor responsabilidad jerárquica dentro 
de la estructura de mercado interno de la 
compañía.

En el primer caso, los teleoperado-
res trabajan, con los responsables de for-
mación, aspectos ligados al control de la 
conversación con el cliente. Dicho de otro 
modo, se trata de interiorizar los mecanis-
mos que permitan controlar los elementos 
aleatorios de cada conversación que pue-
dan perturbar el desarrollo estándar de la 
misma:

¿Por qué el cliente te ha llevado ahí? Por-
que no has seguido el plan. ¿Por qué no 
le has propuesto servicios? Porque no has 
seguido el plan. Entonces es lógico que 
te haya planteado otro tipo de preguntas, 
que tú te hayas perdido contestándolas, 
y que hayas olvidado lo más importante. 
(Responsable de formación PHONING)

Pareciera como si con la reiteración y la 
presión sobre los teleoperadores, éstos aca-

5 La Programación Neurolinguis-
tica nace a mediados de los 70 en 
California, en la Universidad de 
Santa Cruz, del estudio de dos 
norteamericanos John Grinder y 
Richard Bandler, que han buscado 
entender lo que hacían realmen-
te los mejores comunicadores 
o terapeutas para obtener sus 
resultados. Según Bandler, “la PNL 
proporciona el modo de empleo 
del cerebro”. Podemos definirla 
también como el estudio de la ex-
periencia subjetiva de la persona. 
La PNL busca modelizar un savoir-
faire particular, una habilidad o un 
tipo de excelencia, buscando ante 
todo el modelo antes que el por 
qué, de manera que dicha exce-
lencia pueda ser adoptada como 
práctica por el mayor número 
de personas posibles. No es por 
tanto extraño que su dominio de 
aplicación se extienda hoy en día al 
mundo del trabajo.
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barán asumiendo los objetivos de la geren-
cia como propios. Veamos cómo lo explica 
una responsable de formación:

Por ejemplo, esta mañana le hice el coach 
a una persona. (…) Una de las acciones 
estaba basada en la conformidad con las 
reglas cívicas mínimas: ‘Le agradecemos 
su llamada, señor tal, y no dude en volver-
nos a llamar en caso de necesidad, gracias 
y hasta luego’. Entonces ella me dijo ‘ya 
está, ya está hecho, ya forma parte de las 
costumbres’, yo verifiqué, efectivamente 
había integrado el modo de funcionamien-
to de la manera adecuada y ya podíamos 
concentrarnos en otra acción. ‘De hecho, 
es eso, le dije yo, tiene que integrarse en 
las costumbres, tiene que volverse un au-
tomatismo. Los principios claves del plan 
deben volverse automatismos. Una vez 
que eso es así, se ha ganado muchísimo 
en términos de calidad. No se puede sino 
ganar por esa vía’.

El carácter automatizante que busca 
imprimir el coaching en el comportamien-
to de los teleoperadores no escapa en abso-
luto al entendimiento de los propios traba-
jadores que entrevistamos:

El propósito que ellos tienen está muy cla-
ro: que no seamos personas, que respon-
damos como si fuéramos una máquina, 
un contestador automático. Y el coaching 
entra en la misma dinámica, olvidarte de 
quién eres y funcionar en base a expre-
siones hechas. Cuando en casa me sale el 
mismo tonito, me pregunto si no me voy 
a volver loca. (Consejera de clientela, 43 
años)

Si este primer tipo de coaching subraya 
el carácter automatizante del trabajo desde 
la directividad en cuanto al respeto de las 
normas prescritas, la segunda dimensión 
insiste por el contrario en la reactividad 
en el momento de la comunicación con el 
cliente. Varios ejercicios de coaching insis-
ten en la construcción de comportamiento 
típico por parte de los teleconsejeros:

Trabajamos mucho sobre la actitud que 
hay que tener al teléfono. La  frase ‘la son-
risa se escucha’ no es ninguna estupidez. 
Al contrario,  es algo fundamental. (…) En 
uno de los ejercicios que les hacemos ha-
cer en la Escuela Clientela, les enseñamos 
a ver cómo por el tono de su voz pueden 
influir en el contexto emocional de una 
conversación. De hecho, la voz es una 
herramienta muy poderosa para producir 
sentimientos variados, si se sabe utilizar 
bien. En la escuela se ponen por grupos de 
cinco o seis, y les pedimos repetir la mis-
ma cosa, no sé, una presentación, ofrecer 
un producto…pero utilizando tonos dife-
rentes de voz. (Cuadro de formación de la 
escuela clientela)

Esta misma responsable de formación 
nos habría de decir un poco más tarde en 
la entrevista: “comunicar bien no es más 
que seducir a quien te escucha”. Las técni-
cas de seducción ocupan un lugar primor-
dial en la formación de los trabajadores: 
“influir el contexto emocional” y “producir 
sentimientos contrastados”, y todo esto, 
ante la ausencia de contacto físico o visual, 
por la modulación de la voz. 

Uno de estos ejercicios insistía por 
ejemplo en mostrar a los asalariados el po-
der de la simulación. Durante el ejercicio, 
una parte de los trabajadores circula con 
los responsables de la formación en torno 
a una sala mientras los otros, por parejas, 
simulan mantener conversaciones con el 
cliente. Aquellos que circulan deben ir 
anotando en una libreta aspectos referidos 
a la entonación, al contenido de los inter-
cambios que van observando, mientras con 
la ayuda de los responsables se cuestionan 
sobre el mejor modo de construir la discu-
sión con el cliente en función de las diver-
sas situaciones posibles. Según un respon-
sable que había participado en el ejercicio, 
a los asalariados les parecía divertido ver 
cómo, por une efecto de mimetismo, algu-
nos acababan copiando ciertos gestos físi-
cos y expresivos de otros teleoperadores, lo 
que según el mismo responsable “constitu-
ye el mejor modo de aprender”.

A través de este ejercicio y otros pare-
cidos, los trabajadores deben aprender a 
“construir la relación” con el cliente, a tra-
vés de técnicas preestablecidas de control 
de la conversación, incluyendo las técnicas 
de seducción que indicamos. Sin embargo, 
si durante los ejercicios de coaching lo que 
importa es la relación con el cliente y la 
calidad de la conversación, en situación de 
trabajo no es sino la cantidad de llamadas 
lo que verdaderamente importa a los orga-
nizadores. Dicho de otro modo: la activi-
dad requiere un cierto tipo de “actitud” de 
la parte de los trabajadores, pero esta acti-
tud se encuentra modelizada por los dispo-
sitivos puestos en práctica. Se puede por 
tanto afirmar que el coaching viene siendo 
utilizado como dispositivo de control su-
plementario, disfrazado como dispositivo 
formativo.

Proponemos entender la norma que 
impera en la construcción del comercial 
telefónico con la imagen del robot de se-
ducción, que completa quizás la imagen 
propuesta por Gramsci (1949) de gorila 
amaestrado, y que resulta de la combina-
ción inédita de modalidades de control: la 
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brutalidad de trabajadores deshumaniza-
dos que deben ser capaces de activar al-
gunas de sus capacidades de sociabilidad 
desde el autocontrol de su emotividad. 
Toda la paradoja organizacional está aquí 
presente y reposa sobre las espaldas de los 
teleoperadores.

En situación de trabajo, los trabajado-
res ejercen un trabajo sobre su emotividad, 
tal y como éste ha sido conceptualizado 
por Hochschild (1983). Este trabajo debe 
permitir la abstracción de los sentimientos 
privados, y la adaptación de estos mismos 
sentimientos privados a las normas y valo-
res dispuestos por la empresa. Se trata de 
crear un personaje en el trabajo, lo que im-

plica necesariamente una disociación. Di-
cha disociación no es neutra. El coaching 
daría las reglas generales de este personaje, 
el perfil tipo, así que facilitaría el proceso 
de adaptación, de adecuación al mismo 
perfil tipo, por medio del seguimiento 
sistematizado y metódico del proceso de 
profesionalización de cada trabajador. Al-
gunos trabajadores lo han ilustrado de ma-
nera poderosa:

Aquí en la plataforma hay varias perso-
nalidades, pero ellos intentan modelar-
las todas a partir de un patrón único, el 
comercial X. Como robots. Y presionan y 
presionan para que seamos todos iguales. 
(Consejera de clientela, 35 años)

La subjetividad de los trabajadores como espacio de racionalidades 
en disputa: la tensión entre interactividad, ética y racionalización

Los trabajadores de los centros de lla-
madas son plenamente conscientes que el 
coaching sirve para normativizar su com-
portamiento, para obligarles a desdoblarse, 
a jugar un rol. La manera en que los traba-
jadores de las plataformas movilizan o no, 
sus recursos en relación a la norma subjeti-
va, deviene pues significativa.

Lo que se requiere de los trabajadores 
de la mayor parte de espacios productivos 
es que sean capaces de mostrarse reacti-
vos, disponibles, flexibles, móviles. Des-
de el punto de vista subjetivo, se les exi-
ge que acepten los criterios que rigen su 
actividad, así como una cierta lógica de 
comportamiento. La llamada a la implica-
ción, sin embargo, no sustituye sino que se 
acompaña de una nueva normativización, 
de una nueva tecnicización, de los proce-
sos de trabajo. Las nuevas formas de auto-
nomía con todos los calificativos que han 
sido hasta ahora identificados se inscriben 
de este modo en los criterios de rentabili-
dad y de productividad de la empresa. La 
noción de combinatoria de modalidades de 
control que desarrollamos en este artículo 
pretende dar cuenta de dichos procesos. 
En el marco de los centros de llamada, es la 
persona del trabajador la que se encuentra 
comprometida en la actividad, condicio-
nada por la yuxtaposición de imperativos 
cualitativos y cuantitativos que debe ser 
capaz de conciliar en situación de trabajo.

En este contexto, el objetivo de disposi-
tivos como el coaching no es otro que el de 
hacer adoptar a los trabajadores una lógica 
de comportamiento respetuosa de los obje-

tivos de rentabilidad de la compañía. Sin 
embargo, estos objetivos pueden desve-
larse contradictorios con la “calidad de la 
prestación” o con la noción misma de ser-
vicio prestado al usuario, tal y como éstas 
vienen siendo comprendidas por los traba-
jadores mismos. Las quejas que hemos po-
dido recensar durante nuestra inmersión 
de campo en relación a estos aspectos son 
numerosas:

Estamos ante el cliente, obligados de res-
petar los objetivos de rentabilidad de la 
empresa, no hay posibilidad de oponer-
se. En realidad estamos aquí para cortar 
al cliente de la compañía et no al revés, 
en realidad cabría preguntar si prestamos 
verdaderamente un servicio. (Consejera 
de clientela, 48 años)

Lo más duro no es solamente el tipo de 
trabajo que realizamos aquí, fatigoso, abu-
rrido, estresante... lo más duro es tener 
que sonreír todo el tiempo, lo más duro es 
tener que ‘tragar’ la estrategia de la com-
pañía, engañar al usuario, venderle servi-
cios, cuando tú sabes que no lo necesita, 
lo más duro es participar de esa mentira. 
(Consejero de clientela, 42 años)

Las subjetividades de los trabajadores 
de este tipo de plataforma telefónica se en-
cuentran doblemente afectadas. En primer 
lugar, porque la actividad es de naturaleza 
heterónoma, repetitiva y estresante, y no 
deja lugar a la creatividad y la autonomía 
de los trabajadores. En segundo lugar, por-
que no hay disociación de la personalidad 
que no sea patológica.

En situación de trabajo, los asalariados 
deben olvidar quiénes son, cuáles son sus 
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emociones, su historia, su ética, sus moti-
vaciones, para actuar en la representación 
de un personaje: el comercial sonriente. 
Esta representación, interiorizada pun-
to por punto gracias a los dispositivos de 
coaching, es en realidad un aprentizaje de 
la disociación que obviamente no es neu-
tra: la disociación implica la aceptación de 
criterios que rigen la finalidad de la acción, 
y que no son otros que los objetivos im-
puestos por la restructuración productiva 
de la compañía en un contexto neoliberal: 
productividad, rentabilidad, mercado.

La nueva orientación patronal busca 
asociar a los trabajadores a la nueva fase 
estratégica del desarrollo del capital, al 
nuevo proyecto de empresa; sin embargo, 
esta verdadera “revolución cultural” im-
plica que los trabajadores rompan con una 
historia común, con una serie de principios 
éticos que gobernaron su actividad, con 
una cierta conciencia profesional construí-
da en torno a la calidad del servicio. En 
cada acto de trabajo, esta dimensión entra 
en juego y estructura una línea de tensión, 
de oposición, entre los trabajadores y sus 
direcciones: la cuestión de la finalidad del 
trabajo.

En el contexto híbrido de los centros 
de llamada, hemos identificado dos tipos 
de prácticas de adaptación-resistencia en 
el trabajo, que no pueden comprenderse 
como polos confrontados o contradicto-
rios. Al contrario, lo más sorprendente es 
que los trabajadores pueden bascular de las 
unas a las otras en el espacio de una sola 
llamada telefónica: cabría situarlas pues en 
un mismo continuum de prácticas que van 
del respeto estricto de la normas de trabajo 
a la implicación ética en la actividad. La 
misma línea de oposición (la finalidad del 
trabajo) está presente en los dos tipos de 
prácticas, y sin embargo sus horizontes son 
radicalemente divergentes.

Uno de los aspectos que más nos había 
sorprendido de la actividad de los conse-
jeros es su capacidad para hacer otras co-
sas, hablar, reír, con otros compañeros, al 
tiempo que mantienen una discusión con 
el cliente. En algunas ocasiones es pues 
la pasividad, la distanciación del cliente 
por medio de la derisión, la “emotividad 
de superficie”, el recurso utilizado por los 
teleoperadores para resistir el estrés, la pe-
nosidad de la actividad, la agresividad del 
cliente (JEANTET, 2001). La emotividad 
de superficie corresponde a las ocasiones 
en que el teleoperador repite con el mis-
mo tono altisonante y cantarín, un tono 

absolutamente forzado, como exagerando 
la norma de seducción requerida, los esce-
narios que le son impuestos: esas actitudes 
nos recuerdan a la función de salvapanta-
llas de los computadores modernos cuando 
no se les activa ninguna tecla durante un 
tiempo determinado. 

La fuerza coactiva y limitadora del sis-
tema se ve en todo su esplendor; un siste-
ma, como dice Del Bono, en el que no se 
concibe a los seres humanos como lo que 
son, sino como meros apéndices de un pro-
ceso. Estas actitudes corresponden en este 
contexto a verdaderas líneas de fuga en la 
representación del personaje, en la simula-
ción del espectáculo, pero acaban siendo 
muy penosas para los trabajadores de los 
centros, y extremadamente desvalorizan-
tes. En este tipo de actitud se manifiesta en 
el rechazo por parte del teleconsejero de su 
actividad, y como escribe Angel Lara:

la separación entre fuerza del trabajo y 
sentido de la actividad es máximo, lle-
vando en muchos casos al abandono del 
empleo. (LARA, 2004, p. 46)

No son éstas sin embargo las únicas for-
mas de resistencia que hemos identificado 
en los centros de llamadas. En diferentes 
situaciones de trabajo hemos visto cómo 
los teleconsejeros pueden controlar sus 
emociones y activar algunas de sus capa-
cidades de sociabilidad como si se tratara 
de un don. 

Sería por ejemplo el caso de los traba-
jadores que continúan dando su número 
de teléfono de puesto para construir una 
relación más personalizada con un cliente, 
porque su expediente parezca demasiado 
complicado, o porque la persona misma re-
quiere una atención particular. Los trabaja-
dores se informan entre ellos sobre cuáles 
son los problemas, nuevos o viejos, que 
van apareciendo para el desarrollo de la 
actividad, o sobre cómo responder a cier-
to tipo de cuestionamiento que no aparece 
necesariamente en los guiones. Los tele-
consejeros constituyen de modo informal 
una serie de indicadores de riesgo que uti-
lizan para evitar transferir la llamada a los 
CRC profesionales, por lo que su actuación 
debe entenderse en términos de autovalo-
rización de su propia actividad. La práctica 
de la personalización contraviene comple-
tamente las indicaciones de la jerarquía a 
este respecto, y las notas informativas y las 
reuniones para erradicar este tipo de prác-
ticas colectivas son bastante corrientes. En 
una de esas reuniones a las que pude asis-
tir los consejeros objetaban a la jerarquía 
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que las situaciones deben ser tratadas caso 
por caso, en función de las necesidades 
particulares de cada persona; mientras que 
la dirección subrayaba por su parte que la 
personalización dificultaba el funciona-
miento correcto de la red. También obje-
taban que con esas prácticas se oculta el 
número total de llamadas. En situación de 
trabajo el colectivo persiste en este tipo de 
prácticas, y es interesante constatar que la 
jerarquía inmediata cierra los ojos y prote-
ge al colectivo, ya que al fin y al cabo todo 
el mundo sale beneficiado de este tipo de 
funcionamiento colectivo. 

En esta situación estamos confrontados 
a una oposición fuerte entre dos maneras 
de entender la noción de calidad de la 
prestación, y más en general, de la repre-
sentación que unos y otros se hacen del 
cliente. Dicho de otro modo, situaciones 
como éstas podrían servir de fundamento 
para la afirmación de una conciencia pro-
fesional alternativa, para la contestación 
de los principios de base sobre los que re-
posa la definición de competencia, de je-
rarquía, resumiendo, para la creación de 
un colectivo de trabajo. La mayor parte de 
los teleoperadores rechazaba por ejemplo 
proponer servicios pagos a clientes que lla-
man porque tienen problemas para pagar 
sus facturas:

Es que es una bestialidad que te obliguen 
a vender un servicio a alguien que no tie-
ne con qué pagarte. ¿Con qué cara le digo 
yo a una persona en esa situación que te-
nemos un servicio maravilloso que le va a 
solucionar todos sus problemas? (Telecon-
sejera, 27 años)

En otras ocasiones, los teleconsejeros 
se extralimitan en sus atribuciones forma-
les al tomar partido por un tipo de servicio 
antes que por otro, por ejemplo el servicio 
de una compañía que consideran mejor 
que el de otra:

Un ejemplo de eso lo tienes cuando nos 
preguntan si es mejor el gas o la electri-

cidad. La dirección nos obliga a no res-
ponder a ese tipo de pregunta y a enviar 
al cliente a los CRC de ambas compañías, 
que desde el proceso de privatización que 
sufrimos están separadas, y que luego el 
mismo cliente decida. Pero es que es ab-
surdo, está clarísimo que el gas es mejor 
que la electricidad, porque es más barato 
y más limpio, así que no dudamos en de-
cirle al cliente que escoja el gas antes que 
la electricidad. Y pregúntale a cualquiera 
de nosotros, todos lo hacemos igual (Tele-
consejera, 32 años)

Cabe destacar que estas nuevas formas 
de resistencia pueden estar a la base de 
colectivos de trabajos renovados y poten-
cialmente críticos con los valores y las con-
diciones de realización del trabajo de las 
empresas donde están empleados. Así, no 
en el caso de PHONING sino en otro centro 
de llamadas que visitamos, los teleopera-
dores se declararon en huelga porque el 
producto estrella de la compañía a la que 
pertenecen, un artículo que permite la co-
nexión simultánea a la televisión, internet y 
a la red telefónica tradicional, no funciona-
ba correctamente. Los teleoperadores justi-
ficaron su movilización por lo insoportable 
que se había vuelto su trabajo, el contacto 
cotidiano con unos clientes que llamaban 
coléricos contra la compañía porque ob-
viamente se sentían estafados; al tiempo, 
la compañía exhortó a los teleoperadores a 
seguir vendiendo el producto como si nada 
sucediera, algo a lo que los teleoperadores 
oposieron: “no podemos seguir mintiendo 
a los clientes como hasta ahora” (CALDE-
RÓN, 2006).

En estos casos que podríamos denomi-
nar de resistencia activa, sería pues para-
dójicamente la implicación subjetiva en la 
actividad, con todo lo que ello conlleva, 
que permite a los teleconsejeros la crea-
ción de un espacio de autovalorización y 
de rearticulación de solidaridades, de críti-
ca a la racionalidad de la organización.

Conclusión o apuntes por una toma en consideración 
del trabajo como valor de uso

Los centros de llamadas representan el 
espacio de una interesante contradicción, 
reveladora de evoluciones de más largo 
alcance en el mundo del trabajo. Nunca 
antes en la historia de la racionalización, 
el “factor humano” ha ocupado un lugar 
tan decisivo para asegurar la valorización 
del capital: lo que cuenta hoy en día no es 

sólo el tiempo objetivo de producción, sino 
el tiempo subjetivo de producción. A la 
rivalidad (tayloriana) en torno al primero 
debería dar paso a un uso conjunto del se-
gundo (entre organizadores y asalariados) 
para conseguir los mismos objetivos. La 
radicalidad del cambio se ve sin embargo 
limitada, al menos en los centros de llama-
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das, por la existencia de dos variables: de 
una parte, estos objetivos no son negocia-
bles, y de otra parte, el predominio de las 
normas temporales y del marco prescrip-
tivo demuestran el vigor de la inspiración 
tayloriana en este tipo de organización.

Los centros de llamada representan así 
la evolución quizás paradigmática del tay-
lorismo hacia una nueva organización de 
tipo neo-taylorista que requiere, a la dife-
rencia de las organizaciones estrictamente 
taylorianas, una cierta implicación subjeti-
va de parte de los trabajadores; siendo esta 
implicación modulada, lo hemos mostra-
do, por los dispositivos de formación pues-
tos en aplicación. Sin embargo, a partir del 
momento en el que el tiempo subjetivo de 
producción entra en la línea de mira del 
organizador, este mismo tiempo subjetivo 
deviene el espacio de una tensión que se 
estructura a partir de los registros en los 
que se sustenta la práctica de trabajo, pues-
to que es la finalidad misma del trabajo que 
viene a ser comprometida: ¿por qué los tra-
bajadores trabajan? ¿por qué se implican 
en la resolución de los problemas del clien-
te, buscando siempre nuevos resquicios en 
los que hacer vivir su compromiso? Estos 
dos cuestionamientos reflejan quizás una 
nueva dimensión de la relación capital-
trabajo; una dimensión que no debe enten-
derse de modo abstracto sino que está muy 
presente, cada día, en lo más concreto de la 
actividad de los trabajadores, en cada acto 
de trabajo, en tanto que organizadora si se 
quiere de la acción en torno a al menos dos 
lógicas confrontadas.

Una teleconsejera de 23 años me co-
mentaba en una de las entrevistas que tuve 
la oportunidad de realizar:

A todos nos piden que mintamos un poco, 
que tampoco es tan grave, que nos olvide-
mos de lo que verdaderamente pensamos, 
pero al final tantas pequeñas mentiras se 
acaban convirtiendo en una gran mentira 
y todos somos partícipes de esa gran men-
tira.

Obviamente se podría considerar que el 
sistema funciona porque los trabajadores 
colaboran con la mentira, con la injusticia. 
Sin embargo, y de modo igualmente tam-
bién manifiesto, el sistema funciona sólo 
porque al mismo tiempo cada uno le opone 
una resistencia, porque los trabajadores, 
lejos de comportarse como simples apén-
dices de la máquina, ponen un poco de su 
humanidad en la lógica ciega del sistema. 
En este punto, cabe suponer que cada tra-
bajador hace trampas en función de sus 

propias exigencias éticas y se esfuerza por 
subvertir las relaciones sociales de domina-
ción y de explotación que pesan sobre él en 
función de esas mismas exigencias. Pensar 
la cuestión del cambio implica por tanto no 
olvidar que lo que da carne y vida al siste-
ma es tanto la sumisión como esta misma 
resistencia a menudo menospreciada o mi-
nusvalorada por los propios científicos del 
trabajo. Basta volver la vista a las concep-
tualizaciones aún predominantes del tra-
bajo situadas en la tradición de Aristóteles, 
Arendt o Habermas: sólo la racionalidad 
comunicacional, nunca la instrumental (de 
la que hace parte el trabajo), es portadora 
de perspectivas de emancipación.

Y sin embargo, la escucha de los tra-
bajadores que han basculado hacia la en-
fermedad muestra bien que, en la mayor 
parte de los casos, las contradicciones de 
la actividad son tomadas muy en serio, y 
que los trabajadores no están dispuestos a 
asumir cualquier vía de manera impensada 
para alcanzar el objetivo prefijado. Lo que 
los trabajadores, y en particular los trabaja-
dores de los centros de llamadas, compro-
meten en la actividad es algo más que la sa-
tisfacción de los objetivos necesariamente 
abstractos fijados por la empresa.

Las direcciones de las empresas, lo de-
cíamos antes, han hecho penetrar el mer-
cado mundial hasta el puesto de trabajo: 
los imperativos financieros y productivos 
al más corto plazo, el ajustamiento cons-
tante e immediato a las variaciones de la 
demanda con sus corolarios de diversifica-
ción y flexibilización y podríamos añadir 
un largo etcétera. Sin embargo, la sociedad 
como sistema de normas y de valores irre-
ductibles a los valores del mercado, tam-
bién está presente en el puesto de trabajo, 
en cuanto que incorporada a los cuerpos 
y a la subjetividad de los agentes. De esta 
manera, las tensiones entre normas mer-
cantiles y normas sociales, y por tanto de 
las normas políticas más generales, se vi-
ven en sus dimensiones más concretas en 
el corazón mismo de la actividad.

Las direcciones rechazan sistemática-
mente establecer un arbitrio entre dichas 
normas, porque no les corresponde o por-
que no les conviene. Sin embargo, los traba-
jadores, y más particularmente los teleope-
radores, no pueden rechazar dicho arbitrio, 
ya que su actividad les impone justamente 
establecer una mediación cotidiana entre 
las leyes del mercado y las leyes sociales 
más básicas como el respeto del otro y la 
sinceridad. Este arbitrio los trabajadores lo 
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realizan, como no podría ser de otra mane-
ra, con sus subjetividades, sus historias y 
sus valores, y les lleva, a menudo, al fraca-
so, al sufrimiento y a la enfermedad, pero 
también al éxito, a la invención, a la expe-
riencia y al colectivo, es decir, al reconoci-
miento de sí mismo en los demás.

Manifiestamente, el principal proble-
ma es que todo esto parece permanecer 
constricto al ámbito individual, y en ma-
yor parte impensado, naturalizado en tanto 
que no reconocido, en la mayor parte de las 
situaciones. Las prácticas de trabajo bascu-
lan así del estricto respeto de las consignas 
a la implicación activa en los problemas 

del usuario, poniendo pues en grave peli-
gro el principio de universalidad que está 
en la base misma de la noción de servicio 
público.

Desde el punto de vista de los trabaja-
dores, está por ver si la estabilización y la 
reproducción de las prácticas de resisten-
cia de tipo activo permiten reequilibrar las 
relaciones de fuerza (colectivos de trabajo 
que toman la mano sobre la ‘profesionali-
zación de la actividad’), o si es por el con-
trario el sentimiento de desvalorización de 
la actividad, que es forzosamente una des-
valorización de sí mismo, el que se acaba 
imponiendo.
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Resumo
O número de  operadores das centrais de atendimento telefônico está em franca expan-
são no Brasil e no mundo, envolvendo cerca de 550 mil trabalhadores em nosso país. 
Este artigo aborda a ação coletiva em busca de melhores condições de trabalho para es-
ses operadores, desencadeada por solicitações de intervenção ao Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE) feitas por trabalhadores portadores de Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (DORT), diretamente, e por meio de seus sindicatos no Brasil. 
Além de ações de fiscalização sobre as empresas de telemarketing no sentido da regu-
lação das condições de trabalho nesse setor, a Comissão Nacional de Ergonomia (CNE) 
do MTE, entre 2000 e 2005, organizou eventos reunindo profissionais de instituições de 
pesquisa, representações patronais e de trabalhadores, fazendo estudos aprofundados 
sobre esse tipo de trabalho. Capacitou, ao mesmo tempo, auditores fiscais do trabalho 
para fiscalização em ergonomia aplicada em todo o país. Essas ações resultaram na cons-
tituição de um grupo de trabalho interinstitucional em 2004 e na publicação da Reco-
mendação Técnica 1 pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho em 2005. 
Enfrentando resistência empresarial e diversas inconsistências do próprio movimento 
sindical, visando à promulgação de uma Norma Regulamentadora para o telemarketing, 
o MTE constituiu um grupo técnico para a elaboração da proposta de Anexo à Norma 
Regulamentadora 17 (“Ergonomia”). Este artigo relata o processo de construção social 
dessa normatização, suas propostas e desafios.
Palavras-chaves: centrais de atendimento, operadores de telemarketing, telefonia, ergo-
nomia, normas técnicas.

Abstract

The number of call centers is increasing in the world and in Brazil. In our country it 
involves around 550 000 workers. This article narrates a collective action for better condi-
tions for work of telemarketing operators in Brazil, based on diseased operators’ and the 
Union’s requests to the Brazilian Ministry of Labor and Employment (MTE). Those work-
ers have Work Related Musculoskeletal disease. In addition to inspecting telemarketing 
companies to assess work conditions, the National Commission on Ergonomics of MTE, 
between the years 2000 and 2005, organized events joining professionals of research insti-
tution from universities, employer representatives, and workers representatives (Unions) 
to study issues related to this activity. At the same time, this Commission prepared the 
inspectors of the MTE, in all country, to proceed ergonomic evaluations. All these resulted 
in 2004 on a work group composed by various interested public institutions and in the 
year 2005 in a Proposal of a Technical Recommendation n° 1 to be applied to telemarket-
ing operators, elaborated by the Department of Labor Health and Safety (DSST/ MTE). 
The Brazilian’s Ministry of Labor and Employment, facing employers’ resistance against a 
governmental regulation for telemarketing activity and also Unions’ inconsistencies, cre-
ated a technical group to elaborate a proposal of an attachment for the regulation n° 17 
(“Ergonomics”). This article registers the process of social construction of this regulation, 
its intention and challenges. 

Keywords: call centers, telemarketing operators, occupational diseases, ergonomics, tech-
nical regulations
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Introdução

As centrais de teleatendimento ou tele-
marketing são geralmente denominadas em 
linguagem empresarial como call centers. 
São empresas especializadas prestadoras 
de serviços nessa modalidade ou setores 
internos de empresas diversas em que os 
trabalhadores utilizam telefone e compu-
tadores para estabelecer comunicação com 
clientes ou com a população usuária de ser-
viços públicos e privados. Inúmeros ramos 
da economia atual estão envolvidos: telefo-
nia, serviços de utilidade pública, bancos, 
indústrias, comércio, entre outros. 

O setor de call center empregava cerca 
de um milhão e meio de europeus e cinco 
milhões de pessoas nos Estados Unidos da 
América (EUA) em 2002 (TOOMINGAS, 
et al. 2002). Os dados brasileiros não dife-
rem desses quanto à constatação de forte 
expansão e da sua importância econômica. 
Segundo a Associação Brasileira de Tele-
marketing, o setor vem se expandindo em 
altas taxas, tornando-se “um dos maiores 
empregadores do país”, estimando-se a ci-
fra de “mais de 555.000 empregos diretos” 
(ABT, 2005).

Diversas entidades sindicais e associa-
ções de trabalhadores procuraram o Minis-
tério do Trabalho e Emprego no decorrer 
dos últimos anos buscando apoio e ações 
de fiscalização para atender às queixas de 
seus associados. Vários trabalhos científicos 
nacionais e internacionais, como Assun-
ção e Vilela (2004), Glina e Rocha (2003), 
CFDT (2002), entre outros, confirmam as 
queixas recebidas relativas a vários tipos 
de adoecimento no trabalho. Esses relatos 
demonstram sofrimento dos trabalhadores 
relativos a Distúrbios Osteomusculares Re-
lacionados ao Trabalho (DORT), problemas 
vocais, problemas auditivos e adoecimen-
tos de ordem mental e psicológica. Várias 
pesquisas também demonstraram grande 
rotatividade dos trabalhadores nos empre-
gos que utilizam, em grande escala, traba-
lhadores jovens e do sexo feminino, como 
mostraram, entre outros, Marinho-Silva 
(2004) e INRS (2005).

No Brasil, desde 1944, o desgaste da 
atividade da telefonista foi reconhecido 
pela legislação (artigos 226 a 230 da Con-
solidação das Leis do Trabalho) mediante 
jornadas reduzidas e obrigação de pausas, 
legislação essa confirmada pelo Enun-
ciado do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), n° 178, para todos os trabalhadores 

em atividade de telefonia, como é o caso 
do telemarketing (PERES, 2003). Entre-
tanto, o poder público encontra limites 
de intervenção, uma vez que a legislação 
trabalhista não provê subsídios precisos 
e claros sobre o trabalho em teleatendi-
mento, especialmente a Norma Regula-
mentadora 17 (NR-17), sobre Ergonomia, 
promulgada em 1990 (MARINHO-SILVA, 
2004).

Este estudo faz sucinta revisão bi-
bliográfica dos problemas gerados pelo 
trabalho em teleatendimento, expõe as 
principais características do trabalho dos 
operadores, relata os passos históricos das 
ações do Ministério do Trabalho e Empre-
go e sua Comissão Nacional de Ergonomia 
para regulamentação do setor e discute os 
desafios e as dificuldades encontradas nes-
sa construção social no momento atual.

O trabalho em teleatendimento/telemar-
keting

Os serviços prestados compreendem o 
fornecimento de informações a público ou 
clientes das empresas, recebimento de re-
clamações, venda e assistência técnica de 
produtos, entre outros. É a característica da 
empresa principal que determina o conteú-
do do trabalho dos “operadores de telemar-
keting”, que é a denominação usual dada 
aos trabalhadores nestes serviços no Brasil 
e adotada pela Classificação Brasileira de 
Ocupações5.

Essa forma de comunicação pode en-
volver clientes e usuários locais ou de 
outras cidades, estados ou mesmo países. 
Pode-se fazer uma divisão ampla da ativi-
dade em telemarketing “ativo” e “passivo”: 
no primeiro, o operador tem como função a 
procura de clientes, geralmente para venda 
de produtos e pesquisas, enquanto que, no 
“passivo”, o trabalhador recebe chamadas 
telefônicas e procura resolver a demanda, 
que envolve reclamações, solicitações, pe-
didos de orientações, entre outros.

A conexão com os clientes costuma ser 
feita de forma automática, com a imediata 
distribuição das chamadas entre os opera-
dores por um sistema informático, sem a 
possibilidade de controle pelos operadores 
do tempo entre os atendimentos (VILELA & 
ASSUNÇÃO, 2004).

Os sistemas informáticos utilizados re-
gistram o tempo de atendimento de cada 

5 www.mte.gov.br
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chamada e calculam médias por operador. 
Os trabalhadores precisam manter o pa-
drão estabelecido pela empresa de número 
de chamadas e tempo médio de duração 
dos atendimentos, sob pena de sanções 
disciplinares. Os períodos utilizados pelos 
trabalhadores para necessidades pessoais, 
quando estão desconectados do sistema 
informático, são também registrados, de-
vendo adequar-se a exigências preestabele-
cidas (BARRETO, 2001).

Existe também a escuta em tempo real 
e/ou a gravação dos diálogos, chamados 
“monitoramento”, por parte dos superviso-
res, em que o conteúdo das conversas en-
tre os operadores e os clientes é avaliado 
quanto ao cumprimento das regras e pro-
cedimentos pré-determinados, incluindo 
cortesia e qualidade de atendimento pres-
tado. É proibido ao operador irritar-se ou 
responder com descortesia ao cliente, tra-
zendo constantemente o trabalho sob con-
dições estressantes, o que a literatura tem 
demonstrado que pode resultar em adoeci-
mentos físico e mental.

A utilização de parâmetros estritos de 
controle sobre tempo, número e forma de 
atendimento somente é possível devido 
ao monitoramento eletrônico da atividade 
que as empresas tentam justificar com afir-
mativas de que os indicadores facilitariam 
o dimensionamento da central de atendi-
mento, inclusive para atender metas da 
Agência Nacional de Telecomunicações. 
Não se considera, no entanto, as possíveis 
repercussões sobre a saúde dos seus em-
pregados. Encontram-se, com freqüência, 
campanhas para estímulo constante e per-
manente da competição entre os emprega-
dos para o atendimento de metas pré-de-
terminadas de produção, com divulgação 
de nomes e desempenho dos operadores 
para os demais colegas. É costumeiro que 
sejam afixados avisos alertando o operador 
de que será eliminado se não observar es-
sas metas.

As repercussões na saúde dos trabalhado-
res em telemarketing

De maneira análoga às queixas apresen-
tadas por organizações de trabalhadores ao 
Ministério do Trabalho e Emprego, os es-
tudos sobre as repercussões na saúde dos 
operadores têm demonstrado sofrimento 
mental, DORT e alterações vocais, como se 
relata a seguir.

Em relação ao sofrimento mental, es-
tudos realizados, ainda em 1910, por 
Julliard, levaram à criação da expressão 

“neurose das telefonistas”, a partir de sin-
tomas de fadiga, tensão nervosa, cefaléias, 
insônias, dificuldades para refletir e para 
fixar sua atenção e “violento nervosismo”. 
Em 1956, foi publicado o clássico estudo 
sobre a “Neurose das Telefonistas”, desta-
cando dois elementos fundamentais para o 
adoecimento, entre outros: a exigência de 
rendimento e o controle no trabalho (LE 
GUILLANT et al., 1984).

Dejours (1992), ao analisar o trabalho 
das telefonistas, afirma que o sofrimento 
mental aparece como intermediário neces-
sário à submissão do corpo. Da mesma for-
ma, o autor salienta haver uma contradição 
entre um serviço destinado à comunicação 
e a proibição de qualquer relação psicoafe-
tiva, já que é proibido se expressar e passar, 
nas respostas ao interlocutor, qualquer par-
cela de desejo próprio.

Sobre a densidade do trabalho das te-
lefonistas, Wisner (1994) constata que é 
queixa corrente das  telefonistas o inten-
so esforço mental necessário em razão do 
número de operações a realizar simultanea-
mente.

No Brasil, vários autores, como As-
sunção e Souza (2000), Abrahão (2000), 
Fernandes (2002), Glina e Rocha (2003), 
descreveram os fatores de estresse no tra-
balho e repercussões sobre a saúde mental 
do trabalho das telefonistas e operadores 
de telemarketing.

Quanto aos DORT, o trabalho em tele-
marketing envolve a utilização intensiva de 
microcomputadores, permitindo grande in-
tensificação do trabalho e agregando riscos 
associados ao trabalho com computadores 
às exigências mentais e comunicacionais 
características das tarefas desses trabalha-
dores.

Estudos sobre prevalência de sintomas 
entre os trabalhadores de centrais de aten-
dimento vêm  sendo realizados em diferen-
tes países. No estudo da Confederação Sin-
dical Francesa (CFDT, 2002), verificou-se a 
prevalência de ansiedade, estresse e fadiga 
em 71% dos operadores pesquisados, além 
de problemas visuais e auditivos em 16% e 
dorsalgias em 6% dessa população.

Vários estudos relacionam sintomas 
osteomusculares dos ombros, pescoço e 
membros superiores com o aumento de 
pressão gerencial e de carga de trabalho, 
incluindo rotinas de trabalho com pou-
cas oportunidades de tomada de decisões, 
altas demandas de processamento de in-
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formações, posturas desconfortáveis pelo 
mobiliário, temperaturas inadequadas e 
número reduzido de pausas (HALES et al., 
1994; HOEKSTRA et al., 1995; ROCHA et 
al., 2005; FERREIRA & SALDIVA, 2002).

Outros estudos mostram problemas 
vocais em operadores de teleatendimento 
(UNISON, 2005; CFDT, 2002; OGREN et 
al., 2001).

Estratégia metodológica

Decidiu-se por um formato metodológi-
co de descrição, relatos e análise qualitati-
va para trazer material para a discussão dos 
desafios e das necessidades de regulamen-
tação pública das condições de trabalho 
nesse setor no Brasil. Trata-se de análise 
descritiva, utilizando dados da bibliografia 
pesquisada e documentos públicos recen-
tes da Inspeção do Trabalho sobre o tema 
de teleatendimento.

Analisou-se o conteúdo de atas de reu-
niões da Comissão Nacional de Ergonomia 
do período de 2001 a 2004 e atas de reuni-
ões realizadas entre setembro e novembro 
de 2004 pelo Grupo de Trabalho Intermi-
nisterial para Teleatendimento, que envol-
veu representantes do Ministério da Saú-
de, do Ministério da Previdência Social, do 
Ministério Público do Trabalho e da Agên-
cia Nacional de Telefonia, a ANATEL.

Além disso, foram analisados relatórios 
de inspeções dos auditores fiscais do traba-
lho realizadas em centrais de atendimento 

telefônico nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 
bem como registros dos eventos “Novas 
atividades e velhas doenças: o trabalho em 
teleatendimento”, painel realizado em 30 
de setembro de 2002, em Porto Alegre, e 
“Seminário Nacional sobre a Atividade de 
Teleatendimento/Telemarketing no setor de 
telefonia”, realizado em São Paulo, em ou-
tubro de 2002. Ambos os eventos envolve-
ram representantes de trabalhadores, em-
pregadores, governo e órgãos de pesquisa 
e ensino.

Também foi estudado o processo resul-
tante de solicitação da Federação Interes-
tadual dos Trabalhadores em Empresas de 
Telecomunicações (FITTEL), protocolado 
no MTE sob n° 46010.000880/2002-76, 
ao Departamento de Segurança e Saúde 
no Trabalho para que fosse designada co-
missão tripartite para regulamentação das 
condições de trabalho em teleatendimento 
e para atualização da Norma Regulamenta-
dora 17, sobre Ergonomia.

Broughton e Patel (2003) relataram 
sintomas relacionados à exposição aguda 
a “choques acústicos” em operadores de 
telemarketing na Austrália, causados por 
ruídos de alta freqüência e intensidade, 
tais como sensações de parestesia ao redor 
da orelha, perda de audição, zumbido no 
ouvido afetado, alterações do equilíbrio, 
dores recorrentes, ansiedade, depressão e 
episódios de síndrome do pânico.

Dados e relatos obtidos das inspeções realizadas 
pela auditoria do trabalho

Nos últimos anos, vêm sendo realiza-
das inspeções em empresas de teleaten-
dimento/telemarketing pelas delegacias 
regionais do trabalho em todo o Brasil, 
relatando-se neste estudo as experiências 
dos autores relativas ao Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Os resultados são muito semelhantes nas 
observações sobre as situações de trabalho 
e nas inconformidades verificadas, apesar 
das distâncias geográficas.

Dos relatórios de fiscalização do Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE) perce-
be-se o grande número de empregados do 
setor, pois apenas uma das grandes empre-
sas de teleatendimento em uma das capi-

tais brasileiras empregava, em dezembro 
de 2005, cerca de 8.000 trabalhadores.

Observa-se forma homogênea de or-
ganização do trabalho entre as empresas, 
com intenso monitoramento eletrônico das 
atividades, critérios de avaliação de desem-
penho conflitantes entre si e ambigüidade 
de tarefas. As metas de trabalho são exi-
gentes, com interposição de artifícios para 
aumento de produtividade, como prêmios 
por produção e competição entre equipes. 
Há numerosas queixas de adoecimentos 
físico e mental e, inclusive, de discrimina-
ção de trabalhadores que não atinjam suas 
metas, alocados em “células de rejeitados”. 
As pausas são restritas ao mínimo legal, em 
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sua maioria, havendo inclusive controle 
das pausas para atendimento às necessida-
des fisiológicas.

Como regra geral, as fiscalizações ob-
servaram pouco cuidado nessas empresas 
em relação aos aspectos preventivos, in-
cluindo Programas de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional que não abordam efeti-
vamente os riscos existentes nas tarefas, es-
pecialmente aqueles relativos a distúrbios 
osteomusculares, vocais e auditivos. As 
doenças surgidas vêm sendo tratadas como 
doenças não ocupacionais, sendo raras as 
emissões, pelas empresas e seus médicos, 
de Comunicações de Acidente de Trabalho, 
forma correta de notificação desses agravos 
ao poder público. Essas comunicações ter-
minam por serem emitidas pelo sindicato 
da classe trabalhadora, gerando discus-
sões prolongadas em nível previdenciário 
e judicial. Os Programas de Prevenção de 
Riscos Ambientais das empresas fiscali-
zadas têm se limitado a aprovar as insta-
lações existentes, deixando de apontar 
questões críticas a serem corrigidas, como, 
por exemplo, condições de climatização e 
ruído (ambiental ou no interior dos fones 
de ouvido). As análises ergonômicas das si-
tuações de trabalho apresentadas também 
se mostraram como documentos de apro-
vação do mobiliário utilizado, mesmo que 
não adequado, sem discutir a organização 
do trabalho, os métodos de controle, a in-
tensificação das tarefas, trabalho noturno e 
em turnos.

Outros problemas apontados nas fisca-
lizações dizem respeito ao restrito forneci-
mento de água potável, fundamental para 
a saúde vocal, e ao aspecto do tempo para 
atendimento das necessidades fisiológicas 
resultantes da ingestão de líquidos, assim 
como ao dimensionamento insuficiente de 
áreas de vivência, prejudicando o repouso 
adequado nas poucas pausas existentes no 
trabalho.

Além dos aspectos de segurança e saúde 
no trabalho, foram detectadas também irre-
gularidades quanto ao não registro formal 
de empregados, ao número insuficiente de 
operadores em relação ao crescimento da 
produção das centrais, ao repouso semanal 
não respeitado, às jornadas de trabalho es-
tendidas ilegalmente e à utilização precá-
ria de trabalho terceirizado.

Confirmam-se, com as fiscalizações, as 
várias publicações, já citadas, quanto a ín-
dices elevados de absenteísmo e de rotati-
vidade (turnover) da mão-de-obra, além de 

diversos afastamentos de trabalhadores em 
benefício previdenciário, o que não seria 
esperado tendo em vista a juventude dos 
trabalhadores do setor.

Na tentativa de controle desses parâme-
tros que prejudicam a produção das empre-
sas, é prática comum a aplicação de san-
ções disciplinares por quaisquer faltas ou 
atrasos, mesmo para as faltas justificadas 
legalmente.

Os trabalhos de fiscalização, que ora 
são relatados, foram conduzidos nos res-
pectivos estados de acordo com as peculia-
ridades regionais.

Na Delegacia Regional do Trabalho do 
Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, de 
1999 a 2002, o Programa de Prevenção de 
LER/DORT realizou diversas vistorias em 
que foram encontradas variadas e numero-
sas irregularidades, ações relatadas em Pe-
res (2005). Essas auditorias e os relatos bi-
bliográficos apresentados por Peres (2005) 
apontam que os agravos à saúde de traba-
lhadores nos call centers são semelhantes 
nas diferentes modalidades de atendimen-
to telefônico, sendo encontrados tanto em 
empresas não-informatizadas quanto em 
empresas que utilizam maior grau de infor-
matização. Nessas inspeções, a terceiriza-
ção foi observada como uma estratégia de 
redução de custos operacionais e, tal qual 
relatada nos estudos de caso de três empre-
sas, piorou as condições de trabalho dos 
operadores e os expôs aos riscos ocupacio-
nais com conseqüências para a saúde. Fo-
ram encontradas irregularidades diversas, 
tais como mobiliário inadequado, precá-
rias condições de conforto, falta de condi-
ções para alimentação, não fornecimento 
de água potável, equipamentos de telefo-
nia inadequados, climatização e ventilação 
inapropriadas, excessos ilegais de duração 
de jornadas. Em relação às tarefas execu-
tadas, constatou-se controle contínuo e 
estressante, a cada hora, das ligações, con-
tinuidade de movimentos repetitivos e de 
solicitação intelectual concentrada, confli-
tos e ambigüidade de tarefas e necessidade 
constante de superar outros operadores ou 
outras equipes. Essas constatações incluem 
ainda obrigações de gentileza com clientes 
a todo custo, seguimento obrigatório de 
expressões de scripts pré-determinados e 
cômputo rígido de pausas “improdutivas”, 
como idas ao banheiro e lanches.

Da mesma forma, no Estado de Minas 
Gerais, outras auditorias fiscais vêm sendo 
realizadas em empresas que se ocupam do 
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teleatendimento, especialmente naquelas 
que subcontratam serviços de atendimento 
ao público usuário de concessionárias de 
telefonia fixa e móvel. A situação encontra-
da não difere substancialmente daquelas 
observadas em outros estados, em que se 
fazem presentes altas taxas de rotatividade, 
população jovem e feminina com diversas 
queixas de saúde pouco reconhecidas, am-
bientes de trabalho deficientes e tentativas 
de minimização dos problemas por parte 
das empresas (MARINHO-SILVA & AS-
SUNÇÃO, 2005).

O Ministério Público do Trabalho em 
Minas Gerais abriu inquérito civil público 
a partir dos relatórios de fiscalização en-
volvendo sete empresas do setor e propôs 
termo de ajuste de conduta cujo texto tem 
como base estudos acadêmicos e aqueles 
efetuados pela Comissão Nacional de Ergo-
nomia do MTE. Esse processo foi relatado 
em Marinho-Silva (2004), sendo posição 
unânime das empresas envolvidas, até o 
momento, a recusa de assinatura do termo 
de ajuste,  considerando que, a seu ver, não 
vêm cometendo qualquer irregularidade 
passível de sanção. Esse longo processo, 
durando já mais de 5 anos, envolve a cola-
boração da Universidade Federal de Minas 
Gerais, que desenvolveu profundo estudo 
sobre as formas de trabalho e os controles 
sobre trabalhadores utilizados em centrais 
de atendimento. Durante as audiências pú-
blicas realizadas com as empresas, diver-
sas intervenções empresariais procuravam 
turvar o processo, incluindo a tentativa de 
impugnação do trabalho da Procuradora 
do Ministério Público do Trabalho, com 
alegações de quebra de sigilo empresarial 
na divulgação pública do processo. O im-
passe jurídico surgido deverá evoluir para 
uma ação civil pública, conforme relatos 
dos procuradores envolvidos.

No Rio de Janeiro, foi realizada fisca-
lização intensiva de 32 centrais de aten-
dimento telefônico de pelo menos 21 
empresas no período de julho de 2003 a 
dezembro de 2004 no âmbito do Projeto 
de Prevenção da LER/DORT, atual Projeto 
Ergonomia. Foram elaborados dois termos: 
um de notificação, específico para as situ-
ações de trabalho observadas no teleaten-
dimento/telemarketing, e outro termo com 
os parâmetros mínimos para elaboração da 
análise ergonômica do trabalho, este últi-
mo com base no Manual de Aplicação da 
NR-17 elaborado pela CNE.

A seleção das empresas fiscalizadas 
incluiu demandas variadas: denúncias de 

trabalhadores portadores de DORT, denún-
cias de sindicatos dos trabalhadores e do 
Ministério Público do Trabalho, que teve 
papel relevante, à semelhança do estado 
de Minas Gerais, na regularização de itens 
constantes em relatórios de fiscalização 
por meio de termos de ajustamento de con-
duta.

Na Delegacia Regional do Trabalho de 
São Paulo, as denúncias de operadores 
de telemarketing acometidos por DORT 
fizeram com que o Programa Estadual de 
Ergonomia convidasse o sindicato dos tra-
balhadores (Sindicato dos Trabalhadores 
em Telemarketing e Rádio-Chamada – SIN-
TRATEL) e o sindicato dos empregadores 
do setor de telemarketing (Sindicato das 
Empresas Prestadoras de Serviços e Tele-
marketing – SINTELMARK) para negocia-
ção coletiva tripartite. Foram realizadas 
reuniões mensais no período de agosto de 
2002 a junho de 2003. O SINTRATEL apre-
sentou documento elaborado pela entidade  
relatando o acometimento de trabalhadores 
por problemas de voz, lesões por esforços 
repetitivos e problemas psicológicos. Fo-
ram também solicitados a colaborar como 
assessores vários profissionais dos Centros 
de Referência de Saúde dos Trabalhadores 
e da Universidade de São Paulo.

Um dos primeiros pontos de discussão 
do grupo tripartite foi a abrangência da re-
gulamentação pretendida, sendo caracte-
rizada sua aplicação para os códigos 4223 
(“operador de telemarketing”) e 4201 (“su-
pervisor de telemarketing e atendimento”) 
da Classificação Brasileira de Ocupações. 
À época, o grupo de trabalho tripartite 
definiu que cada sindicato indicasse 10 
empresas para serem inspecionadas com 
o objetivo de definir um diagnóstico da 
situação. Os auditores fiscais do trabalho 
com formação em Medicina e Engenharia, 
participantes do “Programa Estadual de Er-
gonomia”, elaboraram roteiro de inspeção 
e vistoriaram empresas indicadas, verifi-
cando situações de trabalho que corrobo-
ram as descrições de auditores das outras 
delegacias regionais.

Durante esse processo de diagnóstico da 
situação, surgiram problemas relacionados 
com a questão da representação legal dos 
trabalhadores, já que alguns eram vincula-
dos ao SINTRATEL e outros ao Sindicato 
dos Trabalhadores de Telefonia (SINTTEL). 
Diante desses problemas e pelo início das 
reuniões da Comissão Nacional de Ergono-
mia com representantes dos empregadores 
e trabalhadores, optou-se pela desativação 
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daquele processo de negociação local, pri-
vilegiando-se a participação de técnicos 
e entidades nas discussões nacionais. Na 
Delegacia Regional do Trabalho, continua-
ram sendo realizadas inspeções mediante 
denúncias específicas, sempre com a de-
monstração de que os aspectos da organi-
zação do trabalho eram os mais difíceis de 
serem modificados.

Esse tipo de fiscalização encontra difi-
culdades similares em todos os estados. A 
começar pela própria localização das em-
presas, uma vez que as empresas especiali-
zadas em telemarketing não se classificam 
em códigos de CNAE – Classificação Na-
cional de Atividades Econômicas – do setor 
telefônico. Esse fato gera grande resistên-
cia dos empregadores para acatar as reco-

A construção social da norma para o teleatendimento

Ao final da década de 1990, em parale-
lo aos programas de inspeções nos estados, 
o crescimento do número de doenças ocu-
pacionais relacionadas à intensificação do 
trabalho e à precarização das relações de 
emprego, aliado às pressões de diferentes 
setores (Ministério Público do Trabalho, 
Previdência Social, Sindicatos) para que 
se incentivasse a fiscalização da aplicação 
da NR-17, levou o Ministério do Trabalho 
e Emprego a implementar uma coordena-
ção nacional das ações em ergonomia no 
âmbito de suas competências, sendo estru-
turada a Comissão Nacional de Ergonomia 
(CNE).

De imediato, constatou-se a necessida-
de de atualização técnica para auditores 
fiscais, o que levou ao desenvolvimento 
de amplo processo de capacitação, que 
envolveu um grupo de instrutores do pró-
prio MTE (auditores e pesquisadores da 
Fundacentro), articulado com a Associação 
Brasileira de Ergonomia. Entre 2000 e 2001 
foram capacitados aproximadamente 450 
engenheiros, médicos do trabalho e téc-
nicos de segurança de todas as delegacias 
regionais do trabalho (OLIVEIRA et al., 
2004).

Adicionalmente, o impacto das novas 
tecnologias sobre a atividade dos trabalha-
dores em contato telefônico foi abordado 
pela CNE em eventos nacionais com a par-
ticipação de representantes de emprega-
dores, empregados e universidade a partir 
das crescentes demandas dos atores envol-
vidos, especialmente a partir de solicitação 
formal da Federação Interestadual dos Tra-

balhadores em Empresas de Telecomunica-
ções (FITTEL) ao MTE em 2002.

Entre os eventos realizados destaca-se o 
painel “Novas atividades e velhas doenças: 
o trabalho em teleatendimento”, realiza-
do no I Seminário Integrado de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Saúde do Trabalho, em 
30 de setembro de 2002, em Porto Alegre, 
do qual participaram profissionais da DRT 
RS, da Universidade de São Paulo e do Sin-
dicato dos Trabalhadores de Telefonia do 
Rio Grande do Sul.

No mesmo período, foi realizado o “Se-
minário Nacional sobre a Atividade de Te-
leatendimento/Telemarketing no Setor de 
Telefonia”, em São Paulo-SP, em outubro 
de 2002. O evento envolveu exposições 
sobre aspectos de saúde e ergonomia em 
teleatendimento e trabalhos em grupos, en-
volvendo representantes dos trabalhadores 
de vários estados do Brasil, bem como  téc-
nicos de empresas, pesquisadores da área e 
auditores fiscais de DRTs de todo o país. As 
recomendações dos grupos de trabalho for-
mados nesse seminário serviram de base 
para elaboração da recomendação técnica 
posteriormente divulgada pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego.

O encaminhamento da discussão do 
teleatendimento ao Fórum Social Mundial 
em 2003 estava dentre as sugestões propos-
tas naquele seminário, tendo sido efetivado 
na Mesa Redonda “A realidade dos profis-
sionais de teleatendimento/telemarketing”, 
da qual participaram profissionais dos sin-
dicatos dos trabalhadores, da Universidade 

mendações da fiscalização. Alega-se que os 
parâmetros previstos na NR-17 não seriam 
específicos para a atividade de teleatendi-
mento, levando a embates e discussões na 
ação fiscal, tanto com profissionais da área 
de segurança e saúde quanto com represen-
tantes dos setores jurídicos das empresas. 
Deve ser destacado o posicionamento dos 
empresários, entendendo que o trabalho 
em teleatendimento não geraria qualquer 
risco à saúde dos trabalhadores, como de-
monstrado em Marinho-Silva (2004).

Tais fatos, confirmados e corroborados 
pela observação em outros estados da Fe-
deração, já apontavam, desde então, para a 
necessidade de um dispositivo legal espe-
cífico para esse setor econômico.
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Federal de Minas Gerais e da Delegacia Re-
gional do Trabalho do Rio Grande do Sul.

Em todas essas discussões, confirmou-
se que a maioria dos operadores brasilei-
ros, assim como em outros países, é jovem 
e que são freqüentes as situações em que 
os desgastes físico e emocional acabam por 
comprometer o futuro profissional desses 
trabalhadores.

Mesmo com evidências fortes de adoe-
cimento dos operadores e de necessidade 
de regulamentação do setor, o caminho 
para a construção de uma norma específica 
para as condições de trabalho tem apresen-
tado várias dificuldades.

De um lado, o perfil dos trabalhadores 
mostra profissionais jovens, de bom padrão 
cultural, em geral no primeiro emprego, 
freqüentemente à procura de outra ocupa-
ção futura e que utilizam seus rendimen-
tos para complementação de despesas com 
ensino e manutenção. As representações 
sindicais envolvidas são unânimes em afir-
mar a dificuldade de congregar e mobilizar 
trabalhadores dessa natureza, o que fragili-
za a ação sindical e a própria atuação dos 
órgãos públicos de proteção à saúde ocupa-
cional. As facilidades tecnológicas de co-
mercialização de produtos e contatos por 
via eletrônica pela rede de Internet e a frag-
mentação do setor de telefonia, após a pri-
vatização dos serviços telefônicos no Bra-
sil, a partir de 1998, levaram à existência 
de uma miríade de empresas de vários por-
tes, prestadoras de serviços e vendas, que 
utilizam diretamente a interface telemática 
em sua rotina diária. Os trabalhadores des-
sas empresas não têm uma representação 
sindical homogênea, trazendo conflitos de 
representatividade, como aconteceu no es-
tado de São Paulo durante as negociações 
tripartites. Essa situação enfraquece a força 
dos trabalhadores frente ao poder econô-
mico das empresas.

De outro lado, as instituições públicas 
voltadas para a saúde do trabalhador não 
têm se manifestado de maneira direta e in-
cisiva em busca de mudanças na situação 
atual. Em que pese a atuação do SUS, es-
truturando-se em todo o Brasil em centros, 
núcleos ou programas de saúde do trabalha-
dor, utilizando equipes multidisciplinares, 
o acesso de trabalhadores a profissionais 
conhecedores dos riscos gerados pelo tele-
atendimento intensivo e preparados para 
orientar e intervir nas situações reais ainda 
é precário. As estatísticas de adoecimento 
no trabalho em nosso país vinculam-se à 

aceitação pelo INSS de situações de inca-
pacidade evidente, que não são comuns 
na população jovem predominante no tele-
marketing e nos tipos de patologia gerados 
pelo setor, como são as alterações vocais, 
osteomusculares e os distúrbios mentais 
menores. Tratando-se de patologias rela-
tivamente inespecíficas, a subnotificação 
desses agravos à saúde leva a uma relativa 
invisibilidade da situação de saúde desses 
trabalhadores, dificultando, inclusive, a 
ação do Ministério Público do Trabalho, já 
que se torna difícil demonstrar à sociedade 
e ao judiciário os prejuízos causados pelo 
adoecimento dos teleatendentes.

Ainda de outra parte, os textos do ór-
gão regulador da atividade de telefonia em 
nosso país – Agência Nacional de Teleco-
municações (ANATEL) – não fazem qual-
quer referência à saúde dos trabalhadores 
envolvidos, tanto nas concessionárias 
quanto nos prestadores de serviços (MA-
RINHO-SILVA, 2004). São regras focadas 
nos aspectos econômicos do setor, sendo o 
conceito de qualidade de atendimento vin-
culado basicamente aos tempos de espera 
do consumidor. Paradoxalmente, então, as 
exigências de “qualidade”, traduzidas em 
redução de tempos do serviço telefônico 
prestado, acabam por justificar a definição 
de rígidos tempos médios de atendimento 
(“TMA”) pelas empresas.

Essas empresas, grandes conglomera-
dos multinacionais em sua maioria, empre-
gam hoje centenas de milhares de jovens. 
Elas ostentam seu poder econômico inclu-
sive frente às ações públicas, como ficou 
demonstrado durante as fiscalizações, por 
exemplo, quando uma das empresas de-
mitiu todos os operadores do Rio Grande 
do Sul e transferiu suas atividades para o 
Estado de Goiás, e também nos inquéritos 
do Ministério Público do Trabalho, como 
mostrou Marinho-Silva (2004). A redução 
de custos é a tônica, fazendo com que o 
controle do tempo e das formas de aten-
dimento seja item gerencial de primeira 
linha em empresas que, para sua lucrativi-
dade, dependem primordialmente do uso 
e custo de sua mão-de-obra direta. Assim, 
a discussão de pausas, redução de metas 
de produtividade, mais conforto e melho-
res condições de mobiliário, por exemplo, 
esbarram continuamente nos aspectos de 
custo.

Como resposta a esse movimento social 
envolvendo trabalhadores e suas entidades 
sindicais, universidades e profissionais do 
MTE, a Comissão Nacional de Ergonomia 
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apresentou uma minuta de nota técnica 
relativa a telemarketing em um curso para 
auditores fiscais de todo o Brasil, em no-
vembro de 2003, aprimorando o texto a ser 
apresentado ao Departamento de Saúde e 
Segurança do Trabalho (DSST) do MTE.

Em continuidade, o DSST constituiu, 
em 2004, um grupo interministerial reu-
nindo representantes do Ministério da 
Saúde, do Ministério da Previdência So-
cial, do Ministério Público do Trabalho e 
da Agência Nacional de Telecomunica-
ções. Esse grupo elaborou o texto que foi 
divulgado na página de Internet do MTE6 
como “Recomendação Técnica DSST nº 
01/2005”, datado de 23 de março de 2005, 
sobre “Segurança e Saúde nas Atividades 
de Teleatendimento”.

Essa recomendação, a despeito de não 
ter sido publicada em Diário Oficial e de 
não possuir efeito de norma impositiva, 
teve ampla divulgação e gerou efeitos po-
sitivos, servindo como referência para ins-
peções do MTE, apontando para regimes 
de pausas de descanso antes inexistentes 
e também servindo de referência para acor-
dos tripartites durante o ano de 2004, como 
o realizado no Rio Grande do Sul e publi-
cado no jornal do Sindicato dos Comerciá-
rios de Porto Alegre (SINDEC).

Revistas especializadas em segurança 
do trabalho publicaram o texto da Reco-
mendação, assim como se tornou disponí-
vel o arquivo digitalizado para cópias em 
páginas de Internet, especialmente de enti-
dades sindicais da área de telefonia.

Entretanto, em 7 de junho de 2005, a 
Associação Brasileira de Telemarketing 
(ABT), associação empresarial do setor, 
fez divulgar em sua página eletrônica7 a 
notícia de que teria obtido do MTE a “sus-
pensão da aplicabilidade” da RT 001/2005, 
manifestando “insatisfação e discordância” 
com o que entendeu como “medidas unila-
terais”, pleiteando ter “voz ativa nesse pro-
cesso”, manifestação feita em nome de 11 
grandes empresas de teleatendimento.

As discussões que se seguiram levaram 
o MTE a optar pela formação de grupo téc-
nico para a elaboração de proposta de ane-
xo à Norma Regulamentadora 17 (“Ergono-
mia”), específico sobre o teleatendimento, 
conforme Portaria DSST/SIT/MTE n° 148 de 
fevereiro de 2006. O grupo, formado por au-
ditores fiscais do MTE, técnicos da Funda-
centro e membros do Ministério Público do 
Trabalho, desenvolveu texto técnico básico 
encaminhado à Comissão Nacional Tripar-

tite Permanente, encarregada da aprovação 
de Normas Regulamentadoras em segu-
rança e saúde no trabalho. Essa discussão 
levou à publicação da Portaria DSST/SIT/
MTE nº 153, em 14 de março de 2006, que 
divulgou, para consulta pública de 60 dias, 
o texto técnico básico do Anexo II da NR-17 
(Trabalho em Teleatendimento).

A proposta de anexo à NR-17

O potencial patogênico das condições 
de trabalho nos centros de teleatendi-
mento foi descrito por diferentes estudos 
relatados na introdução deste artigo e tem 
sido verificado nas inspeções realizadas 
por auditores das Delegacias Regionais do 
Trabalho. Existe necessidade e urgência 
de regulamentação estatal acompanhada 
de políticas públicas para o setor de tele-
atendimento visando à aquisição de certo 
equilíbrio de forças entre quem organiza e 
comanda a produção e aqueles que, ao pro-
duzirem, sofrem a repercussão do trabalho 
(MARINHO-SILVA, 2004).

Várias orientações governamentais 
para boas práticas em centrais de teleaten-
dimento, desenvolvidas com base na lite-
ratura técnica sobre o trabalho nessa ativi-
dade (HSE, 2006)8, estão disponíveis nos 
chamados países de “primeiro mundo”.

Da mesma forma, diversos autores 
apontam formas de redução da carga físi-
ca e mental de trabalho nas tarefas de te-
lemarketing, como se aponta nos tópicos 
seguintes:

Posto de trabalho (posturas de pé e sen-
tado)

Lips et al. (1991) recomendam organi-
zar o trabalho de modo a alternar a ativi-
dade com monitores de vídeo com outras 
tarefas em que o trabalhador possa estar 
em pé ou movimentar-se ou, pelo menos, 
mudar a posição do corpo e interromper o 
trabalho no teclado (trabalho misto).

Pausas no trabalho

Taylor (1995), ainda no início do sé-
culo, já reconhecia o prejuízo da fadiga e 
observou que “mesmo depois de reduzir 
as horas de trabalho de 10,5 para 8,5”, 
após hora e meia de serviço consecutivo, 
as moças “começavam a mostrar-se nervo-
sas”. Para redução dos sinais de fadiga, es-
tabeleceu pausa de dez minutos ao fim de 
cada hora e um quarto de trabalho. Peres 
(2003) estudou a satisfação dos operadores 
de uma empresa de telemarketing com o 
sistema de pausas implantado, mostrando 

6 www.mte.gov.br
7 www.abt.org.br
8 Ver também HEALTH & SAFETY 
EXECUTIVE (HSE). Psychosocial risk 
factors in call centres: an evaluation 
of work design and well-being. 2003. 
Disponível em: http://www.hse.
gov.uk/research/rrhtm/rr169.htm. 
No mesmo sentido, consultar 
também http://actu.labor.net.
au/public/papers/minstandscode.
html.
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evidências de insatisfação principalmente 
por parte dos operadores com maior tempo 
de serviço, constatando “baixa motivação” 
e “alta pressão psicológica” em entrevistas. 
As pausas (cinco minutos durante a jorna-
da) não eram compatíveis com a natureza 
de suas tarefas e não atendiam às exigên-
cias da NR-17 do MTE para processamento 
eletrônico de dados.

Kopardekar e Mital (1994), estudando 
configurações de pausas em operadores 
telefônicos, recomendaram pausas de 10 
minutos após 60 minutos trabalhados. Essa 
recomendação é consistente com os acha-
dos de Ferreira et al. (1997), que mostraram 
o efeito positivo de pausas de 10 minutos 
após 50 minutos de trabalho na redução do 
número de casos de distúrbios osteomus-
culares relacionados ao trabalho.

Participação dos trabalhadores nas defi-
nições de metas de tempo e produção

DiTecco et al. (1992) encontraram como 
maior fonte de estresse em operadores os 
itens de pressão de tempo para atendimen-
to: 70% declararam dificuldades em aten-
der bem um cliente e manter baixo tempo 
de atendimento e 55% dos operadores re-
lataram que o monitoramento telefônico 
contribui para a sensação de estresse no 
trabalho.

Dimensionamento do número de opera-
dores adequado à demanda

Glina e Rocha (2003) mostraram que a 
presença de fila de espera em centros de 
atendimento levava à realização de horas 
extras, intensificação do trabalho, manu-
tenção das mesmas posturas e tensão dos 
operadores. A pressão sobre os trabalhado-
res aumentava com a irritação dos clientes 
após a espera, a existência de displays ele-
trônicos informando o número de clientes 
em espera e a postura dos supervisores 
exigindo aceleração no processo de aten-
dimento.

Os temas incluídos na recomendação 
técnica e no texto ora em discussão como 
anexo da NR-179 foram desenvolvidos a 
partir das queixas dos trabalhadores, das 
observações das principais inconformida-
des verificadas nas ações fiscais e em da-
dos de literatura científica, referindo-se, 
em linhas gerais:

- ao mobiliário dos postos de trabalho;

- aos equipamentos dos postos de tra-
balho; 

- aos sistemas telefônicos e informáti-
cos; 

- às condições ambientais de trabalho, 
incluindo ruído e climatização;

- à organização do trabalho, incluindo:

- contingente de operadores
- pausas adequadas ao tipo de aten-

dimento
- liberdade de saída dos postos de tra-

balho
- possibilidade de alternância de pos-

tura
- metas de produção discutidas com 

os trabalhadores e mais flexíveis
- redução da monitoração por grava-

ção e escuta
- proibição de incentivos monetários à 

produção
- redução de pressões de tempo
- redução de monitoria por escuta e 

gravação

- à capacitação dos trabalhadores;

- às condições sanitárias e de conforto;

- aos Programas de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) e de Preven-
ção de Riscos Ambientais (PPRA);

- às análises ergonômicas do trabalho;

- à facilitação para pessoas portadoras 
de deficiência.

9 Texto integral disponível em 
http://www.mte.gov.br/Empre-
gador/SegSau/Legislacao/Porta-
rias/2006/conteudo/portaria153.
pdf.

Considerações finais

Este artigo documenta a construção co-
letiva de normatização para uma ocupação. 
Deste processo participaram órgãos públi-
cos, instituições de ensino, representação 
dos trabalhadores e empregadores, trazen-
do conhecimentos para o estabelecimento 
de normas e procedimentos que não per-
mitam que o trabalho dos operadores de 
telemarketing seja responsável pelo adoe-

cimento dos trabalhadores e que possibili-
tem às pessoas exercer esta atividade por 
toda uma vida profissional.

A proposição de norma regulamentado-
ra sobre a atividade dos operadores de te-
leatendimento/telemarketing é justificada 
pelas situações de trabalho encontradas, 
expondo os trabalhadores a fatores de risco 
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Resumo

Neste artigo apresenta-se um modelo de abordagem da saúde no trabalho. Tal 
modelo considera a atividade para obter elementos explicativos do perfil de 
morbidade auto-referida e gerar propostas de intervenção na organização do 
trabalho no setor de teleatendimento. Realizou-se um estudo ergonômico em 
uma grande empresa de telefonia e telemarketing; foram acompanhadas ne-
gociações entre trabalhadores e empregadores e intervenções do Ministério 
Público do Trabalho no quadro de um Procedimento Prévio Investigatório, o 
qual motivou o estudo ergonômico. Os resultados evidenciaram as exigências 
das tarefas provocadas pelos métodos de gestão e a associação dos seus efeitos 
com sintomas mórbidos, conforme descreve a literatura consultada. Os repre-
sentantes das empresas nas audiências públicas resistiram em reconhecer o 
caráter patogênico de suas organizações. A estratégia de buscar a ação interse-
torial mostrou-se profícua, permitindo viabilizar a elaboração de instrumentos 
práticos, como divulgação de resultados científicos e elaboração de notas téc-
nicas, com elevada potencialidade para transformar a realidade sanitária dos 
teleatendentes.

Palavras-chaves: saúde do trabalhador, central de atendimento, teleatenden-
tes, intersetorialidade, ergonomia.

Abstract

This article presents a model of studying workers’ health that takes into account 
the real activity of workers in order to gather elements to clarify and explain self- 
reported work-related morbidity among telemarketing operators and propose 
intervention in the work organization in the telemarketing sector. A thorough 
ergonomic project conducted in a big telephone and telemarketing company 
was followed by negotiations between workers and employers and interventions 
by the Public Attorneys of Work, which resulted in a preliminary ergonomics 
investigation.  The results evidenced that, due to the management model used, 
the task demands were associated with the health effects, as described in the 
literature. At the public audiences employers’ representatives refused to recog-
nize the pathogenic characteristic of their company practices. The strategy to 
search action among  intersectorial partners proved to be successful, favoring 
the production of practical instruments, as the publication of scientific results 
and preparation of a draft on a good practice recommendation endorsed by the 
Brazilian government specifically for the telemarketing sector, that aimed at im-
proving and changing the telemarketing operators’ occupational health reality.

Keywords: occupational health, call-centers, telemarketing, ergonomics, inter-
sectorial intervention.
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Introdução

Neste artigo apresenta-se um modelo 
de abordagem da saúde no trabalho. Tal 
modelo considera a atividade para obter 
elementos explicativos do perfil de mor-
bidade auto-referida e gerar propostas de 
intervenção na organização do trabalho no 
setor de teleatendimento. No caso apresen-
tado, o contexto social da demanda, que 
uniu sindicato dos trabalhadores, Ministé-
rio Público do Trabalho, Ministério do Tra-
balho e Emprego e universidade, dirigiu a 
plataforma da intervenção. Orientando-se 
pelos resultados da pesquisa ergonômica, 
a qual permitiu elaborar um conjunto de 
medidas de transformação dos fatores no-
civos determinados pela organização do 
trabalho, principalmente os mecanismos 
rígidos de controle da atividade (ASSUN-
ÇÃO & VILELA, 2002; VILELA & ASSUN-
ÇÃO, 2004; VILELA; 2005), as negociações 
sociais deram origem a uma proposta de 
regulamentação das condições de trabalho 
junto ao Ministério do Trabalho e Empre-
go (MARINHO-SILVA, 2004; SILVA & AS-
SUNÇÃO; 2005), que será detalhada ao 
final deste artigo.

Este artigo é dividido em partes: 1) in-
trodução; 2) apresentação do marco teóri-
co que fundamentou o desenho do estudo, 
seguido da descrição dos procedimentos 
metodológicos adotados; 3) descrição dos 
fatores que motivaram o estudo no setor de 
teleatendimento; 4) os resultados da pes-
quisa ergonômica e da análise de audiên-
cias públicas no quadro do Procedimento 
Prévio Investigatório; 5) discussão dos re-
sultados com ênfase nos fatores de adoe-
cimento identificados no setor e no avan-
ço da intersetorialidade como perspectiva 
para viabilizar a transformação das situa-
ções nocivas à saúde.

A área da saúde coletiva estuda a saúde 
das coletividades, buscando compreender 
as expressões do processo saúde-doença 
para gerar proposições de intervenção con-
creta sobre a vida das pessoas. Destacando 
as coletividades dos trabalhadores, o cam-
po de estudo das relações saúde e trabalho 
busca estudar o modo como as dimensões 
humanas estão implicadas na realização 
das tarefas e as possíveis repercussões 
sobre a saúde daqueles que trabalham in-
dependentemente do vínculo, contrato ou 
setor econômico. Ênfase é dada à avalia-

ção do perfil de morbidade e à exposição 
a ambientes nocivos e hipersolicitação dos 
corpos, a qual é determinada pela margem 
de regulação deixada pela organização do 
trabalho.

Embora a legislação de vários países, 
inclusive a brasileira, reconheça que o tra-
balho adoece, os fatores de risco reconhe-
cidos são objetivos e mensuráveis. Como 
exemplo, temos o ruído e as poeiras. Da 
mesma forma, os efeitos conhecidos e reco-
nhecidos referem-se às doenças, conforme 
elas constam na Classificação Internacio-
nal de Doenças, a qual reproduz o estado 
do conhecimento em Medicina, já critica-
do por Breilh (1991). O referido autor faz 
uma crítica ao cenário em que surgiu esse 
tipo de classificação, a partir de interes-
ses capitalistas, em que a ênfase foi dada 
à clínica, sem a visão integral das relações 
saúde e doença que a investigação requer 
nesse âmbito.

As queixas consideradas vagas pelas 
abordagens tradicionais, como cansaço, 
exaustão, desânimo, são pouco valoriza-
das. Portanto, percebe-se que existem limi-
tes na identificação de fatores associados 
à organização do trabalho ou à natureza 
das tarefas realizadas em situação real e 
de queixas apresentadas por trabalhadores 
(ASSUNÇÃO, 2003; PITA, 2003).

Mesmo tendo em vista resultados sobre 
a prevalência de morbidade e sobre as exi-
gências excessivas das tarefas, restam vá-
rias lacunas teóricas e metodológicas quan-
do se busca identificar as relações entre os 
dois fenômenos.

No entanto, a literatura, apesar de não 
esclarecer os modos de exposição, cita, por 
exemplo, associações entre a prevalência 
de doenças psicossomáticas, transtornos 
mentais, sintomas psicoemocionais, abuso 
de bebida alcoólica e jornadas superiores a 
12 horas (DEJOURS, 1994; PITA, 2003). Na 
mesma direção, para muitas profissões, já 
foram descritos os custos da atividade so-
bre a saúde dos sujeitos, como, por exem-
plo, para os médicos residentes, auxiliares 
de enfermagem, professores (ALBALADE-
JO, 2004; TYSON & PONGRUENGPHANT, 
2004; CODO, 1999; SPICKARD, 2002; JO-
HNSON et al., 1995, MATOS, 1994).
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Marco teórico-metodológico desenvolvido

Visando abranger os fenômenos com-
plexos que envolvem as dimensões hu-
manas implicadas no trabalho, o ponto de 
vista que orientou a análise da demanda 
deste estudo e o delineamento do processo 
investigatório nos componentes teóricos e 
práticos entende a saúde para além da con-
cepção de ausência de doenças, expandin-
do-a para os aspectos econômicos, sociais 
e psicológicos.

Para abordar a associação das queixas 
de cansaço e de esgotamento e a insatisfa-
ção com os métodos de gestão registradas 
no sindicato dos teleatendentes, foram 
destacadas duas dimensões consideradas 
relevantes para a compreensão do trabalho 
e da sua execução: a organização do traba-
lho e a atividade. A primeira refere-se ao 
conjunto de normas, regras e prescrições 
que determinarão a forma pela qual o tra-
balho será realizado, tendo por objetivo a 
produção. Assim, são estipulados os ritmos 
de trabalho, as pausas, os horários, os re-
vezamentos, o treinamento, as estruturas 
hierárquicas e as comunicações.

Já a atividade assume uma função fun-
damental na situação de trabalho, pois, a 
partir do desempenho das tarefas, ela inte-
gra as prescrições e imposições da empre-
sa às características e aos conhecimentos 
dos trabalhadores. Dessa forma, a ativida-
de reúne em si a capacidade de integrar a 
empresa, o trabalhador, as tarefas e a carga 
de trabalho resultante do somatório dos 
componentes do processo e das interações 
desses elementos (GUÉRIN et al., 2001).

Para a Escola de Ergonomia Francesa, 
atividade de trabalho designa a maneira 
do ser humano mobilizar as suas capacida-
des para atingir os objetivos da produção. 
Tem-se como pressuposto que o trabalho 
convoca o corpo inteiro e a inteligência 
para enfrentar o que não é dado pela estru -
tu  ra téc nico-organizacional, configurando-
se  co  mo um dos espaços de vida determi-
nantes na construção e na desconstrução 
da saúde (ASSUNÇÃO, 2003).

Sob essa perspectiva, propõe-se estudar 
não apenas as condições físicas, químicas, 
biológicas ou mesmo psicossensoriais e 
cognitivas do trabalho, mas considerar 
igualmente a dimensão organizacional.

Nos anos 1950 e 1960, foram descritos 
alguns tipos de adoecimento mental rela-
cionados ao trabalho. Na década de 1980, 

os trabalhos no campo da psicodinâmica 
do trabalho propõem investigar como as 
pessoas não adoecem quando submetidas 
a determinadas sobrecargas impostas pelo 
trabalho, trazendo contribuições fortes para 
a ruptura do paradigma tradicional risco-
doença. Para esse campo, seria necessário 
conhecer as estratégias individuais e cole-
tivas para a defesa da saúde mental e a per-
manência no trabalho (DEJOURS, 2000).

A insatisfação no trabalho é um termo 
que designa um conjunto de sentimentos: 
indignidade, vergonha de ser robotizado, 
de não ser mais que um apêndice da má-
quina, às vezes de estar sujo, de não ter 
mais imaginação ou inteligência, de estar 
despersonalizado etc. É do contato força-
do com uma tarefa desinteressante que 
nasce uma imagem de indignidade. A fal-
ta de significado da tarefa para a família e 
os amigos e a ausência de sentido altruísta 
enodoam a imagem de si mesmo. A insatis-
fação em relação ao conteúdo significativo 
da tarefa engendra um sofrimento mental, 
o qual pode fragilizar o indivíduo, tornan-
do-o susceptível ao adoecimento.

Estudos recentes vêm trazendo esclare-
cimentos importantes sobre o peso da insa-
tisfação no trabalho no perfil de morbidade 
de grupos específicos de trabalhadores. Por 
exemplo, Seligmann-Silva (2003) analisa 
diversos componentes da organização do 
trabalho que podem ter influência na saú-
de do trabalhador, com ênfase no fato de 
que divisões técnica e social do trabalho 
são perpassadas por relações de poder, ge-
rando uma questão micropolítica influen-
ciada pela macropolítica.

A autora explicita, ainda, que a orga-
nização do trabalho é determinada por 
decisões empresariais, as quais, por sua 
vez, são determinadas por razões de ordem 
técnica, concepção administrativa e con-
cepção sobre o empregado, instâncias de 
pensamento empresarial influenciadas por 
condições socioeconômicas e políticas do 
mundo que cerca a empresa, ou seja, gran-
de parte das exigências do trabalho decor-
re tão-somente da visão dos organizadores 
sobre os executantes do trabalho e não do 
processo de produção em si. 

Nessa direção, o estudo aprofundado 
dos componentes do trabalho e da articula-
ção entre esses elementos permite uma me-
lhor compreensão dos fenômenos de saúde 
na atualidade.
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A origem do estudo no setor de teleatendimento

O foco no setor de teleatendimento ori-
ginou-se das queixas espontâneas dos tra-
balhadores ao sindicato da categoria. Tais 
queixas sustentaram uma representação ao 
Ministério Público do Trabalho.

Diversas organizações sindicais em âm-
bito internacional têm denunciado condi-
ções de trabalho inaceitáveis, salários bai-
xos e discriminações diversas. Chega-se a 
denominar os call centers como sweatshops 
of the electronic age, algo que em tradução 
livre corresponderia a “senzalas da era ele-
trônica”5.

Os registros de cansaço mental, tristeza 
e sentimentos de impotência face às exi-
gências da organização do trabalho, dispo-
níveis no sindicato, são enfáticos e sugerem 
uma associação com os componentes da 
atividade (VILELA & ASSUNÇÃO, 2004). 
Sob esse prisma, a investigação, em seus 
componentes teóricos (conhecer o trabalho 
dos teleatendentes) e práticos (fomentar 
uma negociação tripartite: estado, empre-
sa e sindicato), traz em seu pressuposto a 
idéia de que a natureza e as exigências das 
tarefas solicitam funções psicofisiológicas, 
podendo provocar reações mórbidas, que 
dependem das dificuldades e dos cons-
trangimentos aos quais estão submetidos 
os profissionais no desenvolvimento do 
seu trabalho.

Nos últimos anos, a atividade de telea-
tendimento é desenvolvida nos call centers 
ou centros de atendimento (CA), ambientes 
de trabalho nos quais a principal atividade 
é conduzida via telefone, utilizando-se, si-
multaneamente, terminais de computador. 
Logo, o operador ou teleatendente é o aten-
dente de chamadas que utiliza seu tempo 
de trabalho respondendo a chamadas tele-
fônicas, operando, simultaneamente, ter-
minais de computadores (HSE, 2005). 

O referido setor econômico organizou 
estruturas de atendimento ao público ba-
seadas na interface telefônico-informática 
(telemática) em todo o mundo, tornando-se 
a principal forma de contato para negócios 
entre a grande maioria das empresas priva-
das e públicas e seus clientes e/ou usuários. 
O crescimento recente do teleatendimento, 
procurando suprir o relacionamento em-
presa-cliente de mecanismos ágeis, ba-
seia-se na utilização ampla e intensiva de 
tecnologias informáticas associadas à tele-
fonia avançada: a telemática.

São inúmeros os ramos da economia 
envolvidos: telefonia, serviços de utilida-
de pública, bancos, grandes indústrias, 
grande comércio, entre outros (NORMAN, 
2005; MARINHO-SILVA, 2004). A década 
de 1990 viu surgir as CA, em todo o mun-
do, na esteira da “qualidade total” e deman-
das mercadológicas de pronto e constante 
atendimento aos compradores e usuários 
de bens e serviços em geral. A venda dire-
ta ao consumidor via telemarketing, tanto 
“receptivo” quanto “ativo”, por meios tele-
máticos, tornou-se o carro chefe de grande 
número de empresas em todo o mundo.

O mercado mundial de CA arrecadou 
cerca de € 23 bilhões em 1998, com estima-
tivas de € 60 bilhões em 2003, empregando 
cerca de 1,5 milhão de europeus e 5 milhões 
de pessoas nos Estados Unidos. O número 
de operadores nesse país pode variar de 2 a 
7 milhões, trabalhando em 70 mil estabele-
cimentos (MARINHO-SILVA, 2004).

Na Alemanha, são 65 mil trabalhadores 
e, na Austrália, os números chegam a 60 
mil operadores de telemarketing e teleaten-
dimento (TOOMINGAS, 2002). As CA são 
um dos negócios em maior desenvolvimen-
to na Suécia. Na atualidade, o setor empre-
ga 1,5% da população sueca, contrastando 
com a cifra de 438 trabalhadores em 1987 
(NORMAN, 2005).

Estima-se que 860 mil pessoas traba-
lhem nos centros de atendimento do Reino 
Unido (UNISON, 2005) e outras 45 mil, na 
Espanha (UGT, 2005). A Índia emprega es-
timados 813.500 trabalhadores, à medida 
que avanços tecnológicos têm permitido a 
mobilização de centros de atendimento das 
empresas globais para países com menores 
custos operacionais (UNI-ASIA & PACIFIC, 
2004).

Os dados brasileiros, apesar de contro-
versos e escassos, não diferem quanto à 
constatação de forte expansão e de impor-
tância econômica. No Brasil, registram-se 
600 mil empregos diretos em 2005, com 
crescimento de 235% nos últimos três 
anos, sendo o setor o maior empregador na 
área de serviços6.

Em 1997, criou-se, no Brasil, a Agência 
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 
órgão estatal regulador das telecomunica-
ções, dentro do processo de privatização do 
setor no Brasil, visando organizar a explo-
ração dos serviços de telefonia. O quadro 

5 http://www.tuc.org.uk 

6 www.abt.org.br
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normativo desenvolvido pela Agência não 
faz qualquer referência à saúde dos traba-
lhadores envolvidos, tanto nas concessio-
nárias quanto nos prestadores de serviços 
(ANATEL, 1998). As regras são focadas nos 
aspectos econômicos do setor, vinculando-
se o conceito de qualidade de atendimento 
basicamente aos tempos de espera do con-
sumidor. Paradoxalmente, então, as exigên-
cias de “qualidade”, traduzidas em redução 

de tempos do serviço telefônico prestado, 
acabam por justificar a definição, pelas em-
presas, de rígidos tempos médios de aten-
dimento (TMA), como se verá adiante.

Há previsões contratuais de punição 
caso as disposições sejam violadas, impli-
cando em perda da qualidade na prestação 
dos serviços, como multas de até R$ 40 mi-
lhões (id.).

Procedimentos metodológicos

O trabalho nos setores de uma empre-
sa de teleatendimento foi estudado sob os 
pressupostos teóricos da Escola Francesa de 
Ergonomia. Estudou-se entre os meses de 
julho a dezembro de 2002 o funcionamen-
to da empresa, o quadro de funcionários 
e as principais funções desempenhadas, 
bem como os métodos de gestão de pesso-
al. Estudaram-se documentos internos da 
empresa a fim de conhecer e descrever os 
mecanismos de controle da qualidade e da 
quantidade de trabalho dos teleatendentes. 
Paralelamente, observou-se a realização das 
tarefas em cada um dos cinco setores da 
empresa. Procurou-se entender o conteúdo 
e a natureza das ligações. Na medida do 
possível, sem interferir no andamento do 
trabalho, entrevistaram-se os teleatenden-
tes em tempo real. As observações abertas 
e as entrevistas simultâneas deram origem 
à segunda fase das observações. Foi elabo-
rado um plano de observação sistemática, 
tendo como principal variável o tempo de 
atendimento. As outras variáveis foram: 
natureza da ligação, tipo e adequação da 
demanda do usuário ao modelo prescrito 
pelos organizadores, ao número de telas 
consultadas por atendimento e ao tipo de 

informação fornecida (ASSUNÇÃO & VI-
LELA, 2002; VILELA, 2005).

Foram acompanhadas as negociações 
entre trabalhadores e empregadores e in-
tervenções do Ministério Público do Traba-
lho no quadro de um Procedimento Prévio 
Investigatório, que motivou o estudo ergo-
nômico citado, analisando-se as manifes-
tações dos trabalhadores por meio de seus 
representantes, as exigências legais dos ór-
gãos públicos e as formas de resposta das 
empresas estudadas.

As interações dos atores, suas propos-
tas, seus consensos e conflitos foram ob-
servados e analisados (MARINHO-SILVA, 
2004; SILVA & ASSUNÇÃO, 2005). Asso-
ciando-se esses dados à discussão de ele-
mentos teóricos, levantaram-se subsídios 
para a discussão e reflexão sobre medidas 
de proteção da saúde dos teleatendentes. 
Três audiências públicas envolvendo o 
Ministério Público do Trabalho e as em-
presas acionadas tiveram duração média 
de três horas cada uma. Foram gravadas 
integralmente, procedendo-se, a seguir, à 
“desgravação” e transcrição em texto, rea-
lizando-se o estudo das manifestações dos 
participantes, categorizadas por temas de 
interesse para o estudo.

A empresa estudada – resultados do estudo ergonômico

A empresa estudada contava com 2.285 
funcionários, predominantemente mulhe-
res (70%), e reproduzia a característica de 
expressiva rotatividade do setor, que fica 
em torno de 2% ao mês, chegando à subs-
tituição de quase todo o efetivo (96%) em 
dois anos. Eram atendidas 70 milhões de 
ligações ao mês, dispondo de mais de 6 mil 
pontos de atendimento e 12 mil funcioná-
rios no país. A meta empresarial era abran-
ger todo o território nacional, diversifican-

do os serviços e atingindo, em 2003, uma 
população de 22 mil empregados.

O perfil dos trabalhadores coincidia com 
a faixa da população que procura emprego 
no país, com dezenas de currículos aguar-
dando análise, visando ocupar os cargos 
disponíveis. Em relação à idade, a empresa 
possuía o mesmo traço do setor em geral, 
empregando jovens, quase 90% do efetivo 
com menos de trinta anos. A maioria (72%) 
havia completado o ensino médio, 15% dos 
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trabalhadores estavam matriculados em 
curso de nível superior e 3% já possuíam 
diploma de terceiro grau. Apenas 10% do 
efetivo não concluíram o ensino médio.

Os mecanismos que operam o controle 
da atividade são múltiplos: registro manual 
de cada atendimento em formulário espe-
cífico por setor e registros eletrônicos e em 
tempo real da duração dos atendimentos 
pelos monitores presentes fisicamente em 
uma sala especial, em que analisam, entre 
outros, gravações dos atendimentos cujo 
conteúdo, tom de voz e agilidade no aten-
dimento são considerados pelo supervisor 
presente em cada célula de atendimen-
to. Além do controle eletrônico, existe o 
controle da hierarquia, que consolida em 
fichas especiais os horários de chegada, saí-
da, duração real da única pausa permitida, 
absenteísmo. Mensalmente são emitidas 
fichas que avaliam a qualidade do aten-
dimento de acordo com os parâmetros da 
empresa: autodesenvolvimento, aspectos 
disciplinares e produtividade.

Os tempos são rigidamente controlados, 
adotando-se o próprio aparato técnico como 
meio para obter os valores necessários ao 
controle dos critérios estabelecidos. Os da-
dos armazenados pelo sistema abastecem as 
fichas de controle e, além desse mecanismo 
de avaliação baseado na performance obti-
da em tempo real, o monitor do terminal de 
vídeo exibe sinais luminosos anunciando 
que o tempo está se esgotando.

Alguns gráficos de alguns setores são 
apresentados neste artigo a título de de-
monstração dos mecanismos de controle 
existentes em todos os setores, com algumas 

pequenas variações, mas mantendo as ca-
racterístics que originam forte pressão tem-
poral e rigor nas avaliações informatizadas.

Para atingir a determinação da ANATEL 
de garantir que 95% das chamadas sejam 
atendidas em menos de dez segundos, ao 
invés de adequar numericamente o efetivo 
de trabalhadores, a empresa vislumbra que, 
pelo menos, 90% dos atendentes não dei-
xem o usuário esperar mais de dez segun-
dos. Os mecanismos de controle implemen-
tados para garantir essa meta são: (a) cálculo 
em situação real do tempo de atendimento, 
que servirá para o cálculo do TMA – utili-
zado para a avaliação individual do telea-
tendente; (b) cálculo diário e mensal da por-
centagem do efetivo, que não deixa o cliente 
esperar mais de dez segundos na linha.

Em um dos setores, como ilustra a Fi-
gura 1, ao longo do mês de setembro do 
ano de 2002, observa-se que o conjunto 
dos funcionários vinha conseguindo atin-
gir o objetivo pretendido, com pelo menos 
93% de adequação. A partir do momento 
em que a maioria dos atendentes de qual-
quer setor consegue se adaptar a uma meta, 
independentemente do desgaste psíquico 
que a adaptação possa gerar no operador, 
a empresa determina uma nova meta que, 
nesse caso, foi de 100%. 

Em determinado setor, a meta da con-
tratante não foi alcançada em nenhum dos 
dias avaliados (Figura 2).

O TMA no setor de auxílio à lista era 
de 25 segundos, de acordo com o prescrito 
pela empresa. Se o operador não encontra a 
informação, deve dizer ao cliente que “Não 
consta”.

Figura 1  Porcentagem de teleoperadores do setor empresarial que atingiram a meta de não deixar 
o clien te esperar mais de 10 segundos e o tempo médio alcançado pelo coletivo de traba-
lhadores de acordo com o dia no mês de setembro de 2002
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Figura 2  Porcentagem de teleoperadores do 104 que atingiram a meta de não deixar o cliente esperar 
mais de 10 segundos, consolidados diariamente

Se existem várias informações pertinen-
tes, o operador investiga, dialogando, qual 
seria a melhor para o cliente, mas não deve 
destinar muito tempo a essa operação. Ob-
serva-se, na Figura 3, que apenas no mês de 
janeiro o conjunto de teleoperadores não 
conseguiu, pela média estabelecida, atin-
gir a meta de TMA de 25 segundos no se-
tor de auxílio à lista. Não houve avaliação 
específica do trabalho no mês de janeiro, 
mas pode-se inferir, via estudo de outros 
meses, que os fatores que contribuem para 
tal impossibilidade de atendimento das 
metas são múltiplos, desde a introdução de 
novas informações, alterações no sistema 

informatizado, lentidão no funcionamento 
da rede, até a variabilidade no tipo de de-
manda do usuário, dentre outros.

O comportamento e a disciplina são 
controlados por meio da atribuição de pon-
tos a eventuais atrasos no início da jorna-
da ou ausências ao trabalho. Por qualquer 
atraso, são perdidos dois pontos e, por 
qualquer ausência, são perdidos todos os 
seis pontos referentes ao critério de ava-
liação assiduidade. O atendente não pode 
deixar o cliente esperando sem lhe solicitar 
que aguarde mais um pouco a cada 30-40 
segundos. Esses parâmetros, assim como o 
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respeito ao tempo de pausa, são pontuados 
na avaliação de desempenho.

As pausas mostram-se insuficientes 
frente às exigências do trabalho e os inter-
valos para a recuperação entre os atendi-
mentos são curtos, quando existem:

A fonoaudióloga disse que era pra eu to-
mar água sempre, porque minhas cordas 
vocais estão endurecendo, mas não posso 
ficar tomando, pois não dá tempo. E se 
eu tomar, vou precisar ir ao banheiro, e a 
gente não pode deslocar. (teleatendente)

O controle dos resultados é exercido de 
várias formas, sendo a tentativa de difun-
dir entre os funcionários alguns valores e 
regras da empresa, um mecanismo geral e 
abrangente, realizado por meio da distri-
buição de um cartão, no qual são exaltados 
alguns valores: “Meritocracia”, a “Paranóia 
pelo resultado” e a “Busca de Excelência”, 
por meio “da transparência das informa-
ções e da padronização de processos e mé-
todos”.

Os atendentes, já imbuídos do “espírito 
da empresa”, são avaliados mensalmente 
nos seguintes quesitos: qualidade no aten-
dimento, que inclui alguns critérios defini-
dos para cada setor e controle por meio de 
formulário eletrônico e escuta de ligações 
pela monitoria de qualidade, totalizando 
40 pontos; TMA (10 pontos); tempo “loga-
do” (5 pontos); tempo de pausa (10 pontos); 
postura no tratamento ao cliente (10 pon-
tos); pontualidade (6 pontos); assiduidade 
(6 pontos); busca de autodesenvolvimen-
to (3 pontos); e observância das normas 

operacionais (10 pontos), somando-se 100 
pontos mensais, que significam o resulta-
do da avaliação de desempenho e o futuro 
do operador naquela empresa. Segundo o 
supervisor, as notas ficam entre 75 e 95, 
sendo raros os atendentes que obtêm nota 
100 na avaliação de desempenho. No últi-
mo caso, a pessoa recebe um “diploma de 
reconhecimento”. É a única nota conside-
rada excelente. Se a nota for entre 80 e 99, é 
boa. Entre 70 e 79 pontos, o desempenho é 
considerado regular. Entre 50 e 69 pontos, 
fraco; e, inferior a 50, ruim. Se o atenden-
te fica em nível fraco ou ruim, é chamado 
para “reciclagem”, com novo treinamento, 
mas se for reincidente, é demitido.

Dessa forma organizado, o setor expõe 
os seus trabalhadores a fatores de risco que 
explicariam a alta prevalência de queixas 
registradas tanto na literatura quanto nos 
organismos sindicais, como será relatado a 
seguir.

O uso estrito e controlado de scripts 
pré-formatados é uma tentativa de padro-
nização e aceleração dos atendimentos por 
parte da empresa. Essa tática, porém, não 
se mostrou suficiente para a resolução dos 
problemas reais. Na observação de atendi-
mentos de um operador, foram atendidas 
66 chamadas em trinta minutos, necessi-
tando-se de 69 perguntas adicionais ao tex-
to padronizado para melhor compreensão 
das demandas dos clientes, com uma mé-
dia aproximada de duas perguntas extras 
por minuto.

As audiências estudadas – resultados do procedimento 
prévio investigatório 

Os achados da análise ergonômica do 
trabalho apresentada e dos autores estu-
dados vêm contrapor-se, frontalmente, à 
lógica racional de produtividade, que não 
leva em conta o desgaste e as competências 
necessárias para o desempenho das tarefas 
prescritas. As organizações consideram na-
tural monitorar, gravar, controlar os atendi-
mentos sem justificativas de trabalho para 
a criação de métodos de controle sobre os 
tempos de atendimento. Não são apresen-
tados critérios claros ou motivos outros 
que não os de razão comercial, como gran-
de pressão da concorrência, necessidades 
comerciais de atendimento eficiente ou 
cumprimento de normas estatais de quali-
dade para esse controle. Vê-se reproduzir, 
no setor analisado, a tendência exposta por 

Taylor & Bain (1999) de que os empregado-
res em CA, à procura de lucros máximos 
e custos mínimos, mantêm constante pro-
cesso de pressão e de competição para ex-
trair mais valor de seus empregados, pro-
curando controle total sobre as formas de 
trabalho.

As empresas admitem e investem no 
controle estrito das ligações, visando a 
um atendimento que seria mais rápido e 
eficiente. Tenta-se, assim, justificar a exis-
tência do script, a escuta, a gravação de 
diálogos e a utilização de câmeras nos am-
bientes de trabalho, entre outras formas de 
controle. Explica-se esse controle como de-
fesa do consumidor e como método de apri-
moramento dessa fraseologia e dos com-
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portamentos e atitudes dos teleatendentes. 
Não se valoriza, no entanto, o alto custo do 
estresse sobre a saúde dos trabalhadores 
originado da avaliação contínua e dissimu-
lada, do constrangimento da gravação e do 
controle dos diálogos, como explicitam as 
queixas registradas junto ao sindicato e aos 
órgãos públicos e os resultados descritos 
por Glina e Rocha (2003) e Wisner (1994).

A tentativa de definir formatos fixos 
para o diálogo, por meio de scripts predeter-
minados, contrapõe-se à referência empre-
sarial de que haveria “variação do trabalho 
para cada produto”, contradição vivencia-
da em tempo real pelos teleatendentes no 
cumprimento de sua tarefa. Insiste-se nas 
diferenças de uma empresa para outra, na 
diferença e na especificidade dos scripts, 
contrariamente, porém, à afirmação dos 

trabalhadores sobre a homogeneidade dos 
procedimentos utilizados (SINTTEL-MG, 
2001).

Vale comentar que, do ponto de vista 
da ANATEL, visando à proteção do serviço 
prestado à população, as exigências são de-
sejáveis e necessárias ao modo de funciona-
mento das comunidades urbanas. Por outro 
lado, a maior parte das despesas dos CA 
refere-se aos custos com pessoal, interes-
sando, do ponto de vista empresarial, man-
ter-se o menor número de trabalhadores em 
atividade, intensificando-se suas tarefas. Ao 
mesmo tempo, negligencia-se a percepção 
dos trabalhadores do desgaste gerado e dos 
efeitos sobre a saúde descritos pela literatu-
ra científica (TORRES, 2001; ABRAHÃO et 
al., 2003; TAYLOR & BAIN, 1999).

Discussão

As evidências de adoecimento dos telea-
tendentes

O discurso das empresas expresso nas 
audiências (SILVA & ASSUNÇÃO, 2005) 
evidencia o constante processo de pressão 
e competição. Os gestores procuram o con-
trole total sobre as formas de trabalho, mas 
sem levar em conta o desgaste e as com-
petências necessárias para o desempenho 
das tarefas prescritas. Os mecanismos de 
controle descritos ilustram a “moderniza-
ção” das relações de poder, o que afeta um 
pouco a antiga estrutura hierárquica pira-
midal, trazendo novas formas de pressão, 
pois o controle parte de diversos pontos, 
não apenas da chefia imediata. Há tantas 
formas de vigilância apoiadas em novas 
tecnologias, que o trabalhador passa a vi-
giar a si próprio, tornando-se transparente 
(LYON, 1994).

Na obra “O Panóptico” (BENTHAM, 
2000), são transcritas cartas em que Jere-
my Bentham descreve um modelo ideal de 
presídio, em 1787, na Rússia. Esse modelo 
prevê uma construção circular com celas 
dispostas na periferia e um posto central 
de vigilância. O objetivo maior era que as 
pessoas inspecionadas se sentissem cons-
tantemente sob vigilância, mesmo que isso 
não estivesse realmente ocorrendo. Para 
tanto, os prisioneiros não conseguiam ver 
quem os inspecionava.

Essa idéia antiga está presente nos pos-
tos de trabalho estudados. Os trabalhadores 

sabem que são vigiados constantemente, 
porém não sabem exatamente o momento 
de uma determinada avaliação ou moni-
toria, o que os obriga a manter constante 
busca da perfeição e eliminação de falhas. 
Obviamente, a perfeição é utópica, mas sua 
busca pode gerar grande ansiedade.

O controle evidenciado representa, 
muitas vezes, uma forma mais facilmen-
te perceptível de pressão pelo seu caráter 
coercitivo, carregando grande potencial 
adoecedor. Exige-se cada vez mais respon-
sabilidade do trabalhador e até autonomia, 
porém partindo do princípio da não con-
fiabilidade, citado por Seligmann-Silva 
(2003), em que os modos de controle, a 
avaliação rigorosa e os incentivos por pro-
dução devem ser cada vez mais aplicados, 
pois o trabalhador não é confiável. A sen-
sação de ser constantemente vigiado, como 
é o caso, pode gerar extremo mal-estar no 
ser humano.

Forma-se, nos dizeres de Foucault 
(1987):

uma política de coerções que são um tra-
balho sobre o corpo, uma manipulação 
calculada de seus elementos, de seus 
gestos, de seus comportamentos. O corpo 
humano entra numa maquinaria de poder 
que o esquadrinha, desarticula e o recom-
põe, criando corpos dóceis, fortalecidos 
em termos de utilidade e capacidade de 
resolver problemas da tarefa e enfraqueci-
dos em seu poder de decisão, subjugados 
a uma dominação.
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Nesse cenário organizacional, o poten-
cial patogênico das condições de trabalho 
nos centros de teleatendimento já está su-
ficientemente descrito pelos pesquisadores 
adiante referidos que, entre vários, vêm 
se ocupando da questão: Dejours (1987), 
Assunção e Souza (2000), Abrahão (2000) 
e Glina e Rocha (2003). Os estudos colo-
cam em evidência as situações nocivas de 
trabalho, como: manutenção de posturas 
inadequadas, utilização contínua da voz, 
exposição aos sons gerados pelos fones de 
ouvido e pelos ruídos do ambiente, des-
conforto térmico, iluminação deficiente 
e restrições à satisfação das necessidades 
fisiológicas (SINTTEL-MG, 2001; TORRES, 
2001; TOOMINGAS, 2002; FERREIRA & 
SALDIVA, 2002).

A presença constante de queixas e 
sintomas de estresse e o alto absenteísmo 
(TORRES, 2001) são evidências de des-
gaste resultante de regulações cognitivas, 
altas exigências afetivas e psíquicas num 
ambiente sonoro desconfortável, utilizan-
do-se de mobiliário precário (ABRAHÃO et 
al., 2003).

Glina e Rocha (2003) mostraram asso-
ciação entre os conflitos qualidade/quanti-
dade, a fila de clientes em espera, a falta de 
controle sobre o trabalho, o monitoramen-
to eletrônico do desempenho, entre outros 
fatores, e a tensão psicológica, a ansiedade, 
a depressão e a fadiga em operadores de 
empresa de telefonia. As autoras confir-
maram a existência de elevada sobrecarga 
emocional, cognitiva e física no trabalho 
dos operadores de telemarketing. Foram 
descritas relações claras entre a atividade 
de trabalho e os sintomas apresentados pe-
los telefonistas estudados, incluindo fadiga 
visual, distúrbios do sono, sintomas diges-
tivos e gerais, distúrbios da personalidade 
e da vida relacional. Os achados têm cará-
ter universal e são validados pelos traba-
lhadores e suas organizações em amplos 
estudos realizados por organizações sindi-
cais, governos e institutos de pesquisa de 
países desenvolvidos citados neste artigo. 
Por exemplo, pesquisa envolvendo 3.500 
operadores de teleatendimento franceses 
mostrou resultados contundentes, tais 
como queixas de ansiedade, estresse e fa-
diga em 71% dos entrevistados, problemas 
visuais e auditivos (16%) e dorsalgias (6%) 
(CFDT, 2002).

A literatura consultada apresenta vários 
fatores considerados geradores de sofrimen-
to e adoecimento, semelhantes aos descritos 

neste estudo, incluindo pressão temporal, 
insuficiência de pausas, restrições ao di-
álogo, atenção mantida e forte solicitação 
da memória, estímulos à competitividade 
e monitoramento eletrônico das chamadas 
(SZNELWAR & MASSETTI, 2000).

Do ponto de vista da execução da ta-
refa dos teleatendentes, a variabilidade de 
situa ções associada às exigências de rapi-
dez, rigidez de comportamento e fala e re-
lacionamento com o público são, segundo 
Echternacht (1998), Fernandes et al. (2002) 
e Wisner (1994), motivos de acentuação 
da carga de trabalho. A noção de carga de 
trabalho utilizada pelos autores refere-se 
à resultante dos processos de regulação 
das variáveis presentes na atividade de-
senvolvidos pelos trabalhadores. A carga 
aumenta na medida em que diminuem as 
alternativas operatórias frente às variáveis 
das situações de trabalho. Os teleatenden-
tes, utilizando estratégias e competências 
adquiridas no próprio trabalho, procuram 
gerir as ambigüidades da tarefa proposta: 
atender rapidamente e de forma padroni-
zada uma demanda variável, sem perda de 
qualidade. Esse compromisso não se faz 
sem custos para o estado interno e para as 
integridades física e mental dos atenden-
tes, como demonstram os estudos citados.

O estudo já clássico de Le Guillant em 
1956 (LE GUILLANT et al., 1984), descre-
vendo o que se chamou de “neurose das 
telefonistas”, mostrou a tensão nervosa ge-
rada pelo processo de trabalho como fator 
de rendimento e aceleração das tarefas. É 
evidente a atualidade dessas constatações.

A literatura científica é coerente com 
as afirmações dos trabalhadores junto a 
seus sindicatos, em todo o mundo, mos-
trando a superutilização das capacidades 
mental e emocional dos operadores. Sur-
gem, assim, além dos danos ocupacionais 
considerados “tradicionais”, outros danos 
menos visíveis à saúde do trabalhador 
(SINTTEL-MG, 2001). Os dados apresen-
tados obtidos com as análises ergonômicas 
e os dos autores estudados vêm contra-
por-se, frontalmente, à lógica racional de 
produtividade, de procura de lucros máxi-
mos e custos mínimos, demonstrada nas 
audiên cias públicas.

Diversos governos e organizações de 
trabalhadores tentam intervir nos setores 
de teleatendimento por meio de recomen-
dações de “boas práticas” específicas para 
as condições de trabalho7. 

7 Ver “HSE - HEALTH & SAFETY 
EXECUTIVE. Psychosocial risk fac-
tors in call centres: An evaluation 
of work design and well-being” 
(2003). Disponível em: http://www.
hse.gov.uk/research/rrhtm/rr169.
htm. Entidade sindical australiana 
publicou documento no mesmo 
sentido: “Call Center Minimum 
Standards Code”, disponível em 
http://actu.labor.net.au/public/pa-
pers/minstandscode.html. Funda-
ção espanhola (Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales) 
realizou estudo por solicitação 
de entidades sindicais e grandes 
empresas de telecomunicações, 
publicando “Las condiciones de 
trabajo en los centros de llamadas 
(Call Centers)”, disponível em 
http://www.fct.ccoo.es/teleco/in-
dex.html.
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O desafio da intersetorialidade

Em 1988, a garantia de saúde no traba-
lho foi alçada ao topo da hierarquia jurídi-
ca brasileira em virtude da introdução de 
norma expressa – o art. 7º, inciso XXII da 
Constituição Federal – consagrando como 
direito dos trabalhadores “a redução dos 
riscos inerentes ao trabalho, por meio de 
normas de saúde, higiene e segurança”.

Indo mais além, a Constituição Federal 
explicitou que o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado – nele com-
preendido o meio ambiente do trabalho 
– constitui “bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, im-
pondo-se ao poder público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações” (art. 200, VIII 
c/c art. 225).

Duas características atribuídas ao meio 
ambiente pelo texto constitucional merecem 
ser ressaltadas. Por se tratar de bem de uso 
comum do povo, o meio ambiente envolve 
direitos de natureza difusa, que, por isso, 
não podem ser apropriados individualmen-
te. A essencialidade de manter uma sadia 
qualidade de vida atribui a natureza de bem 
ambiental a todas as coisas e direitos neces-
sários para tanto, tais como o ar, a água, a 
saúde, o trabalho etc. (ROSSIT, 2001).

O conceito legal de meio ambiente é 
bastante amplo, refletindo a sua complexi-
dade e abrangência, e está determinado no 
art. 3º, I, da Lei n. 6.938/81, como o “con-
junto de condições, leis, influências e inte-
rações de ordem física, química e biológica 
que permite, abriga e rege a vida em todas 
as suas formas”. A doutrina em direito am-
biental é praticamente uniforme ao atribuir 
quatro dimensões ao meio ambiente: meio 
ambiente natural, meio ambiente artificial, 
meio ambiente cultural e meio ambiente 
do trabalho.

Fiorillo (2003, p. 22-23) atribui ao meio 
ambiente do trabalho o seguinte conceito:

É o local onde as pessoas desempenham 
suas atividades laborais, remuneradas ou 
não, cujo equilíbrio está baseado na salu-
bridade do meio e na ausência de agentes 
que comprometam a incolumidade físico-
psíquica dos trabalhadores, independente 
da condição que ostentem (homens ou 
mulheres, maiores ou menores de idade, 
celetistas, servidores públicos, autôno-
mos, etc.).

Portanto, a Constituição Federal não as-
segura apenas o direito à proteção contra 

os riscos existentes no ambiente de traba-
lho, mas que o meio ambiente de trabalho 
deve ser permanentemente equilibrado, 
de modo a proporcionar uma vida saudá-
vel e digna para os trabalhadores que ali 
exercem suas atividades, assim como para 
todos que venham a ser admitidos.

Dessa forma, a preservação da saúde 
dos trabalhadores é um direito fundamen-
tal e de natureza intrinsecamente coletiva, 
que é disciplinado não somente pela le-
gislação trabalhista e previdenciária, mas 
também pelas normas jurídicas e outras 
fontes do Direito que regem a proteção ao 
meio ambiente como um todo.

O direito ambiental fornece princípios 
que complementam as normas trabalhis-
tas, ao mesmo tempo em que auxiliam a 
sua aplicação, concedendo-lhes significa-
do coerente com a Constituição Federal.

O princípio da precaução8 ocupa posi-
ção central no direito ambiental, baseando-
se na inarredável existência de riscos de-
correntes do desenvolvimento de todas as 
atividades humanas. Mas, como esclarece 
Machado (2004), na maioria das análises, o 
princípio da precaução é limitado aos ris-
cos e aos perigos conhecidos no presente. 
Pelo contrário, é dos riscos futuros, daque-
les que no presente podem até ser conside-
rados irreais ou improváveis, de que trata 
o princípio da precaução. São os danos 
que as atividades humanas irão gerar que 
devem ser previstos, impondo-se a adoção 
de ações antecipadas que impeçam a sua 
concretização.

Ao lado do princípio da precaução, si-
tua-se o princípio da prevenção. Os danos 
ao meio ambiente são de difícil reparação 
ou até mesmo impossíveis de serem repa-
rados, pois não se pode restituir a vida de 
um animal extinto ou de um trabalhador 
morto em acidente de trabalho. Por isso, os 
riscos devem ser antecipados (precaução) 
e as ações de proteção devem ser suficien-
temente eficientes, de modo a impedir que 
o dano seja consumado (prevenção). Dessa 
forma, a prevenção apresenta relação direta 
com a eficiência das medidas de proteção, 
de tal maneira que aquele que não evita o 
dano não o previne.

Dois outros princípios do direito am-
biental também se apresentam como es-
senciais à efetividade da proteção à saúde 
dos trabalhadores: o princípio do polui-

8 Fiorillo (2003) descreve o princí-
pio da precaução sob a denomi-
nação de princípio do desenvolvi-
mento sustentável.
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dor-pagador, que obriga o autor do dano a 
responder pela sua reparação, e o princípio 
da participação, que se traduz na necessi-
dade de envolver todos os interessados nas 
ações de política ambiental, posto que o 
meio ambiente é direito de todos e bem de 
uso comum.

Aos princípios oriundos do direito am-
biental somam-se normas constitucionais 
que sobrelevam o trabalho humano e, con-
seqüentemente, a sua execução em condi-
ções dignas e sadias. Dentre os princípios 
constitucionais fundamentais, previstos 
no art. 1º da Constituição Federal (BRASIL, 
1988), estão incluídos os valores sociais 
do trabalho. Já o art. 170, ao estabelecer os 
princípios que devem ser observados em 
toda a atividade econômica nacional, pres-
creve o dever de valorizar o trabalho hu-
mano e de que a propriedade cumpra uma 
função social9 a fim de assegurar uma vida 
digna para todos e atender aos ditames da 
justiça social.

Para garantir a efetividade das nor-
mas de proteção à saúde do trabalhador, a 
Constituição Federal distribuiu competên-
cias entre diversos atores sociais. A União 
Federal organiza, mantém e executa a ins-
peção do Trabalho (art. 21, XXIV) através 
do Ministério do Trabalho e Emprego. Ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) cabe com-
plementar as ações estatais de proteção ao 
meio ambiente do trabalho (art. 200, VIII), 
o que também ocorre mediante as ações 
executadas pelo Ministério da Previdência 
Social. A participação dos trabalhadores 
é garantida por meio dos seus sindicatos, 
que podem promover medidas judiciais 
e extrajudiciais para a defesa dos interes-
ses da categoria e são indispensáveis em 
qualquer negociação coletiva, inclusive 
naquelas que visem à melhoria das condi-
ções de trabalho (art. III e VI). E se as ações 
decorrentes do poder de polícia do Estado 
e a atuação sindical não forem suficientes 
para promover a proteção do trabalhador, 
a Constituição Federal atribuiu ao Ministé-
rio Público do Trabalho a prerrogativa de 
instaurar inquérito civil público e outros 
procedimentos investigatórios (art. 129, 
III), os quais podem ter como resultado a 
celebração de um Termo de Ajustamen-
to de Conduta10, a regularização do meio 
ambiente do trabalho ou o ajuizamento 
de ação civil pública. Portanto, se todos os 
demais atores sociais esgotarem seus ins-
trumentos de defesa do meio ambiente do 
trabalho, caberá à Justiça do Trabalho ser a 

última trincheira de garantia da efetivida-
de da Constituição Federal.

Embora o arcabouço jurídico-institu-
cional brasileiro possa ser considerado 
sofisticado no plano abstrato, sua trans-
posição para a realidade das relações de 
trabalho enfrenta severas críticas, levando 
vários autores à constatação de que as polí-
ticas públicas de proteção à saúde dos tra-
balhadores não são adequadas e tampouco 
eficientes.

Oliveira (2002) aponta a ausência de 
unidade de atuação do Estado para solu-
cionar problemas relacionados à saúde do 
trabalhador, motivada pela fragmentação 
das responsabilidades em órgãos distintos, 
como fator relevante para a ineficiência, 
gerando esforços desarticulados.

Gomez e Lacaz (2005) resumem com 
muita clareza os avanços e desafios no 
campo da saúde do trabalhador no Brasil. 
Do exposto pelos autores, extraem-se dois 
pontos que reforçam a problemática e a es-
trutura da investigação que foi apresenta-
da. O primeiro diz respeito à concentração 
da produção científica no setor industrial, 
com pouco investimento nos setores de 
serviços e agrícola, além de uma contex-
tualização incipiente do objeto estudado, 
com fraca contribuição para o desencadea-
mento de ações práticas. O segundo ponto 
ratifica a crítica apresentada por Oliveira 
(2002), destacando-se a necessidade de 
políticas públicas que gerem ações interse-
toriais capazes de “propor linhas de ação, 
formas de implementação e de avaliação 
efetivas e adequadas às necessidades reais 
do conjunto dos trabalhadores”.

O estudo do setor de teleatendimento 
desenvolveu-se em uma investigação do 
Ministério Público do Trabalho orientada 
pela estratégia da intersetorialidade, na 
medida em que entrelaçou as atividades 
específicas daquele órgão, da Universidade 
e do Ministério do Trabalho e Emprego, em 
um torno de único objetivo: proteger a saú-
de dos trabalhadores. E é possível conside-
rar que, junto com a análise ergonômica, 
foi um instrumento para a materialização 
de três princípios fundamentais do direito 
ambiental.

A análise ergonômica de um setor 
com exígua regulamentação legal, mas em 
franca expansão – como é o caso do tele-
atendimento – permitiu a expressão dos 
trabalhadores, o levantamento dos fatores 
de adoecimento já existentes no ambien-

9 A função social da propriedade 
também está prevista no art. 5º, 
XXIII. 

10 O Termo de Ajustamento de 
Conduta constitui um compro-
misso unilateral do empregador, 
através do qual ele se compromete 
a satisfazer obrigações, imediata-
mente ou em um prazo determi-
nado, com o objetivo de reparar 
os danos que vem causando aos 
direitos dos trabalhadores, sob 
pena de pagamento de multa. Sua 
previsão legal está no art. 5º, § 6º 
da Lei 7.347/85. 
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te de trabalho e a projeção dos danos aos 
empregados e ao sistema previdenciário, 
que podem ocorrer no futuro, se nenhuma 
mudança for introduzida na organização 
desse trabalho.

Este estudo focalizou o setor de servi-
ços e as investigações realizadas permiti-
ram elaborar cinco artigos e duas disserta-
ções de mestrado. Quanto às ações práticas 
referidas por Gomez e Lacaz (2005), os re-
sultados da pesquisa foram integrados ao 
Procedimento Investigatório no Ministério 
Público do Trabalho. No prosseguir do re-
ferido processo, foi elaborado um plano de 
recomendações que serviu para orientar 
discussões, tanto no Ministério Público do 
Trabalho quanto no Ministério do Traba-
lho e Emprego. O Quadro 1 reproduz na 
íntegra as recomendações dispostas no 
Relatório da Pesquisa (ASSUNÇÃO & VI-
LELA, 2002).

Durante todo o procedimento de inves-
tigação, foi assegurada a livre manifesta-

ção das empresas investigadas e dos tra-
balhadores, estes, por meio do sindicato 
da categoria, nas audiências públicas, e 
também individualmente, nas entrevistas, 
cumprindo-se o princípio da participação. 
E os resultados do estudo fornecem ele-
mentos para a elaboração de medidas de 
proteção imediatas, a fim de tornar efetivo 
o princípio da prevenção.

Essas recomendações serviram como 
base para a Federação dos Trabalhadores 
em Telefonia (FITTEL) e o sindicato da ca-
tegoria em Minas Gerais (SINTTEL-MG) 
participarem de discussões em âmbito na-
cional, a partir do “Seminário de Ativida-
des de Teleatendimento/Telemarketing no 
Setor de Telefonia”, em 16 e 17 de outu-
bro de 2002, ocorrido na Fundacentro de 
São Paulo, que teve por objetivo avaliar 
as condições de trabalho nas empresas de 
teleatendimento/telemarketing do setor de 
telefonia, com discussões tripartites, en-
volvendo representantes do Estado, dos 
trabalhadores e das empresas.

Quadro 1  Recomendações para a transformação das situações identificadas 

Maior autonomia para o atendimento

Se a empresa optar pelo script, não deverá obrigar o operador a usá-lo.
O operador poderá responder ao usuário da maneira mais adequada ao atendimento.
Será garantida ao operador a formação necessária para atender o usuário.
O curso de capacitação deverá prever conteúdo referente aos aspectos psicológicos e cognitivos 
do usuário distante.
Serão realizadas pausas regulares de 10 minutos.
A empresa garantirá sala para descanso, fora do espaço de trabalho, não sendo incluído, na pausa, 
o tempo destinado ao deslocamento do posto de trabalho até a referida sala.
Sob nenhuma hipótese, deverá haver imposição de tempo médio de atendimento.
A supervisão da área de trabalho não poderá se dar corpo-a-corpo.

Avaliação e controle da produtividade

Nenhuma forma de avaliação será amparada em índices (de qualquer natureza) de produtividade.
Ressalta-se que o absenteísmo deve ser um indicador de qualidade de vida e de trabalho. Em ne-
nhuma hipótese poderá servir de indicador de avaliação de desempenho.
As câmeras filmadoras destinadas aos mecanismos de segurança, quando existentes, não poderão 
ter a finalidade de controlar o trabalhador.
As gravações do atendimento, se necessárias por questões de segurança, deverão permanecer em 
posse do operador. 
Somente poderão ser avaliadas pela hierarquia na presença do operador e com seu consentimento.

Metas de produtividade

As metas de produtividade serão definidas em comissão tripartite e a FITTEL terá acesso perma-
nente aos dados registrados, podendo interromper o processo, caso os índices ultrapassem os 
limites aceitáveis.
Em nenhuma hipótese os aparatos poderão dispor de sinais sonoros e/ou luminosos anunciando a 
duração do atendimento.
Os critérios de qualidade deverão ser ligados à capacidade de resolução de problemas e não à 
capacidade de seguir procedimentos prescritos.

Fonte: Assunção e Vilela, 2002.
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Vê-se que a experiência relatada que 
articulou universidade, ministérios e sin-
dicatos apresenta uma via para vencer os 
problemas colocados por Gomez e Lacaz 
(2005). Os autores destacam a “ausência de 
uma Política Nacional de Saúde do Traba-
lhador intersetorial e capaz de propor linhas 
de ação, formas de implementação e de ava-
liação efetivas e adequadas às necessidades 
reais do conjunto dos trabalhadores”.

Como visto, há vários órgãos públicos 
envolvidos e a intersetorialidade torna-se 
uma necessidade e uma estratégia para re-
solver as deficiências históricas na efetiva-
ção das políticas públicas e sociais no país. 
A relevância da estratégia de buscar a ação 
intersetorial deve-se a sua potencialidade 

em viabilizar a elaboração de políticas pú-
blicas capazes de transformar a realidade 
sanitária (TEIXEIRA & PAIM, 2002). Segun-
do os autores, essa estratégia busca uma 
relação entre uma ou várias partes do setor 
saúde em direção a uma ou várias partes de 
outro setor, relação em que cada qual pode 
oferecer elementos específicos originados 
de sua missão e que dificilmente seriam 
produzidos no setor saúde sem as parcerias 
necessárias. No caso apresentado, dificil-
mente o setor saúde isoladamente poderia 
reunir empresas visando à transformação 
das condições de trabalho que fossem orien-
tadas por um estudo acadêmico e apoiadas 
por ações de fiscalização e que, por fim, 
propiciariam vias para a construção de re-
comendações técnicas oficiais.

Considerações finais

Observou-se, ao longo deste estudo, o 
paradoxo marcante entre diversos elemen-
tos presentes na esfera da organização do 
trabalho do setor analisado. O primeiro 
diz respeito à contradição entre rígidos 
mecanismos de controle e o objetivo de 
qualidade da tarefa de atender o cliente. O 
segundo trata da contradição entre os tem-
pos controlados, os scripts pré-formatados 
e a flutuação da atividade de solução de 
demandas dos clientes. O terceiro eviden-
cia a dificuldade em se obter satisfação do 
cliente em um trabalho que depende da re-
lação humana e, ao mesmo tempo, tolhe a 
expressão do afeto e a ação.

Esta investigação, nos seus componen-
tes práticos e teóricos, apresentou alguns 
pontos positivos, pois os métodos utiliza-
dos tiveram como vantagem permitir uma 
aproximação do trabalho real e da visão 
dos trabalhadores sobre a tarefa, permitin-
do a descrição da organização real do tra-

balho e das dificuldades enfrentadas pelos 
trabalhadores. Outro ponto positivo é a 
ampla divulgação do Relatório da Pesquisa 
(ASSUNÇÃO & VILELA, 2002) na esfera do 
setor judiciário, do movimento sindical e 
da academia.

Por fim, vale lembrar que a investigação 
permitiu apresentar subsídios metodológi-
cos e práticos ao debate sobre a crise sis-
têmica que, nos dizeres de Gomes e Lacaz 
(2005), atinge trabalhadores, seus órgãos 
de representação, as políticas públicas tra-
balhistas, as propostas e a produção cientí-
fica no campo da saúde do trabalhador.

Para futuros processos investigatórios, 
este artigo sugere aos atores sociais fo-
mentar parcerias entre Universidades, Mi-
nistério Público e Ministério do Trabalho 
e Emprego, captando e valorizando a ma-
nifestação dos trabalhadores por meio de 
seus órgãos de representação.
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Resumo

O interesse na pesquisa e na intervenção em Saúde do Trabalhador e a percep-
ção da pertinência social que a atividade em teleatendimento tem atualmente 
no setor produtivo instigaram esta pesquisa. Consideram-se as modificações 
do trabalho com o advento de novas tecnologias no contexto de globalização 
do capital e as formas que a atividade de trabalho em telefonia tomou. O ob-
jetivo do estudo foi apontar as relações entre os modos de gestão e o proces-
so saúde-doença de teleoperadores, buscando investigar como se configura a 
organização do trabalho (modos de gestão) no campo das telecomunicações, 
identificar como essas características se expressam nas condições de saúde e 
visibilizar as políticas de recursos humanos prevalecentes. A pesquisa empí-
rica foi realizada buscando os dados dos quatro maiores call centers sediados 
no Rio Grande do Sul. A coleta de dados foi realizada com entrevista, textos da 
página eletrônica de uma instituição de referência no setor, visita às empresas 
e diário de campo. A partir das análises, um outro olhar diverso do discurso or-
ganizacional permitiu narrar uma perspectiva sobre políticas de gestão e saúde 
em teleatendimentos. 

Palavras-chaves: teleatendimento, políticas de gestão, saúde do trabalhador.

Abstract

This research was instigated not only by our interest in studying and interven-
ing on workers’ health, but also by our awareness of the current relevance of 
call centers for the productive sector. We took into account the transformations 
in labor due to the new technologies, globalization and the changes in telecom-
munication. This study aimed at pointing out the relationship between man-
agement systems and the call center workers’ health-illness process, as well as 
at finding out the way labor is organized (management systems) in telecom-
munication companies, identifying how these characteristics are expressed in 
workers` health, and promoting the predominant human resources policies. 
Data was collected in the biggest four call centers in Rio Grande do Sul, Brazil, 
through interviews, electronic texts, inspections in companies and a research 
diary. These analyses resulted in a new view on call centers management and 
health polices.  

Keywords: call center, management policies, workers’ health.
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Introdução

Os estudos e as pesquisas no campo da 
saúde do trabalhador apontam para a im-
portância dos métodos de gestão nas ques-
tões de saúde em seus vínculos com o tra-
balho (DEJOURS & ABDOUCHELLI, 1994; 
CHANLAT, 1995; SATO, 2003). O termo 
método ou modo de gestão se refere à for-
ma de conceber e administrar os recursos 
da produção em uma organização, sejam 
recursos humanos, de capital, tecnologias, 
entre outros. Chanlat (1995, p. 119) afirma 
que:

(...) o método de gestão compreende o es-
tabelecimento das condições de trabalho, 
a organização do trabalho, a natureza das 
relações hierárquicas, o tipo de estruturas 
organizacionais, os sistemas de avaliação 
e controle dos resultados, as políticas em 
matéria de gestão de pessoal e os objeti-
vos, valores e a filosofia da gestão que o 
inspiram.

O autor diferencia quatro modos de 
gestão principais: o modo taylorista e neo-
taylorista; o modo tecnoburocrático; o 
modo baseado na “excelência”; e o modo 
participativo. Garay (2002) associa a gestão 
à história das escolas de administração, 
que tentam responder às demandas das 
empresas no mercado construindo referên-
cias teóricas, de intervenção e seus valores 
subjacentes que possam garantir a produti-
vidade almejada.

Enriquez (2000) assinala que, na vi-
são taylorista, que se rege pelo princípio 
da padronização dos procedimentos com 
vistas à redução de custos e ao controle do 
processo de trabalho, o trabalhador é con-
siderado como movido por necessidades 
econômicas. Assim, o modelo de gestão 
propõe estímulos de ordem financeira e um 
sistema rígido de controle sobre as ações 
e o ritmo de trabalho. Segundo o mesmo 
autor, no modelo tecnoburocrático, o traba-
lho também é parcelado como no modelo 
taylorista, mas marcado por uma pirâmide 
hierárquica definida, com a valorização da 
regulamentação escrita e do papel dos es-
pecialistas e técnicos e com controles tec-
nicamente sofisticados.

Chiavenato (1994) considera as carac-
terísticas dos modos de gestão taylorista e 
tecnoburocrático como fazendo parte de 
um “conceito tradicional de organização 
de empresa” de “desenho mecanístico” em 
oposição a um desenho “orgânico”. Nas 
palavras do autor, o desenho orgânico in-
troduz “uma nova conceituação de empre-

sa”, marcada pelos seguintes componentes: 
elevada interdependência dos diferentes 
elementos que a compõem, intensa inte-
ração em cargos autodefinidos e mutáveis, 
capacidade expandida de processamento 
da informação e maleabilidade para tarefas 
únicas e complexas assim como para cria-
tividade e inovação.

Essas características destacadas e va-
lorizadas por Chiavenato correspondem 
ao modelo que Chanlat (1995) nomeia de 
“gestão baseada na excelência” e que Enri-
quez (2000) chama de “concepção estraté-
gica”. Chanlat equivale o modo de gestão 
basea do na excelência à gestão da “Quali-
dade Total”: prioriza o êxito, a supervalori-
zação da ação, a capacidade de adaptar-se 
permanentemente, o desafio constante e o 
empenho dos esforços individuais para os 
interesses da coletividade. É uma gestão 
que viabiliza maior autonomia no trabalho, 
forte responsabilização profissional, hierar-
quia mais horizontalizada, polivalência de 
tarefas e qualificação especializada e que, 
segundo o autor, é uma resposta ao mode-
lo toyotista japonês adaptado às realidades 
ocidentais. 

Segundo Enriquez (2000), na “concep-
ção estratégica”, o imaginário é inteiramen-
te tomado pela questão da “performance” e 
da excelência. A capacidade estratégica não 
é mais reservada aos especialistas, como 
no modo tecnoburocrático, mas é almejado 
pela organização que todos sejam criadores 
de estratégias de luta e de conquistas. 

As classificações dos métodos de gestão 
enfocam características prevalentes e são 
mais de finalidade didática. Na prática, as 
organizações apresentam modelos mistos, 
com combinações híbridas das diferentes 
perspectivas de gestão. Também a valoriza-
ção de determinadas características adqui-
re configurações administrativo-organiza-
cionais completamente diferenciadas. É o 
caso, por exemplo, da autonomia no modo 
de gestão da excelência e no modo de ges-
tão participativa.

Chanlat (1995) aponta para a relação 
entre os modos de gestão e o processo de 
saúde-doença dos trabalhadores. Destaca 
que a gestão da saúde depende da gestão 
do trabalho e que esse processo se faz no-
tar em dois níveis: nos níveis de seguran-
ça, a respeito dos pequenos incidentes que 
apontam a adaptação da organização dos 
trabalhadores, e no nível de saúde, a partir 
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dos indicadores de patologias e dos tipos 
mais prevalentes.

No entanto, quando se adentra o campo 
da saúde em seus vínculos com o traba-
lho, necessário se faz ultrapassar os con-
ceitos “negativos”, que definiam a saúde 
pela ausência de doença, e compreender 
a historicidade dos processos biológicos 
e psíquicos humanos. Segundo Laurell e 
Noriega (1989), a biologia humana não é a-
histórica e os processos biológicos se dão 
em grupos que têm uma inserção social 
específica. Para os autores, o trabalho, en-
quanto atividade especificamente humana, 
consciente, orientada para um fim, é a base 
da criatividade; por suas qualidades, deve 
ser destacado na compreensão da relação 
humana com a natureza e das condições de 
produção de saúde.

Também a Antropologia, segundo Vícto-
ra, Knauth e Hassen (2000), traz sua contri-
buição ao procurar compreender a univer-
salidade de certos fenômenos biológicos na 
especificidade que esses assumem em uma 
dada sociedade, considerando que o espec-
tro normalidade-anormalidade é, antes de 
tudo, determinado por valores sociais. No 
mesmo sentido, Canguilhem (2000) discute 
a imprecisão dos limites entre o normal e o 
patológico e define a saúde como depen-
dente das particularidades ambientais, his-
tóricas e culturais. Para o autor, a doença 
não seria simplesmente desequilíbrio, mas 
também esforço para a construção de um 
outro equilíbrio possível; assim, ser sadio 
não equivaleria a ser normal em uma dada 
situação, mas poder instituir novas normas 
em condições diversas.

Foucault (1989) percorre a história do 
surgimento da Medicina Social e destaca 
que os pobres e os trabalhadores foram o 
terceiro alvo dessa disciplina – depois do 
Estado e da cidade – que se objetivou para 
corporificar o controle da sociedade. Assi-
nala:

A partir do momento em que o pobre se 
beneficia do sistema de assistência, deve, 
por isso mesmo, se submeter a vários con-
troles médicos (...) um controle pelo qual 
as classes ricas ou seus representantes no 
governo asseguram a saúde das classes 
pobres e, por conseguinte, a proteção das 
classes ricas. (Foucault, 1989, p. 95)

O autor redesenha a compreensão da 
dinâmica histórica que configurou o sur-
gimento de políticas públicas voltadas à 
saúde da classe trabalhadora:

(...) o capitalismo (...) socializou um pri-
meiro objeto que foi o corpo enquanto 
força de produção, força de trabalho. (...) 
Foi no biológico, no somático, no corporal 
que, antes de tudo, investiu a sociedade 
capitalista. O corpo é uma realidade bio-
política. A medicina é uma estratégica 
bio-política. (ibidem, p. 80)

É justamente sobre o corpo que se de-
bruçam os primeiros estudos da relação 
saúde e trabalho e as primeiras legislações 
sobre o tema. A categoria profissional de 
telefonia foi uma das pioneiras como cam-
po de pesquisa nessa área. É ilustrativo o 
trabalho de Julliard, Reveu suisse des acci-
dents du travail, em 1910. Le Guillant, em 
1956, realizou um estudo clássico sobre o 
trabalho das telefonistas, em que identifica 
a Síndrome Geral de Fadiga Nervosa (LE 
GUILLANT et al., 1984).

A telefonia sofreu profundas modifica-
ções no processo de trabalho nas últimas 
décadas. A substituição do disco telefônico 
pelo teclado digital aumentou a velocidade 
das chamadas e a entrada de dados. Atra-
vés de novas tecnologias também foi possí-
vel distribuir automaticamente a chamada 
para a telefonista que estivesse livre no 
posto de trabalho, associado ao Distribui-
dor Automático de Chamada – DAC. A im-
plantação do MARA – Medidor Automático 
de Respostas de Atendimento – permitiu 
gravar a conversação telefônica, cronome-
trar o tempo de espera em linha e o tempo 
de duração da chamada. Com isso, foi pos-
sível controlar o conteúdo da conversação 
e reduzir o ciclo de trabalho, acelerando o 
seu ritmo. Devido à busca por maior obje-
tividade no atendimento, cria-se uma fra-
seologia, reduzindo o diálogo espontâneo 
com o cliente. 

Pacheco (2002) registra, como con se-
qüên cias das mudanças no processo de 
trabalho, a introdução de novos modelos 
de gestão em que a prioridade recai na pro-
dutividade e não no comportamento dos 
telefonistas que passam a ser chamados de 
teleoperadores. Call centers e telemarke-
ting também são expressões que passam a 
ser incorporadas para dar conta das trans-
formações no processo de trabalho.

Com relação ao binômio saúde-doença, 
houve uma diminuição dos acidentes por 
descarga elétrica com grande ruído que 
causavam perda de audição e um aumento 
no número de lesões por esforços repetiti-
vos (LER/DORT). Pacheco (2002) debate a 
gênese dessa patologia através da comple-
xa combinação das mudanças produtivas 
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da atividade de telefonista para as confi-
gurações de teleatendimento, explorando 
fatores como gênero e tecnologia. Barreto 
(2001, apud PACHECO, 2002) aponta, em 
um estudo na Telemig (Minas Gerais), que 
o sofrimento psíquico é a doença mais re-
corrente entre os trabalhadores de atendi-
mento ao cliente.

Implicações psicológicas derivadas do 
trabalho são reconhecidas como direta-
mente relacionadas à organização do traba-
lho e aos modos de gestão (DEJOURS,  AB-
DOUCHELLI & JAYET 1994; SATO, 2003).

Sato (2002) atribui como ponto crítico 
da implicação das formas de organização 
do trabalho na saúde a questão do contro-
le no espaço organizacional. Afirma que o 
discurso empresarial contemporâneo, que 
exige o comprometimento do trabalhador 
com 

os objetivos da empresa, é incompatível 
com a adoção de mecanismos de controles 
externos. (...) Daí a preocupação cada vez 
maior de adotar mecanismos de controle 
simbólico. (SATO, 2002, p. 37)

Com essa estratégia de gestão, consta-
tam-se os altos índices de acidentes típicos 
nos ambientes de trabalho, o crescimento 
das lesões por esforços repetitivos, as do-
enças profissionais e patologias de saúde 
mental em um contexto em que a produção 
ajustada retira os poros de tempo no traba-
lho com a adoção da polivalência, a pres-
são por cumprimento de metas implica na 

continuidade no emprego e as avaliações 
por desempenho propiciam relações de 
competitividade, por exemplo.

Com base nessas premissas, priorizou-
se o estudo das políticas de gestão de telea-
tendimento no que se refere a alguns entre-
laçamentos com problemáticas de saúde, 
buscando construir uma leitura a partir 
do contexto sócio-histórico da emergência 
dessa atividade.

A pesquisa realizada se guiou pelo olhar 
da Psicologia Social, “par e passo” com a 
busca pela análise histórica. A perspectiva 
da Psicologia considerada neste estudo en-
tende que os processos sociais e os sujeitos 
neles inseridos são produtos e produtores e 
que os critérios de verdade são construídos 
a partir de convenções sociais e de regimes 
de poder presentes nas relações humanas. 

O interesse por este estudo nasceu do 
aparecimento de problematizações e ques-
tionamentos sobre a natureza desse traba-
lho no âmbito dos pesquisadores e atores 
da saúde do trabalhador e da constatação 
de que no Rio Grande do Sul ainda não 
havia trabalhos abordados pela Psicologia 
neste setor. Nesse sentido, ressalta-se que 
as considerações elaboradas não preten-
dem dar conta de uma generalização uní-
voca da realidade de trabalho nesse campo 
profissional e, sim, buscam problematizar 
e construir alguns apontamentos sobre ele-
mentos pertinentes à relação entre os mo-
dos de gestão e a saúde dos trabalhadores.

Metodologia

A pesquisa empírica foi realizada nos 
quatro maiores call centers sediados no Rio 
Grande do Sul. Os profissionais de Recur-
sos Humanos, ao caracterizarem as organi-
zações estudadas, revelam suas caracterís-
ticas distintas no setor de teleatendimento. 
Uma das empresas consultadas trabalha 
com projeto específico de atendimento ao 
cliente de uma empresa contratante. De-
senvolve especificamente o atendimento 
receptivo. Outra empresa tem menos de 
cinco anos no mercado e conta com mil e 
duzentos funcionários. Fornece serviços de 
teleatendimento ativo (caracteriza-se pela 
ação do teleoperador, que liga para o clien-
te geralmente para fazer vendas e outras 
atividades prospectivas), principalmente 
a clientes nacionais. Uma terceira empresa 
atua no mercado há mais de cinco anos. É 
filial (ou site) de uma rede nacional. Em-

prega duas mil pessoas em Porto Alegre e 
atende clientes de porte nacional e regio-
nal, abarcando serviços receptivos e ativos. 
A quarta empresa pesquisada passou de 
empresa regional a nacional. Tem trezentos 
e cinqüenta teleatendentes na sua central 
e trabalha fundamentalmente com serviços 
receptivos: os clientes ligam para a empre-
sa em busca de atendimento.

Tendo em vista o objetivo de identifi-
car as políticas de gestão, selecionou-se 
como informantes os profissionais de Re-
cursos Humanos e os participantes das 
CIPA’s (Comissões Internas de Prevenção 
de Acidentes). Ao se buscar o depoimento 
dos profissionais de Recursos Humanos, 
pressupôs-se que esses melhor expressa-
riam as políticas de gestão, pois operam 
cotidianamente com essas práticas. Foram 
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profissionais de áreas diversas, alguns da 
Psicologia, mas todos com formação em 
nível superior em áreas de Administração 
e Recursos Humanos. O tempo de víncu-
lo com as empresas era distinto – de um 
a cinco anos, aproximadamente. A opção 
em abordar os trabalhadores “cipeiros” se 
deu por serem, em tese, diretamente liga-
dos às questões de segurança e saúde do 
ambiente de trabalho. Esses trabalhadores 
tinham nível de escolaridade médio (Ensi-
no Médio) e estavam na atividade junto às 
respectivas empresas entre nove meses e 
três anos de trabalho. Procurou-se também, 
desse modo, aproximar tanto as políticas e 
práticas prescritas e formais como as con-
cretas e informais.

A coleta de dados foi realizada com 
entrevistas e textos da página eletrônica 
da Associação Brasileira de Telemarketing 
(ABT), visitas às empresas e diário de cam-
po. Foram entrevistas semi-estruturadas, 

seguindo-se roteiro pré-estabelecido com 
base nas questões norteadoras do estudo. 
Realizaram-se nove entrevistas: cinco com 
profissionais dos setores de Recursos Hu-
manos (ou correspondentes) das empresas 
pesquisadas e quatro com trabalhadores li-
gados às CIPA’s – um trabalhador de cada 
empresa.

Todos os depoimentos foram transcritos 
e interpretados a partir do referencial da 
análise das práticas discursivas (SPINK & 
FREZZA, 2000). Processo similar foi empre-
gado na análise da documentação pública. 

O encontro das análises dos trechos 
discursivos, obtidos a partir das entrevistas 
e dos textos da ABT, com o diário de campo 
e as ferramentas teóricas utilizadas permi-
tiu traçar alguns vínculos entre modos de 
gestão e saúde, articulando-os ao trabalho 
em teleatendimento no contexto histórico-
social em que está inserido.

Resultados e discussão

Nas empresas de call center estudadas, 
reconhecem-se características da empresa 
“orgânica” (CHIAVENATO, 1994) no que se 
refere a alguns instrumentos de gestão. São 
empresas com grande flexibilidade tanto 
na utilização e no investimento em tecno-
logia como na prestação de serviços. Con-
seguem aliar as receitas macroeconômicas 
– produção diretamente ligada à demanda, 
espectro de serviços heterogêneos, recur-
sos imediatos ao necessário, mobilidade 
geográfica e informacional – às estratégias 
de gerenciamento das especificidades lo-
cais.

No entanto, constata-se uma hierarquia 
verticalizada, uma divisão fragmentada do 
trabalho, repetição de tarefas, produção 
sob premência do tempo e padronização 
dos procedimentos com vistas à redução 
de custos e o controle do processo de tra-
balho – características típicas da gestão 
taylorista ou neotaylorista (CHANLAT, 
1995). Os depoimentos recortados, citados 
logo após cada consideração, remetem aos 
instrumentos de controle utilizados sobre 
o processo de trabalho: agilidade, redução 
de custos, controle imediato de resultados, 
seletividade, baixo investimento, grande 
penetração, contato direto com consumi-
dores, fácil controle (ABT, 2004).

A supervisão é diretamente encarrega-
da do acompanhamento e do desempenho 
da operação, herança do taylorismo, mas 

incorporando tecnologias sofisticadas em 
substituição ao cronômetro clássico. Não 
há espaço para uma maior autonomia dos 
trabalhadores e o cumprimento do script é 
ilustrativo dessa condição naturalizada:

[...] Do script?? Não! De se queixar de ter 
que seguir aquilo? Já tá superadaptado 
assim, né? Super! É uma coisa que já tá 
inato assim deles. (Profissional de RH, 
empresa C)

A utilização dos scripts e dos sistemas 
de monitoria por escuta garante a manu-
tenção prolongada do atendimento, embo-
ra possa, muitas vezes, impedir uma comu-
nicação eficaz entre o atendente e o cliente, 
artificializando o diálogo. Como apontam 
Vilela e Assunção (2004), para tornar a lin-
guagem um simples instrumento da tarefa, 
os scripts moldam também a entonação da 
voz, imprimindo, através do controle do 
corpo, o afeto do indivíduo e suas reações 
espontâneas. A sujeição do corpo, como 
pontua Foucault (2000, p. 26), “pode ser 
calculada, organizada, tecnicamente pen-
sada, pode ser sutil, não fazer uso de armas 
nem do terror, e, no entanto continua a ser 
de ordem física”.

A divisão do trabalho em ilhas possibi-
lita um jogo competitivo e se associa a me-
todologias baseadas na provocação indivi-
dual e psicológica pela busca pelo sucesso, 
do tipo “seja vencedor ou perdedor”:
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Isso ocorre assim até entre os setores di-
ferentes. O setor X, por exemplo, [...], não 
se dá bem com o pessoal do pós assim... 
E o pessoal não se dá bem com o pessoal 
do X e o setor de retenção, também. [...] 
a gente criou um vínculo com o pessoal 
do Y [que atende a empresa contratante 
Y] assim que tavam ali no mesmo horário 
assim, sabe? Mas eu via que era raro isso. 
(Trabalhador da CIPA, empresa C)

A política de recursos humanos das em-
presas, também chamados setores de “ta-
lentos humanos”, ocupa-se, nas diferentes 
centrais, da criação permanente de ajustes 
para garantir a maleabilidade necessária 
em cada serviço. A flexibilidade, no caso 
das centrais pesquisadas, relaciona-se com 
a capacidade do operador de se adaptar às 
demandas que o trabalho exige. É o traba-
lhador que, sobretudo, se flexibiliza e nem 
sempre as tarefas a serem realizadas. 

[...] Mas obviamente há o cansaço. [...] aí 
entra a questão do treinamento muito for-
te [...]. O grande trabalho que nós temos é 
preparar as pessoas para a mudança. Esse 
é o grande desafio, constante, constante, 
constante. Flexibilidade, a receptividade à 
mudança. (Profissional de RH, empresa D)

As políticas e práticas de recursos hu-
manos expressam o modelo híbrido de 
gestão presente nas empresas estudadas, 
como é o caso das avaliações de desempe-
nho. O que se apreende a respeito das ava-
liações de produtividade é que são privi-
legiados aspectos técnicos, mas que segue 
existindo a avaliação comportamental. O 
controle comportamental habilita o contro-
le técnico, embora diluído nos indicadores 
objetivos, como o tempo de atendimento. 
Atrasos ou pausas contabilizadas indicam 
e punem o operador que não cumpre o rit-
mo exigido.

[...] essa avaliação de desempenho tem 
quatro questões fundamentais: uma que 
é o absenteísmo, faltas, atrasos e saídas 
antecipadas; o comportamental, que é re-
almente a postura, o relacionamento com 
os colegas, ah, as escutas, a monitoria 
que são feitas, então a qualidade do aten-
dimento, todo mundo é, é feito escutas, 
né, no atendimento pra ver se a pessoa 
realmente tá seguindo, e a produtividade 
que seria o TMO, o tempo de atendimento 
dele, quantas ligações que ele atende por 
minuto. [...] no final isso vai dar uma nota, 
então de zero a cem, né, normalmente as 
pessoas tiram noventa, noventa e cinco, e 
essa nota vai ser importante pra quando 
ele quiser se escrever pra um Y [progra-
ma de promoções internas] o Y vai per-
der: -ah! ter no mínimo noventa e cinco 
porcento nas três últimas notas, então vai 

ser importante toda essa avaliação dele 
produtiva positiva pra ele buscar um cres-
cimento na empresa. (Profissional de RH, 
empresa C)

Os sistemas de recrutamento e seleção 
são semelhantes e uniformes com o resto 
do país. O perfil desejado guarda as espe-
cificidades de cada ilha, mas corresponde 
sempre a um trabalhador jovem, disposto 
e disponível:

Cada vez mais as empresas investem e 
abrem oportunidades para aqueles que 
querem ingressar na profissão. Ao mesmo 
tempo, exigem uma qualificação cada vez 
maior. A possibilidade de trabalhar, em 
média, apenas 6 horas, ter um salário ra-
zoável e alguns benefícios, torna a função 
ainda mais atraente já que é, também, a 
chance de conciliação com outro empre-
go, faculdade, ter mais tempo para a famí-
lia... (ABT, 2004)

A rotatividade é uma característica das 
empresas de teleatendimento e é atribuída 
ao perfil do trabalhador. Peres (2003) apon-
ta que a média de tempo de permanência 
é de um ano e quatro meses. O argumento 
de que o teleatendimento é uma ocupação 
temporária e não uma profissão é outra jus-
tificativa para a elevada rotatividade. Os 
gestores referem a “vida útil” do operador:

[...] pela própria natureza estressante, ele 
tem uma vida útil, né? Que nós na pesqui-
sas, tal, pelo que sabemos o certo é entre 
dois anos, dois anos e meio. Passado este 
prazo, tu já tem que fazer um investimen-
to muito grande na motivação. (Profissio-
nal de RH, empresa D)

Grisci (2002) assinala que o paradigma 
produtivo atual privilegia o espaço de tra-
balho como uma passagem temporária. A 
mesma autora aponta a velocidade como 
“uma nova forma simbólica de cultura, 
enigma central da contemporaneidade” (p. 
99); Durand (2003) se refere à percepção 
sobre o trabalho como vinculada à sensa-
ção de imediatismo.

Os treinamentos nas centrais de telea-
tendimento são constantes, buscando tanto 
a produtividade dos trabalhadores (treina-
mentos motivacionais) como o atendimen-
to às constantes mudanças em produtos e 
serviços. Embora haja a alta rotatividade, 
há investimento na criação de habilidades 
e competências que contam com a “fideli-
zação” do atendente na função:

Uma coisa que a gente aborda com eles 
em treinamento é que se eles acham que 
isso aqui é um bico, eles tão no lugar er-
rado na hora errada, porque empresas que 
nós representamos, a dimensão que nós 
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representamos não vão contratar pessoas 
que fazem bico, querem profissionais, né? 
Então existe um investimento nesse sen-
tido. [...] uma luta da empresa que quer 
isso, e com uma realidade do seguimento 
que não é essa. (Profissional de RH, em-
presa B)

Se, por um lado, é digno de mérito o 
investimento das empresas na qualificação 
dos operadores, por outro não se ignora 
que o modelo se focaliza na especialização 
de saberes necessários à organização. Logo, 
essas competências somente podem ser 
avaliadas em situação profissional, de for-
ma que atrela o conhecimento às deman-
das de determinado processo produtivo. 

Os treinamentos motivacionais e as 
políticas salariais diferenciadas buscam 
estimular a adesão às prescrições das em-
presas e focalizam nos indivíduos o com-
prometimento pessoal com a organização. 
Essa perspectiva é apresentada nas consi-
derações dessa área de trabalho como refe-
rência a ser seguida:

O desenvolvimento de pessoas e a trans-
formação de grupos em equipes são uma 
intervenção psicossocial no sistema 
humano das organizações e pressupõe 
mudanças significativas pessoais e inter-
pessoais de conhecimentos, sentimentos 
e atitudes, devendo ser uma atividade de 
reeducação permanente (ABT, 2004)

Como aponta Freitas (2000), o discurso 
motivador propõe aos trabalhadores que 
sejam heróis, que sejam empreendedores 
de sua própria vida. O ser se desloca para o 
fazer e “é nas empresas que o fazer deve ser 
realizado” (p. 58). Essa implicação pessoal 
solicitada aos atendentes, longe de ser uma 
escolha participativa como apregoa a pre-
missa da participação na gestão da excelên-
cia, é atrelada aos demais mecanismos de 
avaliação, sendo um dos fatores produtores 
da supertensão típica desse modo de ges-
tão, como afirma Chanlat (1995).

As práticas em saúde nas empresas 
pesquisadas são terceirizadas, tendência 
generalizada no mercado com relação às 
atividades-meio. Os programas de ginás-
tica laboral não estão articulados a um 
programa de prevenção e às CIPA’s, cujas 
intervenções são pontuais. Eventualmente, 
as CIPA’s envolvem-se em ações de respon-
sabilidade social, perspectiva diversa da 
proposição original das comissões de pre-
venção de acidentes do trabalho. 

E as ações que a gente vem fazendo são 
mais voltadas a isso, fazer campanha do 
agasalho, campanha, alguma campanha 

de vacinação, e claro ações mais básicas 
de necessidade: luz de emergência, toldo, 
no, na travessia, aí, trajeto de cantina até 
prédio de operações pra o pessoal que tra-
balha lá, lixa em escada, [...] a maior ação 
da CIPA foi isso mesmo, de a gente adotar 
uma casa [...] e a CIPA aí junto né, levando 
nome. (Trabalhador da CIPA, empresa B)

Os discursos dos cipeiros indicados pe-
las empresas são diferentes daqueles elei-
tos pelos pares, aproximando-se os primei-
ros dos discursos dos gestores de recursos 
humanos:

[...] mas não há um grande risco aqui, [...] 
um perigo eminente. Haveria uma neces-
sidade da CIPA ir pra outro lado, a gente 
começou a investir mais na participação 
da empresa B em envolvimento com insti-
tuições, pra desenvolver projetos. (Traba-
lhador da CIPA, empresa B)

As ações promovidas pela gestão liga-
da à saúde são centradas na prevenção de 
sintomas de doenças ocupacionais: são in-
dividualizadas e não articuladas a outras 
práticas e políticas de gestão. As patologias 
prevalecentes na ocupação são sugeridas 
como de responsabilidade pessoal do aten-
dente. 

O reconhecimento de patologias reme-
te a uma explicação sobre suas etiologias 
multicausais em que o exercício do traba-
lho é uma das referências. São associadas 
à natureza do trabalho e não vinculadas 
ao modo de gestão, o que lhes confere um 
caráter de inevitabilidade de medidas pre-
ventivas que não levam em conta a forma 
de gestão:

Então, uma coisa que é natural, que a gen-
te sabe: a pessoa tá ali, seis horas por dia, 
daqui a pouco pode doer o braço. [...] mas 
pra isso hoje existe a laboral, pra tentar 
ajudar de alguma maneira. E até pra que 
a pessoa [...] aprenda a fazer e possa fa-
zer sozinha também depois. Porque não 
é só os dez minutos ali que ela vai ter pra 
isso. Se ela quiser ela pode fazer em casa 
[...] Porque no momento que ela apren-
deu, ela já tem autonomia pra fazer esse 
exercício também. (Trabalhador da CIPA, 
empresa B)

Cabe destacar que as patologias mais 
prevalentes reconhecidas pelos depoentes 
(LER e estresse) são patologias associadas 
à organização do trabalho e aos modos de 
gestão (DEJOURS, ADDOUCHELI & JAYET, 
1994; SATO, 2003; GLINA & ROCHA, 
2003; DIAS, 1994). As evidências apontam 
os vínculos entre trabalho repetitivo, tare-
fas fragmentadas e executadas sob pressão, 
pouca possibilidade de defender e repla-
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nejar a prescrição das tarefas, submissão a 
controles organizacionais rígidos e a ocor-
rência de LER/DORT. E, ainda, como apon-
ta Sato (2003, p. 68):

os contextos de trabalho que oferecem 
riscos à saúde mental também o oferecem 
para o desenvolvimento das LER.

Particularmente, no que se refere às ex-
pressões de sofrimento psíquico, quando 
se questionou a respeito, o conteúdo dos 
enunciados se encadeava com uma mini-
mização de sua existência e sendo atribuí-
das a antecedentes histórico-familiares. O 
reconhecimento do vínculo com o trabalho 
somente aparece para situações típicas de 
tensão nos atendentes (igualmente agres-
são direta dos clientes), como crises de 
choro e descontrole emocional.

Estresse é nossa preocupação principal. 
[...], nós temos aquela, todo um trabalho 
de monitoria, que quando a ligação co-
meça a ficar estressante, o pessoal de mo-
nitoria entra, para apoiar o atendente. E 
ela se manifesta de várias formas. O que a 
gente tem observado: é um pouco cíclico 
também. Pânico, crises de choro, atesta-
dos, e musculares, casos musculares, ge-
ralmente não são tendinites, bursites, são 

de natureza, que tensiona aqui. O que a 
gente vem observando é a questão de sín-
drome do pânico, não que seja uma coisa 
alarmante, mas... tem acontecido. E não é 
só no nível de atendente, os supervisores 
e os coordenadores do call center também 
têm tido, e depressão, né? Estados de de-
pressão, afastamentos por depressão, pes-
soas com histórico familiar. Mas também 
que vem associado, a gente não tem como 
dissociar. Todo mundo tem histórico, en-
tão à medida que eu te digo que é o meu 
chão de fábrica, eu tenho problemas, tu 
também tem, eles também[...] ainda tu re-
cebe uma ligação da pessoa dizendo desa-
foro, tu há de convir comigo. (Profissional 
de RH, empresa D)

Os teleatendentes, ainda que monitora-
dos por computadores e scripts e apesar das 
indicações da gestão para que não “levem 
para o lado pessoal”, para que se coloquem 
tão-somente “como um veículo” entre a 
empresa e os clientes, afetam-se humana-
mente com as situações críticas de atendi-
mento. Como sinaliza Foucault (2000) so-
bre a microfísica do poder que incide sobre 
os corpos, faz parte do processo pontos de 
resistência, de luta, focos de instabilidade, 
como riscos de inversão, “pelo menos tran-
sitórias relações de força”. 

Considerações finais

A constituição e a caracterização do tra-
balho nos call centers descritos se reportam 
às demandas socioeconômicas: organiza-
ção com módulos flexíveis, com uma pres-
tação de serviços heterogênea, sensíveis às 
necessidades de consumo e inseridos em 
redes interfirmas. A utilização das tecno-
logias informacionais é instrumental na 
operacionalização de uma maleabilidade 
suficiente para as readaptações produtivas 
rápidas – traço típico da desterritorializa-
ção constante, percebida como marca da 
contemporaneidade na experimentação da 
vida cotidiana. Essas configurações fazem 
do teleatendimento um setor emblemático 
do movimento dinâmico dos novos dese-
nhos do mundo do trabalho. 

Os modos de gestão apresentados ilus-
tram a bricolagem do “novo” e do “velho”: 
encontra-se o receituário taylorista naquilo 
que continua sendo útil e funcional, articu-
lado como móbile de estratégias de gestão 
de excelência. Misturam-se controle e dis-
ciplina como tecnologias sofisticadas, con-
trole de tempos e movimentos com regimes 
de horários maleáveis, supervisões e mo-
nitorias ostensivas com investimento em 

criação de competências e habilidades.  A 
combinação de modelos de organização do 
trabalho é uma característica generalizada 
no Brasil, como apontado por Dias (1994). 
Tal característica é chamada por Merlo 
(1999) de modelo “Frankstein”.

As políticas de recursos humanos se 
focam nos estímulos e na manutenção da 
capacidade produtiva e, embora os reper-
tórios discursivos remetam à valorização 
da qualidade de vida no trabalho, não há, 
efetivamente, uma política de saúde que 
atente para o componente organizacional 
na gênese dos sintomas de LER/DORT e de 
sofrimento psíquico, designado pelo termo 
genérico “estresse”. Além disso, a sobrecar-
ga laboral e sintomas psíquicos, também 
referidos em supervisores e chefias, apon-
tam a necessidade de um estudo específi-
co sobre a gestão e a atividade real desses 
profissionais.

As patologias mais prevalentes na per-
cepção dos entrevistados se devem muito 
mais a fatores individuais do que à situa-
ção do trabalho e, muito menos ainda, aos 
modos de gestão. São justamente as patolo-
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gias que os estudos e as pesquisas apontam 
como diretamente vinculadas aos modelos 
de gestão. Ainda que existam programas de 
prevenção, a concepção de saúde que os 
embasa não ultrapassa a condição de saúde 
pensada como ausência de doença; a orga-
nização do trabalho como fator ambiental 
patogênico relevante não é considerada. 

A responsabilidade social, tão em voga 
no meio empresarial, é uma proposição 
dirigida ao público externo. No caso das 

centrais estudadas, o discurso da gestão 
da “Qualidade Total” não se concretiza nas 
práticas que são utilizadas. A pertinência 
socioeconômica deste setor e o seu lugar 
estratégico na geração de empregos susten-
tam a necessidade de expandir a discussão 
da regulamentação de parâmetros específi-
cos para esta atividade, contando que ou-
tros sentidos se construam na reinvenção 
da saúde ocupacional em que a política de 
promoção seja prioritariamente a de saúde 
dos trabalhadores. 
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Resumo

As evoluções do trabalho contemporâneo se traduzem, também, pelo cresci-
mento da dimensão do uso da linguagem nas atividades produtivas. No setor 
de serviços, uma parte considerável do trabalho realiza-se por meio de diálo-
gos e de comunicação entre cliente e trabalhador. Trata-se, nesse caso, de um 
verdadeiro trabalho de linguagem que nos leva a conceber esses trabalhadores 
como “trabalhadores da linguagem”. Analisaremos alguns diálogos profissio-
nais em uma central de atendimento a fim de evidenciar a natureza do trabalho 
dos teleoperadores: um trabalho de verbalização, um trabalho enunciativo.

Palavras-chaves: diálogos, centrais de atendimento, sociolingüística, lingua-
gem no trabalho, trabalho de linguagem, enunciação.

Abstract

The development of contemporary labour can be featured by the increasing use 
of language in many productive activities, mainly in the service area, where 
most jobs involve dialogues and oral communication. These activities can be 
considered as language jobs held by a new professional group, the “language 
workers”, as I have named them. By analysing and registering some dialogues 
in a call center in France, I came to the conclusion that telephone operating is 
a linguistic activity.

Keywords: dialogues, call centres, sociolinguistics, language at workplaces, lin-
guistic job.
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Introdução

Este artigo tem como objetivo anali-
sar a emergência e o rápido crescimento 
das atividades de linguagem específica 
na esfera do trabalho, abordando, aqui, 
o atendimento pelo telefone nas centrais 
de atendimento. Essas práticas de lingua-
gem profissional, cujo desenvolvimento 
pode ser observado nos locais de trabalho, 
constituem formatos de linguagem e de 
comunicação vinculados a novas situa-
ções sociais e históricas: a transformação 
contemporânea do trabalho e o crescimen-
to dos “ofícios da linguagem” no setor de 
serviços. Após esta breve exposição acerca 
das principais transformações do trabalho 
contemporâneo e explicitação da nossa 
compreensão acerca da “dimensão da lin-
guagem do trabalho”, trataremos especi-
ficamente de uma situação profissional, 
as centrais de atendimento, objetivando 
discutir como o contexto social local, ca-
racterizado por solicitações contraditórias 
provenientes do corpo gerencial, leva os 
teleoperadores a um trabalho enunciativo 
específico cujos principais componentes 
tentaremos analisar.

Do capital lingüístico ao capital comuni-
cativo 

O sociólogo francês Pierre Bourdieu 
construiu grande parte de sua teoria apoia-
da sobre a noção do “capital simbólico”. 
Conhecemos a importância que teve essa 
evolução metafórica de um capital de na-
tureza econômica em direção a um capital 
constituído pelos bens culturais, habitus 
socialmente reconhecidos e valorizados; 
e sabemos também que o capital propria-
mente lingüístico representa um elemento 
fundamental, para Pierre Bourdieu, do ca-
pital simbólico (1982). Inúmeros trabalhos 
desenvolvidos no campo da sociolingüísti-
ca variacionista inspiraram-se nessa teoria, 
entre eles os variacionistas canadenses. 
Nesses trabalhos, o acesso socialmente dis-
tinto do capital lingüístico, como a posse 
socialmente discriminante dos bens lin-
güísticos, tornou-se uma variável externa 
equiparável à idade e ao nível escolar dos 
locutores. Nessa perspectiva, é essencial-
mente no plano das variáveis morfofono-
lógicas e de sua estratificação social que os 
efeitos do capital simbólico ou suas corre-
lações são estudadas. 

No final dos anos 1960, nos Estados 
Unidos, foi introduzida uma abordagem te-
órica ambiciosa do exercício situado e con-

textualizado da linguagem na sociedade: a 
corrente da Etnografia e da Comunicação. 
Segundo um de seus fundadores, Dell 
Hymes (1971, 1972, 1974), seu objetivo é 
descrever e analisar os usos e as formas da 
fala (speaking) em toda sua complexidade 
etnográfica. Isso o levou a integrar o estudo 
tradicional do nível lingüístico – fonolo-
gia, morfologia, sintaxe e léxico – em âm-
bito mais globalizante – o da comunicação 
– e a substituir o estudo da competência 
lingüística proveniente dos trabalhos dos 
formalistas chomskianos – o relativo à 
“competência de comunicação” (HYMES, 
1984). Sabemos igualmente do sucesso 
que esta noção teve nas Ciências Humanas 
e Sociais, principalmente na Etnografia e 
na Sociolingüística (BOUTET & MAIN-
GUENEAU, 2005; MASQUELIER, 2005), 
mas ela deu, também, origem a profundas 
transformações na didática das línguas es-
trangeiras, sob a denominação de “aborda-
gens comunicativas”. Esse sucesso não está 
certamente desvinculado do fato de que o 
lugar, o papel, as funções sociais e econô-
micas da comunicação verbal na nova eco-
nomia mundializada estão em plena muta-
ção. Conforme John Joseph Gumperz:

O papel desempenhado pela nossa com-
petência comunicativa foi profundamente 
transformado. A aptidão para dirigir ou 
adaptar-se a diversas situações de comu-
nicações tornou-se essencial; do mesmo 
modo, a capacidade de estabelecer rela-
ções com os indivíduos que não conhe-
cemos tornou-se crucial para a aquisição 
de um poder qualquer, pessoal ou social. 
Devemos falar para afirmar nossos direi-
tos e nossas qualificações; no universo 
profissional, contamos com nossas com-
petências, no que diz respeito à interação 
e à persuasão para alcançar nossos fins. 
Resulta que o capital comunicativo é par-
te integrante do capital simbólico e social 
do indivíduo, forma de capital que é, em 
nossa sociedade, tão essencial quanto foi 
anteriormente a posse de bens materiais. 
(1989, p. 10-11)

Destacaremos a reorientação proposta 
por Gumperz da noção de capital lingüís-
tico para a de “capital comunicativo”. Com 
efeito, as transformações sociais em curso, 
tanto da vida urbana como da profissio-
nal, fazem com que a posse dessa forma 
de capital se torne um desafio primordial. 
Assim, o acelerado processo de urbaniza-
ção coloca todos, doravante, no campo das 
trocas interpessoais caracterizadas pelo 
anonimato: a vida urbana, diferentemen-
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te da vida rural, permite a constituição de 
múltiplas redes de pertencimento e oferece 
inúmeras oportunidades de comunicação 
com pessoas desconhecidas. As grandes ci-
dades se caracterizam pela densidade dos 
encontros (no sentido de Goffman), encon-
tros que, além de tudo, são freqüentemente 
interculturais e multilíngües. 

No entanto, mais do que nos encon-
tros anônimos da vida cotidiana, é no 
universo profissional que cada vez mais 
se requisita o domínio das habilidades de 
comunicação, habilidades que constituem, 
indiscutivelmente, um capital comunica-
tivo. O que é específico no período con-
temporâneo é a transformação profunda 
e geral do conteúdo propriamente dito do 
trabalho e, conseqüentemente, do nível de 
exigências concernente às competências 
relativas à linguagem, tanto escrita quan-
to oral. Alguns analisam tais modificações 
discutindo o trabalho imaterial (GORZ, 
2003), outros discutem sobre o quase de-
saparecimento do trabalho manual em pro-
veito do trabalho intelectual. Não obstante, 
quaisquer que sejam as descrições feitas e 
as denominações adotadas, todos os espe-
cialistas do trabalho, seja qual for a disci-
plina, concordam com a amplitude e com 
a natureza das transformações em curso. 
Quanto a nós, apresentaremos, a seguir, 
a importância adquirida pelas atividades 
simbólicas no trabalho atual, como a exi-
gência das competências profissionais de 
comunicação.

A dimensão de linguagem do trabalho

Não abordaremos, evidentemente, o 
conjunto de reestruturações do mundo do 
trabalho. Será esse, no entanto, o pano de 
fundo de nossa exposição.

Crise do taylorismo

Durante o período taylorista, a organiza-
ção social pôde se satisfazer com os saberes 
elementares transmitidos na escola – ler, 
escrever, contar – sem conferir junto aos 
trabalhadores o que estes conhecimentos 
adquiridos significavam alguns anos após 
a saída da escola nem como eram mobiliza-
dos nas situações efetivas de trabalho: seus 
saberes não faziam parte da definição dos 
postos de trabalho nem das competências 
requeridas. No campo daquilo que a Ergo-
nomia designa como “o trabalho prescrito”, 
os trabalhadores tinham uma reputação de 
não serem possuidores da prática profissio-
nal de leitura e de escrita, com exceção da 
leitura dos dispositivos de segurança.

Os trabalhadores podiam até, durante 
os “trinta gloriosos”2, ser não-francófonos. 
Não somente a organização do trabalho 
não foi afetada, como se beneficiou das di-
ficuldades de comunicação entre os operá-
rios que não compartilhavam um mesmo 
idioma, indo, desta forma, ao encontro dos 
princípios tayloristas que concebiam o fa-
lar como uma verdadeira perda de tempo, 
um freio à produtividade. Certamente, no 
campo do “trabalho real”, os trabalhadores 
não eram nem mudos, nem despossuídos 
de práticas de leitura e de escrita, mas es-
tas permaneciam sendo não reconhecidas, 
não-prescritas, não-visíveis. Tais conheci-
mentos não constavam da descrição ofi-
cial dos postos de trabalho, daquilo que 
a chefia esperava. Podemos evocar aqui a 
prática dos pequenos cadernos ou dos pa-
peizinhos, enfiados nos bolsos das blusas 
ou dos uniformes, contendo as orientações 
e/ou um conjunto de observações sobre as 
máquinas e sobre os processos de produ-
ção. Estes “escritos para si” representam 
uma soma de conhecimentos acumulados 
que permitem resolver os imprevistos na 
produção, as panes e as disfunções opera-
cionais. Trata-se de uma prática de escrita 
no trabalho, mas de uma prática, de certo 
modo, escondida, ignorada pela organiza-
ção, mesmo que contribuísse de forma efi-
caz à realização do trabalho.

O conteúdo do trabalho humano

A crise mundial do taylorismo, a par-
tir de 1973, irá transformar os dispositi-
vos técnicos e as máquinas, implantando 
novas formas de administração e novos 
modos de organização do trabalho. Entre 
outras conseqüências, estas evoluções irão 
provocar uma profunda modificação do 
conteúdo propriamente dito do trabalho 
humano. Elas irão modificar o lugar do ges-
to, do corpo físico, do saber-fazer incorpo-
rado e serão acompanhadas de exigências 
de natureza cognitiva: dimensão cognitiva 
de escrita e de expressão verbal, por meio 
de atividades como a deliberação, a discus-
são, a argumentação, a negociação; saber se 
comunicar, saber solucionar coletivamen-
te um problema, saber redigir múltiplos 
documentos, como saber ler e interpretar 
os conteúdos nas telas dos computadores. 
Desenvolvem-se e generalizam-se, em nu-
merosos setores profissionais, as ativida-
des de vigilância e de controle no lugar das 
atividades físicas sobre as máquinas. Daí 
resultam novas e importantes exigências 
em termos de competências e do saber-fa-
zer profissional que implicam a dimensão 

2 Na França, trata-se do período 
que se inicia na Reconstrução, 
após a Segunda Guerra Mundial, 
até o primeiro choque do petróleo 
em 1973.
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cognitiva da linguagem, tanto oral como 
escrita. Não se trata simplesmente de exi-
gências técnicas de comunicação, leitura e 
escrita, mas de exigências quanto à aplica-
ção específica do conhecimento. Hoje não 
é mais possível apreendê-las como simples 
saberes técnicos, como “uma bagagem in-
telectual” mais ou menos adquirida pelos 
trabalhadores: elas engajam e mobilizam 
a inteligência, são os vetores da aplicação 
dos saberes e conhecimentos. É o que cer-
tos pesquisadores irão designar como um 
“chamado à inteligência” dos trabalhado-
res (CLOT, 1995).

Paralelamente a esta evolução dos ofí-
cios e do trabalho industrial, outro fenô-
meno econômico e social coloca à frente a 
importância da palavra e da comunicação. 
É a forte tendência à terceirização dos em-
pregos: o desenvolvimento do setor de ser-
viços – tanto dos serviços pessoais quanto 
de recepção ou de teletrabalho. Nesses ofí-
cios, cujo crescimento mundial é expres-
sivo, as habilidades de comunicação são 
primordiais. Do ponto de vista econômico, 
a visibilidade atual da função cognitiva da 
linguagem significa que a comunicação 
verbal e os escritos no trabalho tornaram-
se fatores de produtividade nas empresas 
(HELLER, 2002; BOUTET, 2005). Para dar 
conta, ao mesmo tempo, das transforma-
ções históricas e sociais do conteúdo do 
trabalho e da importância tomada pela di-
mensão cognitiva das atividades de lingua-
gem, propomos a noção de “dimensão de 
linguagem do trabalho” (BOUTET, 2001). 

Essa “dimensão de linguagem do traba-
lho” se realiza segundo três modalidades 
semióticas, variáveis em função dos ofícios 
e das situações de trabalho concernentes a: 
uma semiótica oral nas atividades de comu-
nicação entre os trabalhadores ou entre os 
trabalhadores e o público3; uma semiótica 
da escrita nas atividades de escrita e de lei-
tura das mensagens organizadas em sinais 
lingüísticos e obedecendo a uma sintaxe da 
língua, direcionadas aos colegas e/ou aos 
clientes (passa-se, particularmente, à ges-
tão das mensagens de reclamações); uma 
semiótica da escrita não-sintáxica, no caso 
de atividades de escrita e de leitura dos 
objetos simbólicos não organizados pela 
sintaxe da língua, como tabelas, gráficos, 
esquemas, números e até representações 
figurativas do real como maquetes. Mas o 
que caracteriza de forma importante a “di-
mensão de linguagem do trabalho” é que 
as atividades de linguagem profissionais 
ocasionam, na maioria das vezes, essas três 

semióticas de modo simultâneo e não de 
forma descontínua em termos temporais: 
fala-se escrevendo e lendo ao mesmo tem-
po. Assim, os teleoperadores, cujo trabalho 
da linguagem analisaremos adiante, aten-
dem os clientes ao telefone manipulando e 
lendo ao mesmo tempo os escritos na tela 
do computador ou em documentos de refe-
rência e escrevendo anotações ou observa-
ções diversas.

Emergência de um trabalho da linguagem 

A exigência de competências de comu-
nicações transformou diversos ofícios ca-
racterizados pelo contato com os clientes. 
É o caso, por exemplo, dos cobradores da 
SNCF4 (FAÏTA, 1992). Os agentes comer-
ciais de trem, doravante denominados 
ACTs, encontram-se na intercepção de um 
conjunto de problemas organizacionais na 
referida empresa e são os únicos levados a 
assumir as políticas por ela adotadas, em 
particular as imposições tarifárias junto 
aos usuários. Para solucionar os inúmeros 
problemas levantados pelos passageiros, 
estes agentes realizam um trabalho pura-
mente verbal e de comunicação. É debaten-
do e procurando encontrar soluções com o 
cliente-passageiro que estes trabalhadores 
devem convencê-lo da justeza e da legiti-
midade do ponto de vista da empresa e as-
sim contornar os conflitos surgidos. Além 
disso, como indica a nova nomenclatura 
atribuída a esse ofício, eles não são mais 
apenas agentes “técnicos” mas “agentes 
comerciais” que devem vender produtos 
SNCF graças à fala. A autoridade pura dos 
antigos cobradores substituem-se pelas 
competências relacionais e de comunica-
ção. Esse agente não é mais, portanto, um 
perfurador de bilhetes, mas, sim, um espe-
cialista da comunicação. 

Em um outro setor profissional, o tele-
marketing, presenciamos o desenvolvimen-
to de profissões inteiramente centradas na 
comunicação. Em certas empresas, obser-
vamos um fenômeno de taylorização ou de 
racionalização das comunicações verbais: 
sua forma é padronizada, são praticadas 
sob o controle do tempo, podendo a che-
fia exercer controle permanente por meio 
de dispositivos técnicos (recuperação das 
“lixeiras” nos computadores, intromissão 
verbal durante a comunicação telefônica), 
e obedecem a exigências determinadas de 
rentabilidade etc. (BOUTET, 1998). Esta 
tendência de taylorização das comunica-
ções afeta, de forma geral, as centrais de 
atendimento especializadas na abordagem 
domiciliar e/ou na venda de produtos. 

3 Os ofícios de serviços supõem 
um trabalho face a face entre os 
assalariados e não-assalariados. 
Estas situações sociais são evo-
cadas, desde então, na literatura 
científica pelo nome de “relação 
de serviço”. Segundo as empresas, 
esta categoria de não-assalariados 
pode ser designada como “o públi-
co”, “os clientes”, “os usuários”. 

4 N. da T.: SNCF – Societé Nationale 
des Chemins de Fer Français, Com-
panhia Nacional de Estradas de 
Ferro Francesa.
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Quando a atividade dos centros refere-se 
ao auxílio e à resolução de problemas por 
telefone, as comunicações são menos for-
matadas.

Uma retórica atenuante 

É assim que a atividade dos teleopera-
dores nas centrais de atendimento da em-
presa pesquisada5 se realiza, à maneira de 
um atendimento pelo telefone, sem contro-
le rigoroso do tempo. A atividade técnica 
é enquadrada pela existência de procedi-
mentos, regras, regulamentações da em-
presa (tarifas, distribuição de energia) e por 
argumentos escritos (ofertas comerciais, 
estudos de tarifas). Mas a atividade de 
comunicação é relativamente pouco pres-
crita: sem controle de tempo, sem rotinas, 
destacando-se apenas as relativas à polidez 
com os clientes. Esta atividade se caracteri-
za claramente, portanto, como uma produ-
ção endógena dos teleoperadores. 

A especialidade e os conhecimentos 
mobilizados por estes trabalhadores du-
rante o auxílio por telefone colocam-nos 
objetivamente em posições assimétricas 
em relação à clientela, que não tem expe-
riência no âmbito profissional aqui ana-
lisado, a saber, a energia. São operadores 
que conhecem e que podem tomar decisões 
racionais, ao contrário dos clientes. Quan-
to à energia, a clientela é geralmente inex-
periente e exprime sem rodeios sua falta 
de conhecimentos, sua ignorância sobre o 
funcionamento técnico, como pode ser ob-
servado a seguir:6

1. Atendente: No que diz respeito à utiliza-
ção dos horários promocionais, o senhor 
conhece bem seu intervalo?

Cliente: Bem, não exatamente, não sei de 
jeito nenhum como funciona esse negócio

Atendente: Então vou indicar os interva-
los dos horários promocionais (…) o se-
nhor pode mudar seu acúmulo do funcio-
namento reforçado, que vai aquecer sua 
água – bem, não necessariamente durante 
os horários promocionais, o que quer di-
zer que o senhor terá um – o senhor vai ter 
um preço do kilowatt mais caro.

Cliente: Sim, mas aí então – sim, mais aí 
então, me desculpe, mas como a gente faz 
para fazer isso?

Atendente: Então, o senhor vai até o me-
didor… 

Mas esta relação de desigualdade obje-
tiva não pode mais ser dita ou expressada 
abruptamente hoje; deve ser de certa for-
ma eufemizada, atenuada. Isso, porque, do 
lado da organização da empresa – diretoria 

de recursos humanos, marketing, forma-
ção, publicidade – há uma obsessão em 
conservar a clientela (abertura da concor-
rência às empresas particulares em 2007) 
e, como conseqüência, o temor que o cliente 
não fique satisfeito, não seja bem tratado pe-
los funcionários, não tenha a possibilidade 
de se expressar, de ser orientado, não com -
pree n  da a situação. Assim, a organização se 
confronta com uma profunda contradição 
entre os limites técnicos e os imperativos 
comerciais, contradição que repercute nos 
teleoperadores. Mesmo que a divisão da 
competência e dos conhecimentos seja de-
sigual, é necessário dar ao cliente a impres-
são de que ele compreende, que ele sabe e 
que vai decidir, o que a empresa sintetiza 
como fórmula “da escolha-cliente”.

Também a atividade comunicacional 
dos atendentes estende-se a uma situação 
de dupla coerção e é enquadrada por in-
junções paradoxais: ele deve ser um espe-
cialista técnico, mas deixando a livre es-
colha ao cliente; ele deve aplicar as regras 
e os procedimentos técnicos da empresa, 
mas sem dizer ou demonstrá-los à clien-
tela; sua posição é de dominação objetiva 
(conhecimentos especializados, acesso às 
informações, poder real como o corte de 
energia ou a emissão de faturas), mas deve 
mascarar ou atenuar esta situação, fazendo 
com que o cliente creia que ele tem poder 
de escolha, que ele domina a situação, que 
ele decide; o operador, por sua vez, deve 
persuadir, convencer, aconselhar o cliente 
a fazer boas escolhas técnicas, mas sem de-
cidir em seu lugar.

Como pudemos analisar, é pelo traba-
lho da linguagem que os atendentes supe-
ram essa contradição, pela mobilização de 
recursos e competências lingüísticas na 
interação propriamente dita. Para resolver 
a tensão entre essa assimetria objetiva de 
posições no diálogo e a injunção gerencial 
de um cliente com poder de decisão, eles 
constroem no diálogo a posição de um 
cliente associado às decisões, fazendo uso 
de seu livre-arbítrio, comprometido com 
um processo de divisão e de aquisição de 
conhecimentos técnicos. Ao pôr em prá-
tica diferentes métodos lingüísticos e dis-
cursivos, eles participam da criação in situ 
da emergência local de uma retórica que 
qualificamos como sendo uma “retórica da 
atenuação” (LANGUE FRANÇAISE, 2004): 
atenuação e minimização do poder da em-
presa sobre o cliente; atenuação e divisão 
(relativa) dos saberes técnicos dos atenden-
tes. A seguir, examinaremos os principais 

5 Trata-se da empresa de eletricida-
de EDF (Electricité de France). 
Desenvolvemos nossa pesquisa 
com uma dúzia de centrais de 
atendimento espalhadas em toda 
França e gravamos 300 diálogos 
profissionais.

6 Grafamos em itálico as passagens 
sobre as quais repousam nossa 
argumentação.



Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, 31 (114): 73-82, 200678

procedimentos gramaticais, estilísticos ou 
discursivos presentes nos diálogos profis-
sionais.

Construção discursiva da “escolha-clien-
te”

Se, por um lado, as escolhas do clien-
te são, de fato, amplamente enquadradas 
pelos limites técnicos ou organizacionais 
– para um tipo determinado de instalação é 
necessário um tipo determinado de potên-
cia elétrica necessária – por outro lado, os 
trabalhadores efetuam um trabalho de lin-
guagem capaz de atenuar ou eufemizar tais 
limites e de apagar os argumentos técnicos 
de autoridade. Eles constroem na própria 
interação um espaço discursivo do cliente 
que dá margem à escolha, a seu livre-ar-
bítrio, à sua deliberação. Assim, podemos 
observar numerosas expressões relativas 
à opção, à escolha, à decisão que cabem 
ao cliente: “é como o senhor quiser”, “o 
senhor faz como desejar”, “o senhor pode 
escolher a opção x ou a opção y”, “o senhor 
possui diferentes possibilidades”, “há duas 
soluções”, “o senhor poderá escolher” etc. 
Exemplos: 

2. Atendente: Certo, ou é o senhor quem faz 
esta abertura para o cabo telefônico esta-
bilizador ou é o senhor quem faz ou é... 
hã, um profissional ou é o senhor ou nós.

3. Atendente: Para o seu apartamento o se-
nhor tem a possibilidade de optar ou por 
uma potência de 600 watts com tarifa sim-
ples ou optar por uma potência de 6000 
watts com tarifa dobrada.

A fim de aconselhar, orientar em lu-
gar de impor, os atendentes usam, com 
freqüên cia, tempos condicionais e futuros, 
verbos modais volitivos, como “poder, que-
rer, desejar”, expressão da hipótese, verbos 
do campo conceitual referente ao conselho 
e à sugestão:

4. Atendente: Então, depois é como quiser 
– ou deixamos a mesma opção tarifária 
que estava em uso – 6000 watts – se acei-
tar o princípio.

Cliente: Qual era a opção tarifária que o 
locatário anterior possuía? 

Atendente: Era a tarifa simples – a que era, 
aparentemente, a mais interessante para 
ele – o que acontece – é que o custo da as-
sinatura – eu vou lhe mostrar a diferença, 
assim o senhor poderá escolher – a opção 
básica – portanto 6000 watts – a assinatu-
ra custa 59 euros, 1 preço líquido ao ano 
com um custo de Kwh que é o mesmo a 
qualquer hora do dia ou da noite – então, 
0,180 euros preço líquido – e se o senhor 
desejar optar por uma opção com horários 

promocionais – a assinatura aqui é mais 
elevada, uma vez que é de 102 euros 28 
– por outro lado, o senhor economiza 40% 
em relação ao preço do Kwh durante os 
horários promocionais (…)

Cliente: Isso não serve para nada.

Atendente: O senhor faz como quiser – eu 
no seu lugar conservaria a mesma opção 
tarifária que já existia no local.

Neste exemplo, o atendente sabe qual 
a melhor escolha a ser feita, mas não pode 
usar a forma direta da injunção: “faça isso, 
melhor é aquilo”. Após ter apresentado 
ao cliente um conjunto de informações 
destinadas a guiá-lo em sua deliberação, 
encerra o atendimento lembrando que é o 
cliente quem decide, “ele faz como quer”, 
mas retoma imediatamente ocupando o lu-
gar do cliente “se eu fosse o senhor”. Este 
método lhe permite dizer assertivamente a 
melhor das soluções, sem, contudo, assu-
mir diretamente “eu conservaria a opção já 
existente”.

Construção discursiva de um lugar de 
cliente-parceiro

Em vários diálogos profissionais, o 
atendente associa explicitamente o cliente 
à sua argumentação ou às suas explicações. 
A busca da solução certa é claramente apre-
sentada como uma ação conjunta, como 
uma cooperação. O teleoperador cons-
trói em sua própria enunciação uma rela-
ção de parceria com o cliente. Assim, no 
exemplo seguinte, é possível observar que 
o atendente coloca em prática uma dupla 
estratégia discursiva. Por um lado, escla-
rece previamente todas as ações que serão 
efetuadas de forma a associar diretamente 
o cliente ao procedimento em curso; obser-
va-se o emprego do futuro e do futuro pe-
rifrástico, como “veremos”. Por outro lado, 
constrói lingüisticamente a cooperação do 
cliente por meio do advérbio “junto”, que 
repete cinco vezes em alguns segundos:

5. Atendente: Primeiro, vou pôr o contrato 
em nome de seu filho. E, em seguida, ve-
remos juntos – faremos juntos um estudo 
sobre as tarifas para determinar a opção 
mais interessante a ele – e, enfim, veremos 
juntos os serviços que poderão ser interes-
santes (…) e, justamente, iremos determi-
ná-lo juntos – falei do que está sendo usa-
do atualmente e farei algumas perguntas 
para que nós determinemos juntos as con-
dições tarifárias mais interessantes a ele.

Aproximar os sistemas de conhecimentos

Uma das evoluções contemporâneas 
dos formatos de comunicação consiste em 
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misturar ou aproximar as posições de es-
pecialista e não-especialista. Os teleopera-
dores participam deste movimento que po-
demos compreender como uma forma de 
democratização do saber. Não apenas uti-
lizam alguns jargões, expressões técnicas 
complexas que dificultariam a compreen-
são dos clientes, como também os aplicam, 
freqüentemente, em atividades de tradução 
do universo técnico do pensamento da em-
presa para o pensamento dos clientes, ou 
mesmo em microatividades didáticas.

A “tradução” dos termos técnicos da em-
presa

Pode ocorrer que certos teleoperadores 
empreguem expressões técnicas que lhes 
são familiares, o que provoca a incompre-
ensão dos clientes. É o caso da expressão 
técnica “sistema associado com uma bom-
ba à calor para ar condicionado reversível”, 
como no exemplo seguinte:

6. Atendente: Não há sistema... hã, associa-
do a uma bomba à calor para ar condicio-
nado reversível.

Cliente: Aí você está falando grego comigo.

Atendente: Bem – eu explico – não há – há 
apenas aquecimento e não haverá ar con-
dicionado – para simplificar.

Frente à incompreensão explicita da 
cliente (“você está falando grego comigo”), 
o teleoperador faz imediatamente uma pa-
ráfrase de sua própria fala e produz uma 
espécie de tradução de suas palavras em 
linguagem comum. Enquanto a expressão 
técnica associa em um mesmo sintagma 
um objeto técnico e sua dupla funcionali-
dade, o teleoperador simplifica o sintagma 
dissociando a dupla funcionalidade e ex-
pressando-a de forma linear no discurso: 
o aquecimento de um lado e o ar condicio-
nado do outro. 

Os scripts

Os operadores evitam geralmente os 
jargões ou termos técnicos, mas empregam, 
em compensação, expressões determinadas 
pela empresa, como conta-contrato, reati-
vação de serviço, estudo tarifário, balanço 
de qualidade, balanço térmico, otimização 
da instalação, etc. Todas essas palavras 
que compõem tais expressões pertencem 
ao vocabulário usual e comum e são com-
preensíveis. Mas é a sua conjunção, sua 
co-locação que engendra um sentido pre-
ciso e lhe confere um valor propriamente 
terminológico. Estas co-locações perten-
cem ao universo técnico da empresa e 
desencadeiam procedimentos totalmente 

codificados: procedimentos de pagamento, 
de reativação do serviço, de tarifação, de 
mudança. Pronunciar essas expressões ou 
ouvi-las desencadeia necessariamente aos 
teleoperadores um scritp mental preciso e, 
por conseguinte, ações a serem realizadas 
de forma precisa. 

Assim, quando o teleoperador pronun-
cia a co-locação “a conta-contrato”, ele se 
refere a um script de mudança de locatário, 
ou seja, energia mantida e pagamento de 
um acesso à energia reembolsável em caso 
de rescisão da assinatura. Este não é, ab-
solutamente, o caso do cliente, para quem 
nenhum roteiro, nenhuma ação pertinente 
estão relacionados a essa expressão. Certa-
mente ele compreende cada uma das pala-
vras – conta, contrato – pois não são termos 
técnicos, mas não desencadeiam nenhum 
script de ação pertinente que permita sua 
compreensão: 

7. Atendente: E a conta-contrato eu ... hã... o 
senhor a recebeu ou não? 

Cliente: A conta-contrato?

Atendente: Sim.

Cliente: Hã…bem…

Atendente: Então, é a conta, de fato, na 
qual constam as despesas de energia, que 
são de 13 euros 55.

Cliente: Ok, sim.

Para ser compreendido, o teleoperador 
deve, de fato, descrever essa conta e ex-
trair uma das propriedades: é nela que se 
encontram as despesas de acesso à energia 
– “despesas de energia”.

Situação análoga é engendrada pelo 
emprego da expressão “reativação de ser-
viço”. As palavras “reativação” e “serviço” 
não são de forma alguma termos técnicos e, 
mais ainda, a expressão “reativação de ser-
viço” pertence a uma linguagem cotidiana. 
É especificamente o lugar desta atividade 
de “reativação de serviço” no contexto do 
procedimento “mudança” que não é acessí-
vel ao cliente. Para este, uma “reativação de 
serviço” desencadeia o script do “corte” de 
eletricidade. Não sabe que o procedimento 
atual é outro. Para o teleoperador, falar de 
“reativação de serviço” se inscreve em um 
script de ação em que se mantém a energia 
durante um tempo determinado e, em se-
guida, faz-se um novo contrato:

8. Cliente: Bom dia, desculpe incomodar. É 
o seguinte, estou telefonando... a gente 
acabou de receber as chaves de um novo 
apartamento, quer dizer foi ontem, e en-
tão – haverá uma mudança de nome no 
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que se refere à eletricidade, hã... aos his-
tóricos de consumo do medidor. 

Atendente: Certo. Então, o senhor deseja 
fazer a reativação do serviço de seu novo 
apartamento.

Cliente: Bem, na verdade não houve corte, 
se é isso o que quer saber.

Atendente: Sim, refazer o contrato no seu 
nome simplesmente.

Cliente: Sim, é isso.

Atendente: Ok.

Cliente. Não sei direito como isso se cha-
ma. (risos)

Reformulação, paráfrase

Os procedimentos de reformulação não 
são uma especificidade das situações de 
comunicação desiguais, mas sim da pró-
pria atividade de linguagem que possibilita 
a reflexividade no discurso (AUTHIER-RE-
VUZ, 1995). Eles caracterizam, contudo, 
situações sociais em que os interlocutores 
não possuem as mesmas competências, 
lingüísticas ou comunicacionais, nem os 
mesmos conhecimentos. Eles permitem 
assegurar a intercompreensão, verificar os 
processos de construção do sentido. Assim, 
atuam didaticamente nas trocas comuns. 
Reformulamos as palavras de criancinhas, 
alunos em situação escolar, locutores cuja 
língua materna é outra etc.

No exemplo seguinte, após uma solici-
tação inicial um pouco confusa do cliente, 
que se perde em uma narração sem limpi-
dez, o teleoperador propõe uma reformu-
lação sintética. Nota-se que ele é cauteloso 
ao submeter sua própria compreensão à 
avaliação do cliente: “se entendi bem”.

9. Cliente: Hã…é por uma instalação, hã... 
como posso explicar – eu comprei uma 
casa e hã... uma granja mais exatamente 
falando – para reformar – e então ela (um 
teleoperador anterior) havia feito um do-
cumento provisório de instalação de um 
medidor – e hã... porque – eu deveria lhe 
confirmar se havia ou não um medidor 
– porque eu – achei que tinha visto um 
e este medidor não está funcionando no 
momento – ele está fechado – e era para 
eu lhe confirmar que o medidor estava/
que tinha um medidor na granja – na mi-
nha parte e ele está fechado agora. 

Atendente: Certo – então, se entendi bem 
– o que o senhor deseja é confirmar a essa 

pessoa que há um medidor no local e que 
talvez esteja funcionando.

Cliente: Sim, é isso.

O teleoperador funciona, assim, como 
um mediador entre o mundo dos clientes 
e o mundo técnico da energia. No exemplo 
número 10, o atendente substitui as pala-
vras e expressões cotidianas do cliente pe-
las palavras precisas que designam os pro-
cedimentos técnicos da empresa: 

10. Cliente: É o seguinte, tenho uma assi-
natura mensal e, hã... regulei meu me-
didor em função dos horários promo-
cionais e não-promocionais e gostaria 
de saber em que pé estou em relação 
à mensalidade, porque a última veri-
ficação do consumo deve ser feita no 
próximo mês – e eu gostaria de saber 
se excedi ou como está.

Atendente: Ah, certo. Antes que a 
gente emita sua fatura de regulariza-
ção a senhora gostaria de fazer comigo 
um balanço do seu consumo.

Cliente: sim, para saber como funcio-
na. (risos)

Ele reformula a frase passiva do cliente 
sem mencionar o agente do processo “a úl-
tima verificação do consumo deve ser feita 
no próximo mês”, em uma frase ativa com 
expressão do sujeito ativo “a gente” e com a 
expressão de ação precisa “emitir a fatura”, 
o que resulta em: “antes que a gente emita 
sua fatura de regularização”. 

Microatividades didáticas

Os atendentes realizam diversas ativi-
dades de linguagem com função de defini-
ção, principalmente durante as seqüências 
explicativas. Sem nem esperar a interven-
ção do cliente, ou prevendo sua possível 
incompreensão, eles se entregam a ativida-
des metadiscursivas: 

11. Atendente: O senhor poderia fazer um 
diagnóstico confiança-segurança de 
fato é um organismo (…) é simples-
mente um diagnóstico de sua resi-
dência, certo – então este diagnóstico 
– este balanço-renovação … 

12. C. A senhora tem a possibilidade de 
solicitar a realização de um diagnós-
tico confiança-segurança – então, de 
fato é um serviço novo chamado diag-
nóstico segurança que lhe permite 
justamente…. 
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Conclusão

Durante seu trabalho enunciativo para 
conduzir da melhor maneira sua atividade 
profissional, os teleoperadores mobilizam 
os recursos oferecidos pela língua francesa, 
como os tempos verbais, as modalidades, 
o léxico. Nesse sentido, pode-se afirmar 
que eles aplicam competências ou saberes 
pessoais adquiridos no decorrer de sua so-
cialização inicial enquanto locutores nati-
vos da língua francesa, assim como de sua 
trajetória de escolarização. São habilidades 
lingüísticas indispensáveis ao exercício 
dos serviços prestados por telefone e não 
se pode imaginar um trabalhador em tais 
situações que não as possua. São de certa 
forma pré-requisitos do trabalho de aten-
dente. Mas esses conhecimentos sobre a 
língua não são de modo algum suficientes. 
Essas competências lingüísticas exercem-
se nas práticas de linguagem, nas ações que 
eles co-constroem discursivamente com os 

usuários: traduzir, explicar, provar etc. A 
co-ocorrência regular de procedimentos 
discursivos similares, no caso de todos 
os atendentes, conduz à emergência local 
e situada naquilo que proponho designar 
como “retórica de atenuação”, retórica que, 
por meio dessas formas regulares, possi-
bilita (ou tenta) resolver lingüisticamente 
uma contradição social. Nesse sentido, se 
é que podemos fazer essa comparação, esta 
retórica endógena e local produzida pelo 
trabalho enunciativo dos operadores asse-
melha-se às habilidades dos trabalhadores: 
tanto em um como em outro caso são for-
mas de fazer locais, produzidas coletiva-
mente pelo confronto entre a realidade do 
trabalho – das máquinas, das ferramentas, 
da matéria-prima em um caso, dos usuá-
rios, de um telefone e de um computador 
no outro – e as prescrições da organização 
do trabalho.
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Resumo

O objetivo deste artigo é duplo. No âmbito teórico, apresenta a noção de mo-
dos operatórios singulares e diferenciados desenvolvidos no setor de telea-
tendimento; no âmbito metodológico, busca apresentar o valor da entrevista 
de autoconfrontação no estudo da atividade de trabalho. Inicialmente, são 
apresentados os métodos e os procedimentos utilizados para analisar a ativi-
dade em um serviço de atendimento às situações de emergências urbanas e, 
em seguida, é descrito o funcionamento do contexto produtivo estudado. Os 
trechos de diálogos de dez casos observados em situação foram autoconfron-
tados, permitindo aos autores a apresentação do desenrolar particular de cada 
atendimento dirigido pelo operador. Finalmente, discute-se a influência das 
diferenças interindividuais na atividade de teleatendimento e nos possíveis 
danos à saúde dos operadores.

Palavras-chaves: teleatendimento, emergência, entrevista de autoconfronta-
ção, carga mental, diferenças interindividuais.

Abstract

This article is double aimed. At theoretical level, it introduces the idea of partic-
ular and distinguished operational modes; at methodological level, it presents 
the relevance of self-confrontation interviews when studying work practices. It 
starts introducing methods and procedures used to analyze an urban emergency 
call center practice; then, it describes how the specific production context under 
study operates. The dialogue fragments of ten observed subjects were self-con-
fronted giving the authors the opportunity to present the singular development 
of each telemarketing service performed by each operator. Finally, the article 
discusses both the degree to which inter-individual differences influence tele-
marketing practices, and the possible damage caused to operators’ health.

Keywords: call center, emergency, self-confrontation interview, mental load, in-
ter-individual differences.
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Introdução

As dimensões cognitivas e afetivas da 
atividade são fatores reconhecidamente 
determinantes da carga de trabalho em 
situações de teleatendimento. Essas situa-
ções de trabalho são estudadas por diver-
sas disciplinas, com seus métodos e con-
ceitos específicos. Este artigo apresenta a 
entrevista de autoconfrontação, desenvol-
vida no campo da ergonomia, como técnica 
apropriada para compreender a atividade 
de trabalho dos teleatendentes.

A atividade de teleatendimento exige, a 
todo o momento, tomadas de decisões, cria-
tividade, paciência, gentileza, experiência 
e competência para conduzir a conversa 
com o usuário e resolver o seu problema. 
Assim, o esforço mental, tanto cognitivo 
quanto afetivo, é permanente e a reação de 
cada atendente diante de cada situação de-
pende de fatores ligados à experiência.

Se, por um lado, a implantação da in-
formática favoreceu o setor de atendimen-
to e seus trabalhadores, por outro lado, 
introduziu novas exigências: (1) aquelas 
derivadas da hipersolicitação das funções 
cognitivas mobilizadas no tratamento de 
uma multitude de informações na unida-
de de tempo, implicando em raciocínios 
rápidos, concentração, memória e atenção; 
(2) aquelas relacionadas ao atendimento ao 
público, o qual solicita amabilidade, paci-
ência e cordialidade. Por exemplo, os estu-
dos evidenciam os efeitos do uso de frases 
e expressões padronizadas as quais são in-
capazes de solucionar situações extremas 
apresentadas em serviços de emergências. 
A ausência de recursos para permitir com-
preender as demandas dos usuários agrava 
a tensão gerada no âmbito da atividade.

O esforço mental oriundo das situações 
citadas acima não é percebido da mesma 
maneira entre os teleatendentes. Embora 
eles alcancem resultados aparentemente 
semelhantes, o esforço de cada um para 
cumprir os objetivos da organização é par-
ticular a cada trabalhador. As diferenças da 
percepção da carga de trabalho revelam di-
ferenças intra-individuais e interindividu-
ais. As diferenças intra-individuais dizem 
respeito às variações do estado interno a 
cada um.

As diferenças interindividuais, foco 
deste artigo, estão relacionadas às carac-
terísticas que diferem cada indivíduo do 
outro, como a história de vida, a bagagem 
cultural, a formação que confere habilida-

de, a experiência, a destreza, a cordialida-
de, a criatividade, a capacidade de elaborar 
estratégias, enfim, tudo que influencia a 
maneira de cada indivíduo reagir às de-
mandas do trabalho.

Embora os resultados alcançados no 
trabalho sejam, aparentemente, idênticos, 
os modos operatórios empregados mobili-
zam esforços e raciocínios diferenciados 
dependendo do indivíduo.

Alguns autores afirmam que a organiza-
ção do trabalho no setor expõe os trabalha-
dores aos riscos de adoecimento, entre eles 
cita-se a forte pressão temporal como expli-
cação para os ritmos acelerados dos opera-
dores evidenciados durante toda a jornada 
de trabalho (ECHTERNACHT, 1998; SZ-
NELWAR & MASSETTI, 2000; BARRETO, 
2001; TORRES, 2001). Além disso, pode 
não haver pausas ou intervalos suficientes 
entre os atendimentos para a recuperação 
das condições gerais do operador.

O controle do trabalho, instrumento ca-
paz de garantir a eficiência, normalmente 
avaliada pelo tempo de atendimento, cons-
titui-se característica marcante da ativida-
de no setor (VILELA & ASSUNÇÃO, 2004). 
Pode haver estímulos à competitividade 
entre colegas devido aos programas de pro-
dutividade calcados na individualização 
excessiva da produção. Registram-se tam-
bém conflitos constantes com superiores 
hierárquicos e ausência de espaço organi-
zacional para expressão, discussão e reso-
lução de problemas.

A implantação de programas de Qua-
lidade Total sofistica os métodos de mo-
nitoramento e avaliação do trabalho, ex-
pondo o desempenho dos atendentes e ao 
mesmo tempo gerando pressão contínua 
sobre a atividade. O avanço da tecnologia 
tem contribuído para melhorar a operação 
simultânea entre os softwares utilizados, 
reduzindo o tempo do atendimento e re-
querendo um aprendizado constante para 
a sua operação. Por outro lado, o sistema 
adota métodos que buscam a padronização 
e o controle da tarefa desempenhada pelo 
teleatendente. A gestão atual elabora mé-
todos reducionistas da realidade do traba-
lho no setor, com perdas evidentes sobre 
a qualidade do atendimento. Os autores 
sinalizam os efeitos negativos das práticas 
de gestão, sendo citado o retrabalho e os 
seus efeitos estressantes sobre o trabalha-
dor (MARX, 2000).
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As tecnologias provocam sessões de 
treinamento visando oferecer ao teleaten-
dente possibilidade de conhecer as proprie-
dades dos produtos ou serviços oferecidos 
pela empresa. Os treinamentos objetivam 
ainda: orientar os operadores sobre as for-
mas de negociação cabíveis com o usuário, 
fornecer as técnicas de comunicação por 
telefone, técnicas de marketing e técnicas 
de relações públicas. Dos treinamentos fa-
zem parte, também, as regras de utilização 
do sistema computadorizado, notando-se a 
relevância dos aspectos tecnológicos, haja 
vista a alteração que eles provocam sobre 
a atividade, uma vez que possibilitam o 
aumento da precisão e da velocidade na 
transmissão das informações e do papel 
do usuário como um consumidor exigente 
(TORRES, 2001).

Outro determinante da atividade do te-
leatendente refere-se ao componente físico 
da situação de trabalho, sobretudo às exi-
gências de manutenção de posturas estáti-
cas prolongadas para garantir o manejo dos 
dispositivos materiais do sistema (teclado, 

mouse, monitor). Geralmente, as exigên-
cias de posturas anômalas resultantes da 
configuração inadequada do ambiente e 
dos postos de trabalho somam-se aos efei-
tos das diferentes solicitações de processos 
cognitivos.

Os aspectos referidos acima podem es-
tar presentes isolada ou simultaneamente 
em cada situação de trabalho e, filtrados 
pelas diferenças interindividuais, são per-
cebidos por cada trabalhador em diferentes 
graus de intensidade. É interessante salien-
tar que, além das diferenças entre teleaten-
dentes, existem também as diferenças dos 
usuários, os quais possuem características 
próprias, envolvendo uma população eclé-
tica do ponto de vista social, financeiro e 
cultural. 

O objetivo deste artigo é duplo. No âm-
bito teórico, apresenta a noção de modos 
operatórios singulares e diferenciados de-
senvolvidos no setor de teleatendimento; 
no âmbito metodológico, busca apresentar 
o valor da entrevista de autoconfrontação 
no estudo da atividade de trabalho.

Métodos e procedimentos

Inicialmente, são apresentados os mé-
todos e os procedimentos utilizados para 
analisar a atividade dos teleatendentes e, 
em seguida, é descrito o funcionamento do 
contexto produtivo estudado. Na seqüên-
cia, através de trechos de diálogos ocorri-
dos durante o atendimento de dez casos 
observados em situação e, posteriormente, 
autoconfrontados, será apresentado o de-
senrolar diferenciado dos atendimentos. 
Finalmente, discute-se a influência das di-
ferenças interindividuais na atividade de 
teleatendimento e nos possíveis danos à 
saúde dos teleatendentes.

Pressupostos metodológicos

Recorrer à fala dos sujeitos para explo-
rar as diferenças interindividuais é um pro-
cedimento adotado por todas as disciplinas 
que tomam o discurso como matéria-prima 
para analisar a subjetividade. A entrevista 
não-diretiva não assegura a manifestação 
autêntica da subjetividade. A não-direti-
vidade comporta alguns vieses, dentre os 
quais cabe aqui ressaltar o reforço das di-
ferenças sociais implícitas nas diferenças 
da capacidade de verbalização ou de ex-
pressão abstrata e conceitual que a técnica 
pode provocar (THIOLLENT, 1985). 

A especificidade da análise ergonômi-
ca do trabalho e, particularmente, da en-
trevista em autoconfrontação está em con-
vocar o sujeito trabalhador a expressar-se 
não sobre as “profundezas de sua alma” 
e de seus sentimentos, mas sim sobre a 
complexidade do seu comportamento atu-
al. Não existe aqui nenhum julgamento de 
valor sobre a ordem de importância dessas 
instâncias, apenas um reconhecimento de 
diferença. Se adotada a abordagem psicolo-
gizante, o indivíduo é levado a mergulhar 
em seus próprios sentimentos e processos 
psíquicos, eventualmente em seus traumas 
psicofamiliares. Na contracorrente, o en-
tendimento da ação em situação permite ao 
indivíduo revelar a trama complexa de seu 
comportamento diante das exigências do 
trabalho, resultante de diversas lógicas em 
jogo (às vezes, em conflito): do trabalhador, 
do coordenador, da chefia, do usuário, do 
sistema, da organização.

Procedimentos de coleta e análise de da-
dos

Foi realizado um estudo ergonômico em 
um serviço de atendimento às emergências 
comunicadas pelos cidadãos por meio de 
telefonia, tendo como base os pressupos-
tos da escola francesa (WISNER, 1987). 
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Por meio de entrevistas abertas, buscou-se 
aproximação das dificuldades e conflitos 
encontrados na interface entre o teleaten-
dente e o usuário. As primeiras etapas da 
pesquisa permitiram evidenciar os confli-
tos e os tempos indevidos para a realização 
dos atendimentos, haja vista a diversidade 
do seu conteúdo. A chefia e os coordenado-
res também foram entrevistados. 

Inicialmente, os teleatendentes, que 
compunham seis equipes responsáveis 
pelo funcionamento do serviço durante 24 
horas, foram observados e entrevistados. 
Os indivíduos observados foram escolhidos 
aleatoriamente por critério de livre adesão 
ao estudo. Assim, foram observados em 
situação de trabalho homens e mulheres, 
novatos e experientes, operadores de diver-
sas faixas etárias, operadores terceirizados 
e vinculados à instituição, durante dias e 
horários diferentes. Nessa fase, as informa-
ções foram registradas sem triagem prévia. 
O objetivo foi entender o funcionamento 
do setor e as características gerais das ta-
refas. A escuta da verbalização operador-
usuário foi restrita ao pólo teleatendente 
(operador). Em seguida, pesquisadores e 
observados expressavam verbalizações 
consecutivas sobre o conteúdo das verba-
lizações. 

Diante dos limites da investigação, foi 
solicitada, com sucesso, a escuta direta e 
simultânea do diálogo travado entre os 

dois pólos. A nova etapa da pesquisa al-
cançou resultados profícuos, pois, além de 
ouvir a totalidade do diálogo, foi possível 
verificar como as coisas eram ditas. Podia-
se perceber o tom da voz, a dicção, o ruído 
da rua, a aflição do usuário, a desenvoltura 
do operador e o comportamento de ambos 
os pólos da comunicação. 

A estratégia de coleta de dados viabili-
zou identificar as diferenças interindividu-
ais e as diferenças das chamadas quanto ao 
conteúdo e ao volume, a depender dos ho-
rários e dias da semana. As análises provo-
caram a terceira etapa de coleta de dados, 
a qual foi dedicada a selecionar situações 
críticas, agudas e recorrentes tendo como 
referência dias e horários variados que ca-
racterizavam situações peculiares.

A leitura dos dados colhidos revelou as 
situações recorrentes que foram apreendi-
das pelos pesquisadores e serviram para a 
elaboração das categorias para tratamento 
dos dados (Quadro 1). 

Quadro 1  Componentes da atividade do teleatendente do serviço de emergência de 
uma metrópole

O teleatendente analisa detalhadamente a situação que motivou a ligação e decide sobre a ocor-
rência
O teleatendente esforça-se para resgatar da sua memória informações que julga importantes
O teleatendente esforça-se para auxiliar na decisão do usuário
O teleatendente preocupa-se em orientar o usuário
O teleatendente desenvolve competências através da experiência adquirida durante as situações 
enfrentadas
O teleatendente emprega técnicas sofisticadas
O teleatendente constrói parâmetros para identificar os tipos de chamadas
O teleatendente reconhece o trote
O teleatendente mobiliza estratégias comunicativas para tratar situações

A estrutura do texto é guiada pelos 
elementos-chave da atividade do teleaten-
dente, que consiste em analisar detalhada-
mente a situação, procurando os traços que 
motivaram a chamada para, em seguida, 
decidir sobre a ocorrência (parte 1 dos re-
sultados). No desenrolar de sua atividade, 
o teleatendente desenvolve competências, 
como se verá na parte 2 dos resultados.

O processo de trabalho no teleatendimento de emergência

O processo operacional inicia-se com a 
ligação do cidadão para o teleatendente, o 
qual, por sua vez, tem a função de carac-
terizar a solicitação recebida como sendo 
uma emergência ou não. Em caso positivo, 
ele gera a ocorrência, que é transmitida, via 
sistema, para o despachante, que, por sua 

vez, entra em contato via rádio com o coor-
denador das atividades operacionais. O co-
ordenador é responsável pela fiscalização 
e auxílio dos trabalhos em uma determi-
nada região geográfica. Após a definição, o 
coordenador retorna ao despachante, que 
entra em contato com o veículo de socorro, 
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transmitindo as informações contidas no 
histórico da ocorrência, sempre via rádio.

Caso os agentes operacionais necessi-
tem de informações adicionais, eles podem 
mobilizar o despachante, que poderá for-
necê-las se estiverem disponíveis no sis-
tema. Caso contrário, outros órgãos serão 
consultados pela coordenação.

Viu-se uma desproporção entre a oferta 
e a demanda de serviços via telefone, ainda 
que o serviço seja oferecido durante vinte 
e quatro horas por dia, durante todo o ano. 
O número de chamadas telefônicas varia, 
aproximadamente, entre 20 mil e 50 mil 
ligações diárias. Porém, dentre elas, ape-
nas 10 mil são atendidas. Essas cifras são 
amostras referentes a uma média anual e a 
organização não consegue resolver o pro-
blema.

Dentre as chamadas que de fato são 
atendidas, 42% são trotes: crianças brin-
cando na linha, pessoas que inventam es-
tórias, que dizem palavrões ou que desli-
gam quando ouvem a voz do teleatendente. 
Assim, a linha telefônica fica ocupada, im-
pedindo que um cidadão, realmente neces-
sitado, seja atendido.

A linha telefônica também fica ocupada 
de outras maneiras indevidas: 3% das cha-
madas atendidas são de pessoas da própria 
empresa que pedem, indevidamente, para 
o teleatendente transferir a ligação para ou-
tro ramal da empresa; 35% das chamadas 
atendidas são pedidos de informações e de 
orientações de diferentes naturezas, que 
não estão configuradas no serviço ofereci-
do: serviço de auxílio à lista telefônica, ser-
viço das fornecedoras de água e de energia, 
de prefeitura, de bombeiro, de hospitais, de 
departamento de trânsito, de questões jurí-
dicas e também de questões relacionadas 
aos maus comportamentos e aos conflitos 
entre parentes ou pessoas conhecidas que 
necessitam de orientação.

Apenas 16% das chamadas atendidas 
cumprem o objetivo do teleatendimen-
to: registrar ocorrências de emergências e 

encaminhar a ajuda necessária aos envol-
vidos. Apesar da discrepância, 44% do 
tempo total empregado na atividade de te-
leatendimento destinam-se ao atendimento 
das ocorrências-alvo do sistema. Isso quer 
dizer que, apesar de reduzido o número de 
chamadas destinadas à geração de ocorrên-
cias, cerca de metade do tempo de atendi-
mento é destinado às ocorrências-alvo.

Entretanto, os teleatendentes ocupam 
47% do tempo fornecendo informações e 
orientações gerais. Estaria configurado o 
papel de assistente social do teleatendente, 
o qual se sente responsável pela situação 
do outro que efetua a ligação? Por exem-
plo, existem pessoas que ligam para dizer 
que estão no alto de um edifício e que pre-
tendem se suicidar. Viu-se o teleatendente 
não conseguir se omitir e conversar com a 
pessoa até sentir que ela recuaria na sua 
decisão.

O restante do tempo de trabalho anali-
sado foi empregado em distintas operações 
e objetivos: 3% destinados às transferências 
de ligações para outros setores da empresa 
e 6% destinados aos trotes. Assim, embora 
o trote seja o tipo de ligação atípica com 
maior incidência, o tempo dispendido não 
é significativo quanto à ocupação da linha 
telefônica. Entretanto, trata-se de uma cha-
mada geradora de sobrecarga emocional 
para os teleatendentes que, dependendo do 
contexto, manifestam irritação.

Em muitos casos, a prestação do serviço 
é considerada tardia e lenta, pois contam 
com poucos recursos técnicos e humanos 
para atender imediatamente a todos os ca-
sos da cidade. Os teleatendentes priorizam 
os casos mais graves ou os casos com mar-
gens para intervenção do serviço. 

As entrevistas em autoconfrontação fi-
zeram emergir as dificuldades enfrentadas 
pelos teleatendentes e o esforço mental 
mobilizado para realizar sua atividade de 
trabalho. Vários trechos de diálogos serão 
apresentados a seguir.

Resultados

Como mencionado anteriormente, os 
teleatendentes enfrentam grandes dificul-
dades para extrair as informações necessá-
rias para gerar uma ordem de serviço e, em 
seguida, cadastrá-las. Para conseguir iden-
tificar e entender as dificuldades e neces-

sidades dos teleatendentes, foi necessário 
conhecer a sua atividade de trabalho.

Os trechos de diálogos de dez situações 
analisadas, oriundos das entrevistas de 
autoconfrontação e apresentados a seguir, 
colocam em evidência elementos esclare-
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cedores do esforço cognitivo no tratamento 
das situações, as variações interindividuais 
diante de cada situação e a necessidade de 
uma experiência prévia como atendente de 
rua para exercer a atividade.

O teleatendente analisa detalhadamente a 
situação que motivou a ligação e decide 
sobre a ocorrência

Caso 1

O atendente esforça-se em caracteri-
zar a situação apresentada pela usuária 
para, em seguida, se for o caso, dar-lhe as 
devidas orientações visando acalmar e/ou 
orientar a cidadã (Quadro 2).

Quadro 2  Teleatendente se esforça para orientar o cidadão (caso 1)

Diálogo

Usuária (S): – Eu gostaria que viesse alguém de vocês aqui para ir lá... 
Atendente (A): –  Só que, infelizmente, aqui nós atendemos a emergências. Eu entendo perfeita-
mente...
S: – mas, mas...
A: – ... as condições da senhora, mas não tem como mandar um pessoal com esta finalidade não 
senhora.
S: – Pois é, mas o quê que eu devo fazer? Por que eles lá dentro, sabem do endereço de onde ele 
poderia estar. E se eles tiverem matado ele e estão escondendo de mim deste jeito.
A: – Olha, senhora...
S: – Assim... 
A: – Já que a senhora vai até lá e as pessoas que atendem à senhora não deixam a senhora chegar 
até outras pessoas, a senhora olha na lista telefônica o telefone de lá geral...
S: – Hum...
A: – ... pede pra falar com o chefe do marido da senhora, fala que é urgente e eles vão passar pra 
ele... A senhora tem que ligar para lá e procurar saber, senhora. 
S: – Pois é! Só que agora eu fui lá e disseram que o chefe dele, o chefe dele, o que pegou a 
carteira, mas é mentira, ontem...
A: – Hum...
S: – ... É um tal de C. Porém eu fui lá agora e não quiseram me atender.. .
A: – Não, isto que eu estou falando para a senhora. Liga para lá, explica a situação, serão outras 
pessoas que irão atender a senhora, com certeza, e aí a senhora vai procurar saber, porque 
infelizmente para mandar um pessoal nesse caso aí, não tem jeito não. Correto?

Autoconfrontação

Ergonomista (E): – Aí você então dá essa orientação a ela....
Atendente (A): – Para eu cadastrar, eu posso fazer isso a qualquer momento. Então, eu estava 
tentando pedir para que ela tentasse ligar para lá, pelo menos para ela ter certeza que o seu 
marido desapareceu. Ela não estava sabendo, tem várias informações que ainda não tinha 
conseguido. Depois ela falou que ele era doente mental, doente mesmo. Então, ela não sabia se 
ele estava trabalhando lá ou se estava realmente sumido. Eu só queria dela que ela me falasse: 
«o meu marido saiu para trabalhar e eu fui à empresa dele e eles me falaram que ele trabalhou, 
foi embora e desapareceu», pronto. Ou então «que ele foi até lá, trabalhou, pediu as contas e foi 
embora». É diferente, às vezes não é necessário o que ela está querendo. Porque se ela falasse: 
«tá eu vou ligar lá, eles vão me falar e eu volto a te liga», eu posso cadastrá-lo como pessoa desa-
parecida a qualquer momento. Eu só queria que ela me falasse o quê que tinha acontecido com 
ele, se era realmente alguma necessidade, uma informação mais completa, só isso. Eu vejo todo 
mundo fazendo isso lá no teleatendimento e tento fazer igual. Perguntar ao máximo para não 
fazer uma ocorrência desnecessária.

O exemplo citado ilustra o comporta-
mento freqüente do teleatendente em escla-
recer à usuária a inadequação da demanda 

aos objetivos do sistema, mas sem perder 
de vista o objetivo de satisfazer a usuária 
em sua necessidade primária. Viu-se o te-
leatendente tentar, novamente, orientá-la 
sobre a conduta visando à certificação do 
sumiço do marido. A intenção do teleaten-
dente é orientá-la a procurar mais detalhes 
da situação, para, em seguida, entrar em 
contato com a prestação de serviços em 
tela, visando cadastrar o desaparecimento 
do marido. Sendo freqüente esse tipo de 
demanda dos usuários, os teleatendentes 
procuram filtrar as solicitações considera-
das precipitadas.

O atendimento durou cerca de nove mi-
nutos e vinte segundos, sendo dois terços 
do tempo empregado com as orientações à 
usuária. Por fim, ele toma decisão de ca-
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dastrar a pessoa como desaparecida. Os 
elementos da análise efetuada permitem 
indagar sobre o tempo utilizado por outro 
atendente no tratamento de questão seme-
lhante.

Caso 2

Não é incomum o usuário estar emocio-
nalmente perturbado, exigindo do teleaten-
dente habilidade para controlar o compor-
tamento do usuário e ajudá-lo na expressão 
do seu problema. 

O caso seguinte diz respeito ao desapa-
recimento de pessoa com idade avançada e 
problemas mentais. No extrato reproduzi-
do abaixo, o teleatendente está preenchen-
do o campo referente ao histórico do fato. 
Ele relembra o comentário da usuária an-
terior sobre o estado mental do seu marido 
e elabora uma pergunta para obter dados 

Quadro 3  Teleatendente esforça-se em resgatar da sua memória informações conside-
radas importantes (caso 2)

Diálogo

Atendente (A): – Ele apresenta algum problema mental, senhora?
Usuária (S): – Sim, ele apresenta sim. Porque ele só fica com a mão num lado do rosto, né? E fica 
juntando uns pauzinhos de lenha e assentado, se deixar, ele fica o dia inteirinho assentado no 
mato... Por isto que eu estou te falando que eu estou com medo de ter acontecido alguma coisa 
com ele na firma ou qualquer coisa...

Autoconfrontação

Atendente (A): – Como ela já tinha falado, eu só confirmei com ela: ele tem problemas mentais, 
correto? Ela: tem. 
Ergonomista (E): – Isso aí você anotou no histórico?
A: – Coloquei no histórico. A gente apresenta problemas mentais, distúrbios mentais.
E: – Para você lembrar você tinha anotado em um papel?
A: – Não, não. Lembrei mesmo.
E: – Então, vocês têm que tá memorizando...
A: – É porque, num sei, a gente... tocou o telefone você tem que estar atento em tudo, né, que 
ela tá falando.

Caso 3

Para diminuir o esforço cognitivo pro-
vocado pela incompatibilidade entre a 
cronologia dos fatos narrados pelo usuário 
e a lógica do sistema que apresenta uma 
ordem de preenchimento dos campos, os 
teleatendentes utilizam-se, à vezes, de um 
pedaço de papel para anotar os dados do 
fato gerador da ocorrência que devem ser 
inseridos no histórico. A Figura 1 ilustra as 
anotações do teleatendente. Os dados con-

a registrar no campo referente ao histórico 
do caso. A habilidade requerida revela a 
perspicácia do teleatendente novato e evi-
dencia outro elemento: os limites do trei-
namento teórico. É razoável perguntar: o 
treinamento tradicional contempla as com-
petências desenvolvidas pelo teleatendente 
em sua experiência pregressa em atividade 
de operador de rua?

Figura 1  Anotação feita por um dos teleatendentes durante seu trabalho. A seta 1 indica “2 indivíduos”, 
que é o número de pessoas envolvidas no fato; a seta 2 indica “Clube do Lazer”, que é a referên-
cia; a seta 3 indica “bermuda, camisa preta”, a descrição dos suspeitos, e a seta 4 indica “Sovaco 
de Cobra”, o nome do local do fato gerador de ocorrência.
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tidos no papel são aqueles utilizados para 
redigir uma ocorrência. 

Em certos casos, o atendente se esforça 
para não reagir emocionalmente às agres-
sões do usuário, que pode estar completa-
mente atônito, sem clareza de raciocínio, 
dirigindo as suas questões de forma agres-
siva.

Em suma, os resultados das observa-
ções deixam claro que o teleatendente se 
esforça para auxiliar o usuário a decidir so-
bre a ocorrência levando em consideração 
que, em meio a uma situação tensa, o indi-
víduo tem menos chances de tomar a de-
cisão que ele mesmo julgaria ser a melhor 
em um outro momento. Mas quando não 
considera necessário gerar a ocorrência, o 
atendente oferece ao usuário a possibilida-
de de decidir em outro momento de mais 
calma (Quadro 4).

Quadro 4  Teleatendente se esforça para auxiliar na decisão do usuário (caso 3)

Diálogo

Atendente (A): – O senhor já fez ocorrência de pessoa desaparecida? 
Usuário (S): – Não
(A): – O senhor deseja fazer?
(S): – Eu vou procurar o Departamento de Investigação então, né?
(A): – Não dá para fazer verbalmente. Depois você procura o Departamento de Investigações.
(S): – Ah, tá.
(A): – Qual é o nome dele?

Autoconfrontação

Atendente (A): – A gente deixa a opção. Talvez possa ser um familiar que freqüentemente cos-
tuma desaparecer. Ou ele tem seus problemas de bebida, entendeu? Enfim, todos os proble-
mas, né? Então a gente deixa a opção: se deseja fazer ou não a ocorrência. 

A qualidade desta prestação de servi-
ço possibilita deixar em aberto o desfecho 
da interação entre o usuário e o atendente 
quando, em princípio, deveria ser o tele-
atendente a tomar a decisão final. Neste 
caso, o atendimento durou cerca de dez 
minutos. Foi um tempo relativamente pa-
recido com o caso 2, entretanto, empregou 
apenas um minuto e trinta segundos para 
começar a gerar a ocorrência. O restante 
do tempo foi utilizado para extrair as infor-
mações do usuário e inseri-las no sistema. 
É razoável supor que a maior duração do 
tempo para cadastramento dos dados se-
ria conseqüência do modo operatório do 
teleatendente experiente e, por isso, mais 
cuidadoso na elaboração das perguntas ao 
usuário. O número maior de informações 
cadastradas denota um atendimento mais 
qualificado e diferenciado.

Caso 4

Viu-se o teleatendente orientar uma 
usuária em assuntos aparentemente banais, 
mas de extrema valia para ela. A popula-
ção não é informada sobre os reais objeti-
vos deste serviço de emergência, gerando 
solicitações imprudentes. Diante dessas 
situações, o teleatendente esforça-se para 
orientar a usuária a se dirigir a outros servi-
ços ou então para explicar como funciona a 
prestação do serviço de emergência, como 
mostra o Quadro 5.

Caso 5

O atendente tem a preocupação com a 
classificação das solicitações que recebe em 
relação à prioridade de atendimento. Na 
hierarquia de prioridades, estariam os casos 
passíveis de intervenção, para os quais va-
leria a pena o deslocamento da equipe até o 
foco desencadeador do registro no sistema. 
O Quadro 6 ilustra essa afirmação.

A prioridade não é definida apenas pelo 
sistema que registra o tempo do evento. A 
competência do atendente também é deter-
minante no estabelecimento da prioridade, 
sendo necessário considerar a natureza 
precisa da ocorrência.

O teleatendente desenvolve competências 

Caso 6

Os teleatendentes desenvolvem estra-
tégias comunicativas para tratar situações. 
No extrato do quadro 7, a usuária, após 
afirmar a cor do seu marido, não consegue 
afirmar a cor do seu cabelo. O teleatenden-
te, com a intenção de acelerar a resposta da 
usuária, imagina que provavelmente a cor 
do cabelo de uma pessoa morena seria cas-
tanha ou preta e pergunta para confirmar a 
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Quadro 5  Teleatendente preocupa-se em orientar o usuário (caso 4)

Diálogo

Atendente (A): –  A minha senhora. O quê que está ocorrendo aí?
Usuária (S): – Hã? Não. É o seguinte: porque dois adolescentes, ontem à noite, tiveram uma 
discussão em casa e os dois nunca fizeram isso. Eles pegaram até faca um para o outro. Então, 
eu queria que viesse, se fosse possível, um policial ou alguém que conversasse com eles, porque 
é a primeira vez que acontece, né? Quê se eu deixar, depois pode acontecer coisa pior.
A: – Tá, mas deixa eu falar com a senhora. O problema deles, a agressão deles foi ontem, correto?
S: – Ah, ontem à noite.
A: – Por que que ontem à noite, a senhora ou alguém da família não ligou para cá?
S: – Porque um saiu, um saiu e quando ele retornou, já era 1:30h da manhã. Então eu fiquei que, 
achei que, por ter ido ao quartel de manhã, viria alguém aqui, mas ninguém apareceu. Daqui a 
pouco eles saem para o colégio.

Autoconfrontação

Ergonomista (E): – Por que você fez essa pergunta para ela?
Atendente (A): – Porque preciso saber se é uma coisa que requer uma intervenção imediata do 
nosso serviço, correto? Ela me passando um quadro da situação, que se fosse alguma coisa 
imediata, a providência seria tomada daqui, né? 
E: – Nesta estória você destaca que foi ontem, né? Por que que você faz isso?
A: – É. Porque pra gente aqui é importante saber que tempo que ocorreu o fato, né? Porque pra 
gente, se foi alguma coisa de imediato é com a gente mesmo que resolve. Caso se for alguma 
coisa já passada, a pessoa tem que procurar diretamente uma delegacia de polícia civil para 
fazer a representação lá.
E: – E aí você pergunta porque que você não ligou ontem?
A: – Exatamente, sendo que oferecemos um serviço aqui de 24 horas, né? Então qualquer pes-
soa que nos comunicar o fato, nós vamos anotar e tomar providência.

Quadro 6  O teleatendente preocupa-se com a prioridade entre as solicitações (caso 5)

Diálogo

Atendente (A): – Emergência (...) Veto.
Usuário (S): – Boa Tarde. Eu gostaria de fazer uma ocorrência. Estou aqui em um posto da 
Enge nharia onde trabalho, no Carlos Prates, perto do aeroporto. É, houve um roubo de uns 
pranchões aqui. Uns malandros roubaram os pranchões e ameaçaram voltar. Gostaria de fazer 
uma ocorrência para resguardar a empresa.
Atendente: – Furtaram agora?
Usuário: – Tem mais ou menos vinte a trinta minutos.

Autoconfrontação
Ergonomista (E): – Parece que houve uma preocupação com o tempo, né? Se foi agora, né? Por 
que esta pergunta de imediato?
Atendente (A): – Porque imagina que o funcionário deixa passar muito tempo de quando ocorreu 
o evento e só quando o chefe cobra dele que ele vai ligar para registrar. Se for só isso, não há ne-
cessidade de prestar o serviço imediatamente. Este chamado vai ter menos prioridade no envio 
do carro de socorro. Mas te tiver sido agora, neste exato momento, aí a gente manda o socorro 
para tentar pegar o delinqüente. O objetivo principal é pegar e não só fazer o registro. Se foi 
agora, aí há mais expectativa de pegar os bandidos. Se já passou muito tempo, aí é só o registro.
E: – E esse tempo. Ele fala vinte a trinta minutos. Isto é muito ou pouco. Isto é um socorro 
imediato ou não?
A: – Trinta minutos é muito. Demorou muito tempo para ligar.
E: – E você colocou como emergência ou não.
A: – Existe prioridade de 1 a 4. Neste caso, o próprio sistema o colocou como 3 na classificação 
de prioridade. Por causa do tempo, depois de vinte minutos a gente não pega mais nada.
A: – A gente muda a prioridade para cada caso. Às vezes, numa ocorrência de apenas cinco 
minutos, existe a possibilidade de pegar o camarada, mas ao mesmo tempo tem outra ocorrên-
cia de assalto à mão armada. Esta é principal sobre a outra porque corre risco de vida. A vítima 
corre risco de vida no assalto à mão armada e no furto não. No furto, o cara não está armado e 
não houve força para tomar da pessoa, entendeu?
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sua suposição. A intervenção do teleaten-
dente justifica-se pelo objetivo de encurtar 
os tempos para poder atender mais pesso-
as, conforme ele relata (Quadro 7). 

Quadro 7  Teleatendente mobiliza estratégias comunicativas para tratar situações 
(caso 6)

Diálogo

Atendente (A): – Que cor que ele é?
Usuária (S): – Moreno.  
A: – Moreno?
S: – É 
A: – Que cor que é o cabelo dele?
S: – É, É...
A: – Castanho ou preto?
S: – Castanho, castanho.  
A: – E os olhos?
S: – Castanho também.

Autoconfrontação

Ergonomista (E): – Aí já na cor da pele ela fala moreno...
Atendente (A): – Moreno...
E: – Aí já é o sistema, o sistema aceita é isso mesmo?
A: – Aceita. É, você coloca o que você quiser. Ele fala cor e se você quiser colocar branco, negro, 
moreno, eu coloquei moreno.
E: – E no caso do cabelo, você oferece a alternativa...
A: –  Como ele é moreno, né, só pode ser castanho ou preto. Por isso que eu perguntei para ela: 
qual que é a cor do cabelo dele? Ela ficou em silêncio e aí eu perguntei: castanho ou preto? Para 
ajudar a pessoa, às vezes tá nervosa...
E: –  Aí ajuda...?
A: –  Ajuda.
E: – A gente convive com uma pessoa e não lembra nem da cor do cabelo, né?

Caso 7

Os teleatendentes praticam uma análise 
do conteúdo da entrevista do cidadão uti-

Quadro 8  O teleatendente emprega técnicas sofisticadas para saber detalhes (caso 7)

Diálogo
Atendente (A): – Emergência...
Usuário (S): (sussurro ininteligível)
A: – Alô!
S: – Alô, deixa eu te falar. Eu quis... qual é o telefone...
A: – Hein?
S: – Sabe, o telefone da FEBEM.
A: – Não informamos telefone não. Ok?
S: – Porque eu tinha ligado por causa que o meu pai e a minha mãe tão me maltratando. Aí, eu 
só queria saber o telefone da FEBEM.
A: – Não. Nós não informamos, ok?
S: – Então tá.

Autoconfrontação

Ergonomista (E):  –  Mesmo com esse argumento de que estava sendo maltratada, você consegue 
perceber que não era um caso de mandar socorro?
Atendente (A): –  Quando o socorro chegasse, não teria como constatar porque teria que fazer 
contato com os pais que iriam negar. Por outro lado, o usuário pediu o telefone. É bem dife-
rente da pessoa falar o seguinte: “olha, eu estou precisando de socorro aqui porque eu estou 
sendo agredida”. É bem diferente, ela pediu o telefone.

lizando-se de técnicas sofisticadas, como 
repetir o que foi falado pelos usuários no 
final do seu discurso, saber mais detalhes e 
ouvir um pouco mais sobre o que está sen-
do falado.

O fato de o usuário pedir apenas o tele-
fone, associado ao tom de voz que não ex-
pressava desespero, permitiu ao atendente 
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descartar o caráter de emergência da situa-
ção (Quadro 8).

Caso 8

Os teleatendentes constroem parâme-
tros para identificar os tipos de chamadas. 
Como dito anteriormente, o trote é comum, 
ou seja, ligações de pessoas que inventam 
uma estória para parecer que precisam do 
atendimento de socorro. Os atendentes, ao 
longo do tempo, desenvolvem e refinam as 
habilidades que permitem criar e desen-
volver certas estratégias para identificar 
um trote. Não existe receita, mas o diálo-
go com o usuário provoca a evidência da 

Quadro 9  O teleatendente constrói parâmetros para identificar os tipos de chamadas 
(caso 8)

Diálogo

Atendente (A): – Tá. Por favor, como é que é o nome do senhor?
Usuário (S): – Fábio Augusto
A: – De quê?
S: – Dos Santos
A: – O senhor trabalha aí?
S: – É, trabalho. Eu faço a vigilância aqui no local.

Autoconfrontação
Ergonomista (E): – Você perguntou se ele trabalha lá...
Atendente (A): – Às vezes a gente faz uma pergunta no meio da entrevista para saber se não é trote, 
entendeu? Você entrevista a pessoa para ver se ela não vai planejar, se ela está de molecagem.
E: – E nesse caso, por acaso você suspeitou que fosse?
A: – Não, pela firmeza dele, apesar de que tem cara artista. Uma vez eu gerei uma ocorrência 
de assalto na porta do quartel na praça da rua Alvarenga Peixoto, num posto de gasolina. Era 
noite, o cara ligou e deu até as características das pessoas. O socorro chegou lá em menos de 
cinco minutos e não era nada. Conversaram com o frentista e ele disse que não houve assalto 
nenhum. O pessoal olhou lá dentro do posto, pois de repente o bandido podia estar vestido de 
frentista e está armado, mas não era nada. Era um trote.

Para evitar equívocos de enviar socor-
ro em situações desnecessárias, tentam 
certificar-se do endereço e se o informante 
aguardará a chegada do socorro. Caso con-
trário, o socorro não é enviado.

Caso 9

Quando o atendente mostra preocupa-
ção em reconhecer um trote, revela com-
petência desenvolvida e a ética com o seu 
trabalho, como mostram os diálogos repro-
duzidos nos Quadros 10 e 11.

Quadro 10  O teleatendente reconhece o trote (caso 9)

Diálogo
Atendente (A): – Emergência...
Usuário (S): – Socorro! Tem um ladrão roubando minha casa aqui. Socorro! Rua X, número 75. 
Por favor moço...
A: – Alô!
S: – Por favor!
A: – Alô!
S: – Por favor!
A: – Alô!
S: – t.n.c. (um palavrão), sô! 
A: (Desliga) – O que mais aparece é trote!

Autoconfrontação
Ergonomista (E): – Você falou “alô” e aí ele falou “por favor” várias vezes. Parece  que você está 
tentando ouvir o que está acontecendo no ambiente, até que ele fala um palavrão.
Atendente (A): – Isso! Ele falou um xingamento mesmo. Aí eu detonei. Vi que era um trote de 
criança.
E: – Aí detona.
A: – Isso! 
E: – Mas aí, esses espaços todos, esses alôs que você foi falando...
A: – É a gente procura buscar porque às vezes pode ser verdade. No meu caso, por exemplo, 
quero evitar de amanhã ser surpreendido com um noticiário por um mal-entendido aqui.

mentira em certos momentos, como ilustra 
o diálogo descrito no Quadro 9.
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Caso 10

Outro ingrediente da competência do 
teleatendente é a capacidade de reconhecer 
e lidar com usuários contumazes do servi-
ço de emergência. Eles são capazes de re-

conhecer a voz de um usuário reincidente 
e números de telefones já conhecidos que 
aparecem na bina com freqüência e, con-
seqüentemente, não prosseguem o registro 
da ocorrência.

Quadro 11  O teleatendente reconhece o trote (caso 9)

Diálogo

Atendente (A): – Emergência...
Usuário (S): (ninguém fala)
A: – Emergência...
S: (sussurros e vozes de crianças)
A: – Emergência...
S: (ninguém fala)

Autoconfrontação

Atendente (A): – Tem alguns celulares aí que sei até de cór, né? Algumas pessoas deles já são até 
conhecidas...
Ergonomista (E): – Como é que é?
A: – Algumas pessoas têm esse costume de ligar e ficar ouvindo a voz. Então, principalmente 
à noite, que a pessoa liga mesmo e fica escutando a voz da gente, mas não fala nada. Então, a 
gente tem o costume de deixar correr a ligação pelo menos seis segundos. Se a pessoa estiver 
necessitada, ela, nem que seja ofegante, alguma coisa ela manifesta. Passou disso aí, normal-
mente, é trote ou pessoas que querem algum conhecimento da própria corporação.

Discussão

Um dos principais aspectos das diferen-
ças interindividuais que a entrevista de au-
toconfrontação permitiu conhecer foi a im-
portância da experiência do teleatendente 
para executar o seu ofício. Entende-se por 
experiência o tempo que passa ou passou 
desempenhando uma tarefa, o que permite 
à pessoa que trabalha apreender os meca-
nismos próprios de uma determinada ativi-
dade. Contudo, a experiência é algo mais do 
que simplesmente compreender, praticar e 
automatizar tarefas.

À medida que o trabalhador vive a situa-
ção de trabalho, ele reage a ela em uma in-
teração em que a atividade é alvo constante 
de aperfeiçoamento e é adaptada, na me-
dida do possível, em função de melhorias 
requeridas, sejam elas da produção, para 
corrigir imperfeições do sistema formal ou 
para a proteção da saúde.

Os trechos de diálogos apresentados 
evidenciaram a dificuldade dos teleaten-
dentes em extrair as informações do usu-
ário que não consegue responder de forma 
objetiva às perguntas. O usuário pode ficar 
aflito para informar sobre o seu problema e, 
ainda, não conhecer a lógica dos procedi-
mentos do atendimento e, também, não dis-
cernir a informação relevante para acionar 

o sistema. Nesse contexto, viu-se gerar uma 
certa impaciência em ambas as partes: o 
usuário pensa que o teleatendente não está 
querendo ouvi-lo ou pergunta desnecessa-
riamente e, por outro lado, o teleatendente 
pensa que o usuário não está colaborando 
para a resolução do seu problema (MASCIA 
& SZNELWAR, 2000).

Outro determinante para os mecanis-
mos de adaptação utilizados pelo operador 
para lidar com a situação real de trabalho 
é a característica de variabilidade que ela 
contém. Em função dessa variabilidade, o 
trabalhador reage ao contexto – que é di-
verso a cada momento –, o que proporciona 
situações singulares que vão contribuindo 
para a construção do todo a que nos referi-
mos como “experiência”.

Assim, a atividade de trabalho desenvol-
ve-se em uma situação na qual é difícil não 
só a previsibilidade como a prescrição. A 
complexidade das combinações entre situ-
ações previstas e imprevistas se torna causa 
da dificuldade enfrentada e a descrição an-
tecipada da atividade é também dificultada, 
pois aparece a diferença entre o que se pres-
creve e o que se faz. Essa diferença é vista 
normalmente como um descumprimento 
da norma e serve como parâmetro para ava-
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liar (de forma negativa) o desempenho do 
trabalhador quando ele foge ao prescrito. 
Porém, a atividade real é, na verdade, no 
nosso entendimento, a forma como ele (o 
trabalhador) busca o melhor meio de de-
sempenhar o seu trabalho, criando alterna-
tivas mais eficazes para agilizar o processo 
e, muitas vezes, preservar sua saúde.

As entrevistas de autoconfrontação 
mostraram-se eficientes para elucidar as 
dificuldades dos trabalhadores para de-
sempenhar sua atividade, as inadequações 
dos meios de trabalho, as insatisfações dos 
usuários, os conflitos interpessoais e os 
fatores que influenciam negativamente a 
qualidade do serviço prestado.

Por meio delas, também foi possível 
perceber uma angústia do teleatendente no 
seio da seguinte contradição: oferecer um 
serviço de qualidade à população, garantin-
do que todas as chamadas sejam atendidas 
sem espera, e oferecer qualidade no serviço 
prestado, independentemente da operação 
necessária entrar em conflito com as regras 
formais da empresa.

As habilidades, os conhecimentos e o 
estado emocional do usuário que requisi-
ta um serviço influenciam fortemente o 
trabalho do teleatendente. Comumente, o 
usuário está aflito, pois as situações que 
motivam uma solicitação a esse serviço de 
emergência são urgentes, podem ser vio-
lentas e envolver risco de vida.

O estado emocional também contribui 
para a pouca nitidez da solicitação. Nessas 
situações de dificuldades em se expressar, 
o teleatendente necessita de tempo e habi-
lidade para contornar a situação, mobili-
zando estratégias finas para obter as infor-
mações necessárias.

O teor emocional do usuário pode afetar, 
também, o estado emocional do teleaten-

dente. Essa condição pode ser prejudicial, 
considerando-se a objetividade que o tele-
atendimento deve ter. O não envolvimento 
emocional significa que o teleatendente 
deve ser imparcial com a situação, evitan-
do pronunciar sua opinião sobre o evento 
relatado pelo usuário. No entanto, como 
foi evidenciado nas autoconfrontações, o 
atendimento é conduzido por julgamentos 
e avaliações que definem o encaminha-
mento final. Faz parte do esquema de ação 
do teleatendente reconhecer as priorida-
des, avaliar, por exemplo, se o caso exigiria 
o envio imediato de um carro de socorro. 
Os teleatendentes afirmam que o objetivo 
não é registrar a ocorrência, mas permitir a 
ação de socorrer o chamado. Uma lista de 
prioridades não seria suficiente para o tele-
atendente tomar a decisão, pois os eventos 
se cruzam e o teleatendente tem que com-
binar parâmetros antes de tomar a decisão, 
o que configura uma situação complexa de 
trabalho.

A complexidade da atividade está dire-
tamente ligada ao esforço mental ao qual 
o teleatendente é exposto e que pode lhe 
causar danos à saúde. No caso deste estu-
do, havia queixas relacionadas ao estresse, 
à fadiga e à tensão desencadeados pela pró-
pria natureza da tarefa, pela auto-exigência 
de realizar um bom serviço e pelo mau uso 
feito pela população ao solicitar serviços 
que não diziam respeito aos propósitos da 
corporação.

Sendo assim, se for comparado o de-
sempenho e a agilidade de um teleaten-
dente novato aos de um teleatendente que 
já teve muita experiência em prestar servi-
ços como operador de rua, fica evidente a 
importância da experiência na tomada de 
decisões rápidas e com mais segurança so-
bre como extrair informações e quais infor-
mações são fundamentais para auxiliar o 
trabalho do operador de rua.

Considerações finais

Viu-se a riqueza da técnica da autocon-
fronatação diante da possibilidade de recu-
perar a memória do teleatendente, o qual 
pôde expressar os caminhos de seu racio-
cínio até a tomada de decisão: encerrar a 
chamada, desencadear o dispositivo ou con-
tinuar escutando para confortar o cidadão 
desesperado, mas para o qual o serviço não 
teria, em tese, uma indicação do que fazer.

As análises dos dados coletados deixa-
ram pontos incompreendidos. Para apro-

fundar o diagnóstico, a técnica da autocon-
frontação revelou-se útil e adequada aos 
objetivos traçados. Para esse efeito, adotou-
se a gravação dos atendimentos e posterior 
degravação e, finalmente, a confrontação 
do material coletado.

O emprego da autoconfrontação cru-
zada (quando um trabalhador comenta 
sobre a descrição da atividade de um cole-
ga – CLOT, 1999) poderia elucidar alguns 
pontos que ainda permanecem em aberto 
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quanto ao significado das diferenças obser-
vadas. Assim, consegue-se, pela observa-
ção do comportamento de um outro, fazer 
com que o trabalhador explicite e reflita 
sobre sua própria maneira de lidar com as 
exigências do trabalho.

A priorização dos casos é feita sob 
critérios construídos com a experiência em 
situações de operações na rua. Baseando-

se em experiências passadas, o operador 
consegue avaliar as necessidades e 
as dificuldades que os agentes de rua 
enfrentarão, bem como as possibilidades 
de êxito na realização do atendimento. 
Assim, para garantir uma melhor qualidade 
do atendimento, também é necessário 
o teleatendente ter vivenciado todas as 
etapas do processo, característica incomum 
no efetivo estudado.
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Resumo

Este artigo apresenta uma discussão relativa a aspectos significativos do traba-
lho em centrais de atendimento estudadas sob o ponto de vista da ergonomia 
e da psicodinâmica do trabalho. A discussão se apóia nos estudos realizados 
em empresas situadas nas cidades de São Paulo e Brasília entre meados dos 
anos 1990 e início dos anos 2000. As centrais de atendimento em questão 
se dedicam sobretudo a atividades financeiras (cartões de crédito, bancos), 
serviço público e telefonia (celular e fixa). Os resultados apontam para a im-
portância de se modificar os paradigmas que norteiam o projeto do trabalho 
dos atendentes visando reverter os processos de sofrimento e adoecimento no 
trabalho. Além disso, eles sugerem novos paradigmas nos quais o trabalho é 
considerado como uma ferramenta de desenvolvimento profissional. Portan-
to, um meio para a realização pessoal dos atendentes e também para atingir 
objetivos de produtividade e qualidade compatíveis com o desenvolvimento 
humano e das organizações.

Palavras-chaves: saúde do trabalhador, paradigmas organizacionais, sofrimen-
to no trabalho.

Abstract

Based on ergonomics and psychodynamics of work, this article discusses some 
significant aspects of work at call centres. The results are based on research 
carried out in companies located in São Paulo and Brasília, between the 90s 
and the beginnings of the year 2000. The call centers under study are mainly 
in the area of finance (credit cards and banks), but they are also from pub-
lic services and telephone companies. Other than showing the importance of 
changing paradigms that guide operators’ work, in order to reduce suffering and 
illness, the results suggest new paradigms in which work is a tool for operators’ 
professional growth. Therefore, work as a mean to personal fulfilment, as well 
as to achieve productivity and quality goals , respecting human development in 
organizations.

Keywords: workers’ health, organizational paradigms, suffering at work.
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Introdução

Neste artigo, pretende-se analisar di-
mensões relativas ao trabalhar em centrais 
de atendimento identificando as dificul-
dades que os atendentes enfrentam para 
responder às exigências da produção em 
situações nas quais as tarefas foram con-
cebidas a partir de paradigmas sustentados 
por princípios simplificadores da realida-
de da produção de serviços e do trabalho 
humano.

Esta discussão é fruto de aproximada-
mente uma dezena de estudos desenvolvi-
dos por duas equipes de pesquisa: do De-
partamento de Engenharia de Produção da 
Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo e do Núcleo de Ergonomia Cognitiva 
e Saúde do Instituto de Psicologia da Uni-
versidade de Brasília. Esses estudos foram 
desenvolvidos em centrais de atendimento 
ligadas ou contratadas por diferentes tipos 
de empresa: bancos, empresas de cartão de 
crédito, empresas de telecomunicação, ser-
viço público. Os estudos foram desenvolvi-
dos nas cidades de São Paulo e de Brasília.

As demandas para o desenvolvimento 
desses estudos estavam associadas a pro-
blemas de saúde, em sua maioria Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 
(DORT), conhecidos também como Lesões 
por Esforços Repetitivos (LER). Ressalte-se 
que, em quase todas as situações estudadas, 
o objetivo principal das empresas era o de 
reduzir os problemas de saúde crescentes 
nas centrais de atendimento sem que hou-
vesse, de fato, a intenção de transformar 
profundamente os processos de produção 
e o conteúdo das tarefas. Havia, sim, uma 
disposição para tratar de aspectos parciais 
da questão, como o mobiliário e o sistema 
de pausas.

Os métodos empregados nesses estudos 
permitiram um diagnóstico aprofundado 
das questões ligadas ao trabalhar e a suas 
conseqüências para a saúde dos trabalha-
dores, para o seu desempenho e para o seu 
desenvolvimento profissional. Esses resul-
tados trazem à tona um debate interessante 
relativo às intenções dos atores sociais na 
empresa com relação à efetividade das mu-
danças. Eles apontam ainda problemas sig-
nificativos ligados ao projeto do trabalho, o 
que poderia ser reapropriado na perspecti-
va de um projeto de reformulação profunda 
do conteúdo das tarefas e da organização 
do trabalho. Mas, de fato, malgrado o qua-
dro alarmante de adoecimento, na maioria 

das centrais estudadas, tanto na modalida-
de de atendimento passivo quanto no ati-
vo, o modelo da organização do trabalho se 
manteve vinculado aos princípios propos-
tos por Taylor no século passado. Portanto, 
a questão chave que norteou as pesquisas 
e a proposta deste artigo é: em que medida 
esses princípios de organização do trabalho 
contribuem para o quadro de adoecimento 
comum a essas empresas?

Os métodos de análise adotados nesses 
estudos se inspiram na Análise Ergonômi-
ca do Trabalho – AET (GUÉRIN et al. 2001) 
e na Ação em Psicodinâmica do Trabalho 
– APT (DEJOURS, 2004). No caso da AET, 
buscou-se levantar dados relativos à tare-
fa e seus determinantes. Para tanto, foram 
realizadas entrevistas com gestores, super-
visores diretos, projetistas dos sistemas de 
produção, responsáveis pela gestão e im-
plementação de sistemas de informação, 
responsáveis pelos sistemas de qualidade 
e também com profissionais da área de 
propaganda e venda. Além das entrevistas, 
buscaram-se dados secundários relativos a 
procedimentos operacionais, scripts, ma-
nuais de qualidade e dados de produção. 
Também se levantaram dados demográfi-
cos, incluindo idade, sexo, escolaridade, 
senioridade, e dados epidemiológicos ob-
tidos junto aos serviços de saúde das em-
presas. Em três delas realizou-se um levan-
tamento junto aos trabalhadores visando 
identificar sintomas de desconforto ou dor 
vivenciados por eles. Cada estudo teve suas 
peculiaridades principalmente no que diz 
respeito à disponibilidade dos dados exis-
tentes nas empresas. Entretanto, em todas 
elas foi possível obter informações bastan-
te significativas que propiciaram a constru-
ção dos problemas identificados nas tarefas 
e que puderam nortear as observações e as 
análises das atividades. A partir da análise 
das tarefas que propiciaram a construção 
das primeiras hipóteses relativas à gênese 
dos problemas de saúde, foram realizadas 
observações abertas e sistemáticas da ati-
vidade de trabalho. Uma outra questão me-
todológica importante foi o envolvimento 
dos trabalhadores. Em todas as situações, 
houve acompanhamento de trabalhado-
res e, em parte dos estudos, foram criados 
grupos com trabalhadores voluntários nos 
quais se discutiram questões ligadas ao seu 
trabalho para relevar as ações por eles em-
preendidas. Eles se envolveram em proces-
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sos de validação dos resultados e na cons-
trução das propostas de melhorias.

No caso da APT, trabalhou-se com gru-
pos de expressão (DEJOURS, 2004) com o 
objetivo de criar um espaço de discussão 
para favorecer a troca de experiência entre 
os trabalhadores participantes. Nesse per-
curso, buscou-se a construção de um senti-
do comum sobre o trabalhar e a re-apropria-
ção por parte de cada membro do grupo da 
sua história e da sua experiência, muitas 
vezes dolorosa e com seqüelas. Para a cons-
tituição desses grupos, fato que ocorreu em 
três empresas, propôs-se aos trabalhadores, 
numa palestra inicial, da qual participaram 
todos os integrantes das centrais de atendi-
mento, a possibilidade de constituir grupos 
de voluntários para o desenvolvimento da 
proposta de ação. Esses grupos se reuniram 
regularmente (a cada sete ou quinze dias), 
totalizando entre 18 e 24 horas de reuni-
ões. Ao final, um documento foi discutido 
e validado com os participantes antes de 
ser entregue à empresa e aos participantes 
para que pudessem receber o resultado do 
trabalho desses coletivos de expressão.

Assim, os estudos nos quais este artigo 
se apóia foram formulados tanto a partir 
de uma abordagem de natureza quantitati-
va quanto qualitativa. Essa opção se deve, 
sobretudo, à possibilidade de qualificar os 
dados de natureza quantitativa, explicitan-
do dimensões subjetivas do trabalho para 
as quais a abordagem quantitativa se mos-
tra lacunar.

Não é o propósito deste artigo detalhar 
cada estudo e os resultados obtidos. O que 
se pretende é uma reflexão consubstancia-
da apoiada nesses resultados. Assim, a es-
trutura foi delineada a partir da compreen-
são das situações analisadas e que podem 
contribuir nas reflexões dos projetos e no 
gerenciamento diferenciado das situações 
de trabalho em centrais de atendimento.

Malgrado a diversidade geográfica e as 
situações de trabalho que subsidiaram este 
artigo, além da defasagem de tempo entre 
os estudos, a articulação dos diferentes 
resultados só foi possível devido à cons-
tatação de que, embora a tecnologia tenha 
passado por mudanças significativas, a 
organização do trabalho e o conteúdo das 
tarefas pouco evoluíram.

Nessa perspectiva, o artigo inicia uma 
discussão acerca dos paradoxos sob os 
quais se assenta a concepção do trabalho 
nas centrais de atendimento. Em um pri-
meiro momento, analisa algumas incompa-

tibilidades entre as prescrições e a realida-
de. Apresentam-se então, as características 
das prescrições, cotejando a sua compatibi-
lidade com a natureza da atividade de aten-
dimento. Em seguida, apresenta-se o ponto 
de vista dos atendentes em relação ao con-
trole, como eles são escutados, como são 
monitorados por meio de sistemas eletrôni-
cos. Nesse caso, seria pertinente indagar se 
as formas de controle usuais nas centrais 
de atendimento são compatíveis com as 
necessidades de assegurar, ao mesmo tem-
po, o nível de produção e de qualidade dos 
serviços e o bem-estar dos trabalhadores.

Paradoxos de uma tarefa esvaziada

Trata-se, sobretudo, dos casos em que as 
tarefas dos atendentes são definidas por um 
grande número de normas, procedimentos, 
atitudes e responsabilidades prescritas, 
que deveriam ser seguidas à risca. Ressal-
te-se que muitas normas são importantes e 
são, na maioria das vezes, respeitadas, pois 
ajudam a garantir a segurança da operação. 
Outras são restritivas, pouco compreendi-
das, podendo ser caracterizadas como nor-
mas de conduta pouco adequadas pela au-
sência de margem de manobra. Isso é mais 
comum nas centrais baseadas em conceitos 
de serviços de massa.

Os cenários criados para se trabalhar 
tendem a levar os atendentes a uma si-
tuação de impasse. A maneira como são 
concebidas as tarefas pode criar injunções 
paradoxais. Ao mesmo tempo em que é so-
licitada a iniciativa dos atendentes, não há 
espaço para sua manifestação. Ao mesmo 
tempo em que se exige um não envolvi-
mento com o cliente, é necessário ouvi-lo, 
compreendê-lo e resolver o seu problema 
ou, ainda, conquistá-lo, seduzi-lo para que 
ele adquira um produto ou serviço. Piores 
são as situações nas quais o atendente não 
pode resolver o problema do cliente, embo-
ra saiba como fazê-lo; essa situação se con-
figura como típica de impedimento para 
agir (SZNEL WAR, 2003).

O atendente necessita ser rápido e man-
ter a atenção constante, pois deve atender 
as ligações o mais rapidamente possível. 
Em algumas situações não há tempo nem 
para terminar uma ligação e já há outro 
cliente na linha. Deve se abster de quais-
quer réplicas pessoais, ser imparcial às cri-
ticas e argumentos dos clientes, não tecer 
comentários ou julgamentos. Deve utilizar 
expressões pré-definidas, mantendo o tom 
de voz apropriado à situação. É necessário 
se manter cordial e calmo, guardar o equi-
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líbrio emocional mesmo em situações ad-
versas, como naquelas em que é ofendido 
e quando há um comportamento agressivo 
de clientes. Espera-se que tenha habilida-
de para contornar situações difíceis e inu-
sitadas.

Deve também demonstrar um genuí-
no interesse nas demandas dos clientes, 
procurando entender e atender às suas 
solicitações. Deve gerenciar o atendimen-
to de modo que a ligação não seja longa 
e ao mesmo tempo não deve apressar sua 
conclusão. O atendente precisa transmitir 
segurança e confiança frente à diversidade 
de demandas dos clientes sem mostrar he-
sitação ou indecisão. Deve ter uma boa ca-
pacidade de argumentação e convencimen-
to, além de conhecer todos os produtos e 
serviços oferecidos. Precisa ter agilidade 
na busca das informações nos sistemas dis-
ponibilizados pela central. Deve se dirigir 
ao cliente de forma espontânea e natural, 
porém, para dialogar, precisa seguir um 
texto preconcebido. O atendente precisa 
ser cordial e simpático sem expressar sen-
timentos e emoções. E, por último, deve es-
tar atento a qualquer palavra ou frase pro-
ferida, mantendo uma constante vigilância 
para se adequar às prescrições.

É difícil acreditar que algum ser hu-
mano possa se enquadrar na situação des-
crita acima. No entanto, ela é verdadeira e 
atualmente emprega centenas de milhares 
de trabalhadores, que devem “funcionar” 
nesse tipo de contexto e responder aos 
requisitos citados. Portanto, trabalhar, ou 
melhor, laborar, no sentido proposto por 
Arendt (1981), seria a regra do jogo. A obra 
pessoal, o ergon, estaria fora de cogitação. 
A despersonalização do agir no trabalho, 
a imaterialidade, a intangibilidade, o in-
dividualismo são pilares desta lógica que 
levaria ao sofrimento patológico, no senti-
do proposto por Dejours (2001), sofrimento 
que se torna “visível” no sistema musculo-
esquelético, na pele, no sistema digestivo, 
entre outros, ou ainda expresso como “mal-
estar” psíquico (DEJOURS, 2000).

Coerente com essa visão de mundo me-
canicista e funcionalista (MAGGI, 2006), os 
atendentes são considerados pelas empre-
sas apenas receptores de chamadas, sem 
possibilidade de agir além daquilo que lhes 
foi prescrito. Qualquer transformação no 
processo de trabalho ou mudança nos pro-
cedimentos deve ser fortemente combati-
da. Reduz-se essa situação a uma atividade 
de interação entre o atendente e o cliente, 
ao contrário de tomar partido da heteroge-

neidade, privilegiando a diversidade, con-
siderando os contextos do sistema de uso 
e de produção. Nessa perspectiva, as cen-
trais de atendimento conseguem criar uma 
combinação inédita de modalidades exter-
nas e internas de produção de disciplina 
(ABRAHÃO & SANTOS, 2004).

As conseqüências do cerceamento às 
possibilidades do agir podem se expressar 
em problemas de saúde e no desempenho 
dos trabalhadores. A iniciativa e a criati-
vidade são cerceadas pela maneira como é 
organizado e controlado o trabalho. A pes-
soa impedida tem que fazer pouco, movi-
mentar-se pouco e inclusive evitar ser ela 
mesma. Essa afirmativa parece um parado-
xo, uma vez que este tipo de trabalho exige 
muito ritmo, muita atenção, muito uso da 
memória, muita imobilização postural, isto 
é, exige muito de pouco, de características 
e propriedades muito específicas do ser 
humano (SZNELWAR, 2003).

Relação de serviço e reificação

Dentre as conseqüências da adoção 
desse tipo de modelo, pode-se identificar 
uma certa desumanização das relações de 
serviço, visto que o trabalho do atendente 
deve ser o mais próximo possível de algo, 
de um objeto passível de reprodução e de 
controle. É contraditório que uma relação 
intersubjetiva, base de uma atividade em 
que o relacionamento com o cliente é cha-
ve, seja transformada em “coisa”, num pro-
cesso de reificação. 

Essa questão remete, como ressalta De-
jours (1987), aos estudos sobre as telefo-
nistas realizados por Le Guillant, em que 
o autor afirma que este profissional deve 
reprimir suas iniciativas, enquadrar sua 
linguagem, não apresentar qualquer ex-
pressão de cansaço, não se irritar, não ex-
pressar descontentamento ou ainda prazer 
diante de uma situação de atendimento. A 
sua afetividade deve ser proscrita. Por ou-
tro lado, como devem ser simpáticos, a sua 
afetividade é prescrita.

Wisner (1994), ao comentar o mesmo 
estudo de Le Guillant sobre a neurose das 
telefonistas, aponta a contradição entre a 
tarefa muito rígida imposta às telefonistas 
e as dificuldades que se manifestam no 
momento do atendimento. A relação de 
serviço criada é dificultada, pois o diálogo 
com o cliente não é favorecido. O cliente 
precisa entender a racionalidade da em-
presa, enquadrar-se naquilo que é previsto, 
expressar-se usando uma linguagem com-
patível com a da empresa. Ele também tem 
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um comportamento prescrito que deve es-
tar enquadrado, precisa ser educado para 
receber o serviço. Interessante notar que, 
em princípio, numa relação como esta, o 
cliente deveria ser considerado como co-
produtor do serviço.

Ainda na perspectiva da relação com 
o cliente, ponto chave de encontro de ser-
viço, os atendentes não podem dar vazão 
as suas emoções para demonstrar alegria, 
solidariedade, raiva, tristeza ou decepção. 
Às vezes, ao desligar uma ligação ou ao 
colocar o cliente em situação de espera, os 
atendentes buscam extravasar seus senti-
mentos por meio de gritos, xingamentos. 
Isso acontece, principalmente, porque não 
está previsto um acompanhamento de fato 
do problema do cliente e, quando há confli-
to, este evolui rapidamente para situações 
de impasse. Não é à toa que os atendentes 
abusam do uso de verbos no gerúndio ao se 
comunicar com os clientes. Eles percebem 
que, em muitas situações, respostas mais 
precisas não são possíveis. Eles não têm 
certeza se o problema será encaminhado 
ou ainda se, em tempo real, caso o aten-
dente não tenha como responder adequa-
damente à demanda do cliente, o risco de 
se criar impasses aumentará. Segundo eles, 
esse tipo de situação aumenta sua ansieda-
de e sofrimento.

A importação de paradigmas do taylo-
rismo e do fordismo, em nome da racio-
nalização da produção, pode constituir a 
grande fonte dos problemas citados. Esse 
tipo de produção “em massa” de serviços 
seria uma repetição de certos erros do pas-
sado? Ou seria ainda pior: uma espécie de 
farsa, pois a prestação de serviços constitui 
uma relação entre sujeitos e a sua desper-
sonalização se torna uma das causas funda-
mentais de sofrimento para os trabalhado-
res? A busca frenética por produtividade, a 
luta constante contra os “tempos mortos” 
teriam como fruto uma compressão pro-
gressiva dos tempos e uma conseqüente 
“contração dos corpos”. Alguns resultados 
obtidos nesses estudos mostram uma cor-
relação entre a redução de tempos médios 
de atendimento (TMA) e o aumento sig-
nificativo de afastamentos por LER/DORT 
(MASCIA & SZNELWAR 1998; SZNELWAR 
et al.,1999).

Além dos problemas de natureza física, 
encontraram-se indícios significativos de 
problemas de ordem psíquica, sendo que, 
à época, não havia dados epidemiológicos 
capazes de confirmá-los. Entretanto, os re-
latos de atendentes e de outros trabalhado-

res nas empresas apontavam para uma in-
cidência significativa de sofrimentos moral 
e psíquico.

Nesse tipo de tarefa, não haveria prati-
camente espaço para desenvolver um “agir 
expressivo” mais harmonioso. Segundo 
Dejours (2001), o agir expressivo seria o 
modo como o corpo se mobiliza a serviço 
da significação, a serviço do ato de signi-
ficar a outrem o que vive o “eu”. O corpo 
é mobilizado como um todo. As funções 
orgânicas são mobilizadas em proveito da 
encenação do sentido. O agir expressivo 
constitui a recapitulação, em uma única 
noção, do enunciado e da sua dramaturgia. 
Negligenciar a exigência da dramaturgia é 
construir um discurso monocórdio, acha-
tado, inexpressivo, que pode levar a uma 
incompreensão por outrem e se tornar fon-
te de sofrimento patogênico.

A atividade dos atendentes é basicamen-
te de relação, logo, ela deveria ser uma ân-
cora fundamental para o desenvolvimento 
das ações. A prescrição atinge diretamente 
aspectos do comportamento considerado 
como aceitável e produtivo com relação 
ao desempenho do setor. Questiona-se até 
que ponto isso pode ser prescrito e se se-
ria produtivo fazê-lo. Há uma diferença 
significativa entre a adoção de condutas 
cordiais, em que haveria espaço para que o 
atendente efetivamente pudesse responder 
às demandas dos clientes, fato que pode e 
deve ser favorecido e estimulado pelas em-
presas, e um comportamento estereotipa-
do, restrito a ações padronizadas, no qual 
a possibilidade de desenvolver estratégias 
para resolver problemas e para acompa-
nhar o processo de atendimento ao cliente 
de uma maneira mais efetiva não é previs-
ta, sendo mesmo combatida, proibida.

Um sistema de produção coerente com 
seus princípios?

As diferentes racionalidades que 
orientam o projeto da produção e das ta-
refas, assim como a gestão da produção e 
do trabalho, nas centrais de atendimento 
nem sempre são coerentes entre si. Muitas 
vezes, aqueles que prescrevem não estão 
em sintonia com a atividade, que por sua 
vez pode ser incompatível com a deman-
da colocada pelo cliente, com as regras de 
funcionamento ou, ainda, com os critérios 
de avaliação. Ao se ater apenas ao que diz 
respeito à racionalidade técnica, encontra-
ram-se, entre os diferentes estudos que dão 
sustentação a este artigo, dissonâncias sig-
nificativas entre as áreas de produção do 
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atendimento ao cliente, especificamente as 
centrais de atendimento, e outros setores, 
como vendas, marketing, crédito. Ações 
empreendidas em outros setores tinham 
impacto significativo na linha de frente 
(central de atendimento) sem que houves-
se um concerto anterior e uma preparação 
das operações. Ao dirigir a questão para 
a interface entre o cliente e o atendente, 
identificaram-se conflitos que aí se cons-
truíam, pois, em muitas situações, o clien-
te não aceitava e não entendia aquilo que 
a empresa definia como possível e como 
passível de ser solucionado ou encaminha-
do. Nesse caso, muitas vezes, os próprios 

operadores não concordavam, ora com a 
empresa, ora com os clientes.

A busca por ações mais equilibradas, 
pelas quais fosse possível acompanhar o 
caso de clientes que tinham problemas a 
serem solucionados, não era permitida. 
Qualquer ação que divergisse do respon-
der, em tempo real, ao cliente deveria ser 
enviada para setores de retaguarda e o 
atendente não era informado do encami-
nhamento dado ao problema. Posterior-
mente, ao ser confrontado novamente com 
o mesmo cliente, ficava perdido e, se não 
soubesse responder, o cliente se mostrava 
ainda mais nervoso e irritado.

O prescrito e o que se passa...

Os resultados desses estudos mostram 
que existe uma distância entre o que é 
prescrito pela empresa e a realidade do co-
tidiano. No desenvolvimento de ações em 
ergonomia, é necessário atuar na dialética 
entre o trabalho prescrito e o trabalho real. 
Nesse sentido, considera-se que atividade 
de trabalho é uma forma de resposta à de-
finição da tarefa, objeto da prescrição. As 
dificuldades encontradas no desenvolvi-
mento do trabalho, muitas vezes, decorrem 
do fato da tarefa ser definida sem que se 
considere a variabilidade intrínseca que 
permeia toda a situação de trabalho.

Assim, para trabalhar bem, o atendente 
se vê obrigado a elaborar estratégias opera-
tórias para responder às exigências conti-
das na definição da tarefa. Essa possibili-
dade pode ser muito favorável à realização 
pessoal e profissional desses trabalhado-
res, pois este seria um espaço para o de-
senvolvimento de estratégias criativas, de 
soluções interessantes, de consolidação do 
coletivo de trabalho.

Entretanto, na maioria das centrais 
estudadas, a organização é rígida, não há 
margem de manobra para modificações no 
atendimento e o que se observa nas rela-
ções com os colegas e a hierarquia é um 
bloqueio. Trabalhar sob essas condições 
tem conseqüências tanto na qualidade da 
prestação do serviço quanto na saúde men-
tal dos trabalhadores. Uma série de ins-
truções com relação à tonalidade da voz, 
linguagem, tratamento ao cliente, cadên-
cia do diálogo, ações e expressões a serem 
evitadas pelos atendentes são descritas 
por Sznelwar e Mascia (1998). Os autores 
constataram que as instruções se referem 

somente às situações conhecidas ou pre-
vistas, portanto, não comportam a diversi-
dade de ocorrências com que os atendentes 
se deparam no cotidiano de atendimento.

Como estratégias possíveis que podem 
significar certa resistência ou mesmo a 
busca para facilitar o trabalho, pode-se ci-
tar que muitos atendentes, de forma explí-
cita ou longe dos olhos da supervisão, pos-
suem um bloco de notas onde registram as 
informações sucintas sobre algum produto 
ou serviço novo e fotocópias dos scripts 
mais difíceis de se localizar no programa 
de computador. Em princípio, de acordo 
com o previsto pelas empresas, tudo deve-
ria constar no sistema e os atendentes não 
deveriam utilizar outras ferramentas de 
trabalho, como lápis e papel. Esse posicio-
namento é um reflexo de certa prepotên-
cia da prescrição apoiada em pressupostos 
de infalibilidade do sistema e da possibi-
lidade de contemplar todas as situações. 
Apesar de ser considerada como uma ati-
vidade simples pelos responsáveis pelas 
prescrições, espera-se que os atendentes 
tenham uma memória com capacidade de 
armazenamento ilimitada e que possa ser 
acessada rapidamente e em tempo real. Da 
maneira como foi concebido o trabalho, 
não há espaço para o reconhecimento do 
papel mediador do atendente. Então, o ex-
cesso de prescrição pode dificultar o alcan-
ce dos resultados esperados, pois dificulta 
a gestão por parte dos atendentes devido 
à diversidade de ligações e à variabilidade 
de usuários.

Confrontado com essa situação, não 
resta ao operador outra saída senão ela-
borar estratégias operatórias para tentar 
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minimizar as dificuldades encontradas na 
execução das tarefas, procurando manter 
os patamares de qualidade e de produti-
vidade e sem comprometer o equilíbrio da 
situação (GUBERT, 2001). Entretanto, um 
código rígido de conduta limita a elabora-
ção de respostas criativas dos operadores 
(ABRAHÃO & TORRES, 2004). As autoras 
demonstram que o sucesso do trabalho, 
nesses casos, assenta-se na transgressão, 
pois o modelo de organização do trabalho 
não permite a flexibilidade necessária para 
lidar com situações variadas e complexas. 
Nem todas as situações fazem parte da 
prescrição, então, os atendentes desenvol-
vem estratégias para responder de manei-
ra apropriada e manter a atividade em um 
nível satisfatório para eles e para a central 
de atendimento. Para efetivamente atender 
ao cliente, decodificar o script para tornar 
compreensível a sua resposta à demanda 
do cliente, o atendente se vê obrigado a 
transgredir (ABRAHÃO & TORRES, 2004).

Essas transgressões ou ações que pos-
sibilitam um desempenho mais adequa-
do e, quiçá, com menos sofrimento ficam 
escondidas, camufladas, condenadas aos 
“porões” da empresa, uma vez que elas 
não podem ser reconhecidas oficialmente. 
Atesta-se a impossibilidade de ter reco-
nhecido o esforço criativo e a elaboração 
de um julgamento da utilidade (DEJOURS, 
2003) dessas ações fica prejudicada. Quan-
do descobertas ou não acobertadas pelos 
supervisores, podem servir de substância 
para punições.

Esses exemplos reforçam a dinâmica do 
atendimento, que se caracteriza pela va-
riabilidade de solicitações e pelo número 
elevado de situações que exigem constan-
temente do atendente vigilância relaciona-
da ao processo de busca de informações, 
ao tratamento contínuo das solicitações 

para resolver com rapidez as demandas do 
cliente e a uma adequada utilização do sis-
tema. Vilela e Assunção (2004) descrevem 
esse tipo de trabalho como basicamente 
de tratamento de informações nem sem-
pre disponíveis e, muitas vezes, de difícil 
interpretação. As dificuldades ligadas às 
restrições impostas pelas prescrições se-
riam ainda maiores, pois há uma série de 
atitudes que poderiam resolver os proble-
mas dos clientes, no entanto, os atendentes 
não podem agir nesse sentido.

Em síntese, ao se cotejar a descrição do 
trabalho pela organização com a atividade 
real dos atendentes, pode-se afirmar que 
estas duas racionalidades não são compatí-
veis e que existe uma distância expressiva 
entre o prescrito e o real. Essa discrepân-
cia reflete na atividade dos atendentes de 
forma significativa, aumentando a carga de 
trabalho nas dimensões cognitiva e psíqui-
ca. Estes resultados vão ao encontro dos 
de Abrahão e Torres (2004), nos quais elas 
descrevem diferentes estratégias operató-
rias elaboradas pelos atendentes como for-
ma de atender às demandas dos usuários.

Os estudos desenvolvidos têm mostra-
do uma organização pouco ou nada flexí-
vel: flexíveis são os trabalhadores. O tipo 
de organização do trabalho encontrado nos 
estudos em questão está em contradição 
com aquele proposto por Gilbert de Terssac 
e Bruno Maggi (2004). Esses autores afir-
mam que a organização do trabalho, assim 
como sua prescrição, deve ser flexível, pois 
problemas são causados quando se busca 
simplificar uma tarefa sem considerar a re-
alidade. Nesta perspectiva, sugere-se que a 
formalização da prescrição seja limitada, 
permitindo possíveis renegociações e ajus-
tes das regras e das decisões como forma de 
compatibilizar a prescrição com a natureza 
da atividade de atendimento.

Os procedimentos: um guia ou uma camisa de força?

A inadequação entre o script e a nature-
za da atividade de atendimento é reforçada 
pelo fato dos operadores atenderem a uma 
variabilidade muito grande de clientes, 
conseqüentemente uma alta demanda de 
processamento de informações. Eles têm 
que entender e decodificar adequadamen-
te a demanda seguindo as racionalidades 
dos clientes e responder na racionalidade 
da organização (por vezes divergentes, se-
não contraditória, se forem considerados 
os pontos de vista dos diversos setores e 

mesmo as diferenças no modo de agir das 
chefias), muitas vezes sob pressão tempo-
ral, pois o cliente quer uma resposta ime-
diata. Além disso, nem sempre o cliente 
tem clareza do que quer e o atendente é 
confrontado com procedimentos rígidos, 
não podendo se desviar das prescrições 
impostas pela organização. A adoção rígida 
do script é, portanto, problemática para o 
desempenho do atendente e o sucesso da 
interação. Os operadores verbalizam a sen-
sação de que, por vezes, soam falsas todas 
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estas formalidades no decorrer do diálogo, 
e mesmo assim eles devem segui-las.

Depreende-se dos resultados obtidos 
nessas análises da atividade que as carac-
terísticas dos scripts não são compatíveis 
com a realidade de atendimento, pois, para 
dar conta das demandas dos clientes, o 
atendente é obrigado a construir constan-
tes adaptações. Para tal, ele busca conciliar 
aquilo que pode ser feito com aquilo que 
seria necessário para resolver os proble-
mas. Nesta perspectiva, a atividade carac-
teriza-se por uma dinâmica de regulação 
permanente do trabalhador para manter o 
equilíbrio e obter os resultados esperados 
dentro das condições possíveis. “Aquilo 
que a coisa pede (realidade) é diferente 
daquilo que é pedido (prescrição – tarefa)” 
(GUERIN et al., 2001). Aí se situa um pon-
to bastante delicado desse tipo de trabalho, 
pois se abre espaço para mal-entendidos, 
punições, avaliações negativas, em suma, 
pode ser um fator agravante para o sofri-
mento dos trabalhadores, pois a sua inicia-
tiva não é reconhecida, não se torna parte 
de um conhecimento coletivo, fundamen-
tal para o desenvolvimento do gênero e do 
estilo profissional (CLOT, 1999).

A construção dos scripts é baseada em 
pressupostos segundo os quais o cliente te-
ria um raciocínio linear e previsível. Assim, 
as possibilidades previstas não agregariam 
nem deixariam um espaço que permitisse 
articular as possíveis variáveis da situação 
de atendimento. As principais queixas dos 
atendentes estão ligadas à rigidez, pois o 
diálogo não pode fluir e adquire caracterís-
ticas rígidas, torna-se robotizado e mecani-
zado, dificultando a construção de sentido 
no trabalho (CALDERON, 2005). A maio-
ria dos atendentes, apesar destas queixas, 
não deseja a eliminação do script e sim a 
sua flexibilização (ZIMMERMAN, 2005). 
Eles querem que ele sirva como um roteiro, 
como um orientador do atendimento. Essas 
questões são semelhantes às encontradas 
por Gubert (2001): uma parte dos operado-
res vê o script como um componente nega-
tivo do controle, enquanto outros apontam 
aspectos positivos, citando-o como um 
orientador e auxiliar para o atendimento.

A situação de atendimento é cheia de 
imprevistos, de situações problemáticas, 
o que requer do trabalhador habilidades, 
experiência para prever, equacionar e de-
cidir para fazer frente a esses imprevistos 
(SATO, 2002). E eles acontecem mesmo 
naqueles processos considerados simples e 
repetitivos, como se diz freqüentemente da 

atividade das centrais de atendimento. Em 
muitas situações, os trabalhadores se sen-
tem “impedidos”, pois não podem agir, não 
podem responder, não podem resolver. Em 
outras situações, para se defenderem da ira 
dos clientes, fazem-se passar por “máqui-
nas”, respondendo como se fossem uma 
gravação, que se revela como uma estraté-
gia para evitar problemas.

Há questões significativas quanto à va-
riabilidade relacionada à idade, sexo, grau 
de instrução, estado civil e estado de ori-
gem dos clientes. Eles utilizam  linguagens 
distintas na comunicação. Os atendentes 
precisam adequar a sua linguagem e tam-
bém compreender as dos clientes. 

Nestes cenários, cheios de variações, 
dinâmico, mutante, é que a atividade se de-
senvolve. É por meio desses cenários que 
se pode apreender diferenças significativas 
com relação àquelas previstas nos projetos 
(ABRAHÃO, 2000). O que se observa no 
dia-a-dia é que a estabilidade dos manuais 
e normas não corresponde ao real, pois no 
trabalho ocorrem variações contínuas. 

A ficção do controlar

De maneira coerente com a proposta de 
organização do trabalho baseada em para-
digmas tayloristas, o trabalho dos atenden-
tes é controlado para garantir que sejam 
respeitados os procedimentos da tarefa. 
Esse tipo de controle se dá por meio de 
sistemas de escuta e também de acompa-
nhamento a partir do terminal da supervi-
são, para que os supervisores avaliem em 
tempo real o que se passa no atendimento. 
Além desse tipo de controle de conteúdo, 
há também um controle feito a partir de 
sistemas informatizados que servem para 
monitorar os diferentes tempos (tempo de 
ligação, tempo de conexão, número de liga-
ções, filas, entre outros).

Portanto, haveria dois tipos principais 
de controle que fazem parte desse univer-
so: um eletrônico, que permite um acompa-
nhamento, em tempo real, dos tempos de 
atendimento, das filas, do tempo em que 
o atendente está conectado ao sistema, das 
pausas, podendo ser usado para controle 
da produção de uma central e, também, ser 
usado para um estrito controle do atenden-
te; o outro é aquele feito pela hierarquia 
(supervisão e gerência), que permite, em 
tempo real, que estes façam uma escuta e 
mesmo um acompanhamento das ações do 
atendente no sistema (aonde navega, as in-
formações que ele introduz, por exemplo). 
Vale lembrar ainda que as ligações podem 
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ser gravadas e o são em certos tipos de 
atendimento, principalmente quando há o 
risco de haver erros que levem a perdas e a 
conflitos posteriores entre os clientes e as 
empresas.

O monitoramento do conteúdo, feito 
pelos supervisores, visa controlar a supos-
ta utilização correta dos procedimentos 
(VILELA & ASSUNÇÃO, 2004). Segundo 
o ponto de vista defendido pelas gerências 
das empresas estudadas, esse procedimen-
to é uma tentativa de homogeneizar o aten-
dimento em situações cuja natureza não é 
homogênea. Isso impõe aos atendentes o 
uso de várias habilidades, como a rapidez 
de raciocínio e a flexibilidade para procu-
rar seguir o prescrito e ao mesmo tempo 
atender de maneira adequada os clientes. 
Ressalte-se que, em muitas situações, há 
contradição entre a racionalidade técnica 
e a racionalidade do cliente. Os atenden-
tes se encontram, então, em uma situação 
paradoxal e, mesmo sabendo que o cliente 
tem razão, ele é obrigado a seguir o deter-
minado pela empresa. Como viver essas si-
tuações sem se sentir frustrado, sem apre-
sentar sinais de depressão, de cansaço e 
mesmo de esgotamento?

Estudo conduzido por Gubert (2001) 
reforça o fato de que o monitoramento sis-
temático aumenta os constrangimentos aos 
atendentes, pois não podem suprimir algu-
mas falas prescritas ou conduzir o diálogo 
de forma mais personalizada segundo as 
características e necessidades do cliente.

Os atendentes, pelo fato de estarem 
submetidos ao monitoramento, são obri-
gados a seguir um conjunto de condutas 
bastante padronizado e controlado. Essa 
padronização é rígida na maneira de falar, 
no que dizer, no que não dizer, na forma de 
conduzir um diálogo (SZNELWAR & MAS-
CIA, 1997).

Esses estudos demonstram que os aten-
dentes, ao seguirem rigorosamente o script, 
muitas vezes não conseguem construir um 
diálogo verdadeiro, não conseguem enten-
der e se fazer entender pelo cliente. Devido 
a este controle rigoroso, eles se sentem im-
pedidos de usar a criatividade para cons-
truir um diálogo mais espontâneo e natu-
ral. Entretanto, alguns atendentes, mesmo 
correndo o risco de serem penalizados na 
sua avaliação, direcionam os scripts para se 
adequarem ao perfil do cliente (TORRES, 
2001).

Os estudos realizados em centrais de 
atendimento mostram que o controle é ora 

visível, ora invisível, mas paira como cons-
tante, como permanente. Será que todos 
eles são pertinentes para assegurar a efici-
ência e a eficácia no trabalho?

A falsa idéia de tudo controlar e garan-
tir, portanto, o bom andamento das opera-
ções resulta nesse tipo de monitoramento 
do trabalho graças à tecnologia hoje dispo-
nível e quiçá pela falta de um debate mais 
profundo com relação aos limites éticos 
das possibilidades de controlar as pessoas.

Há também outros tipos de controle, 
como aquele em que os atendentes rece-
bem ligações com o propósito de avaliá-
los. É interessante que, nesses casos, eles 
relatam que o “cliente” conduz a ligação 
segundo o procedimento, diferentemente 
do que ocorre em situações reais, portanto 
percebem facilmente que se trata de uma 
situação “falsa”, pois nenhum cliente cons-
trói um diálogo “no procedimento”.

Através de toda esta sistemática de 
controle, sobretudo porque as ferramentas 
informatizadas permitem exercer um con-
trole muito mais constante, há um reforço 
à idéia de que este possa ser completo, to-
tal. Esta idéia, oriunda de pontos de vista 
totalitários, poderia ser comparada com 
algumas questões já levantadas por Fou-
cault (1987). Haveria, portanto, uma certa 
analogia com as críticas desenvolvidas por 
esse autor:

Trata-se de um controle intenso, contí-
nuo; ocorre ao longo de todo o processo 
de trabalho; não se efetua – ou não só 
– sobre a produção (natureza, quantidade 
de matérias primas, tipos de instrumen-
tos utilizados, dimensões e qualidade dos 
produtos) mas leva em conta a atividade 
dos homens, seu conhecimento técnico, a 
maneira de fazê-lo, sua rapidez, seu zelo, 
seu comportamento.

A monitoração acaba sendo, na maio-
ria das centrais, uma via de mão única e, 
segundo os atendentes, elas se tornam 
avaliações onipotentes, que além de gerar 
atitudes antipáticas causam insegurança 
e sentimento de injustiça, pois funcionam 
como uma imposição na qual não existe 
espaço para a confrontação de pontos de 
vista divergentes para a negociação.

O excesso de controle dificulta a reali-
zação do trabalho e gera nos atendentes um 
sentimento de impotência que se manifes-
ta no paradoxo de que, para bem atender, 
é preciso transgredir (ABRAHÃO & TOR-
RES, 2004). Ou ainda, segundo Sznelwar et 
al. (1999), que, aliado ao conteúdo inade-
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quado do trabalho, o excesso de controle, 
favorecido e facilitado cada vez mais pelas 
tecnologias informatizadas, ao permitir o 
acompanhamento das atividades em tem-
po real é uma possível fonte geradora de 
sofrimento psíquico.

Em algumas das centrais, o controle é 
também realizado por meio de câmeras espa-
lhadas de maneira estratégica para monito-
rar o ambiente de operações. Estas imagens 
são armazenadas para eventuais consultas. 
A exposição contínua a olhares invisíveis 
reforça nos atendentes o sentimento de falta 
de confiança por parte da organização.

Os relatos de estudos indicam que os 
atendentes admitem até a possibilidade da 
monitoração funcionar como um instru-
mento positivo, como uma fonte de apren-
dizado, aprimoramento, correção das falhas 
e melhoria do atendimento. No entanto, eles 
ressaltam que o instrumento não deveria ser 
utilizado como um mecanismo punitivo. 
Isso reforça a idéia de que os sistemas de 
ajuda para o processo de aprendizagem não 
precisariam estar conectados a um sistema 
de controle. Poder-se-ia prever sistemas de 
apoio através dos quais pudessem ser res-
gatadas as situações de atendimento como 
exemplos para desenvolver o retorno da ex-
periência e as trocas dentro de um coletivo 
de trabalho que infelizmente não é favore-
cido nas empresas. Ao contrário, as formas 
de organização do trabalho dificultam ou 
mesmo impedem as trocas com os colegas 
e, por vezes, com os supervisores também. 
Questiona-se a necessidade de construir 
todo um sistema de controle que, em tese, 
serviria para garantir a qualidade e ajudar 
na aprendizagem, mas que, na realidade, é 
algo escondido, sem que o atendente o sai-
ba. Não seria eventualmente mais adequado 
um sistema em que fosse possível receber 
informações, discutir as dificuldades, es-
cutar os colegas, as suas próprias ligações? 
Entretanto, essa segunda opção não seria 
coerente com as idéias tayloristas que tanto 
influenciaram a criação desses sistemas de 
atendimento. Uma mudança efetiva condu-
ziria a reforçar experiências na quais a mo-
nitoração seja percebida como um mecanis-
mo de aperfeiçoamento dos conhecimentos 
e das habilidades dos operadores. Nesse 
caso, autores como Holman et al. (2002) su-
gerem que a monitoração seria associada ao 
bem-estar dos atendentes.

O tempo, sempre onipresente...

A atividade de atendimento é forte-
mente limitada, constrangida pelo tempo. 

O atendente não tem autonomia para regu-
lar o seu ritmo, o fluxo de chamadas e as 
pausas. No entanto, a relação com o cliente 
requer, em princípio, uma certa flexibilida-
de do tempo para que se possa desenvolver 
um tratamento adequado, uma verdadeira 
implicação pessoal na resolução dos pro-
blemas. Contudo, como a cobrança com 
relação aos tempos médios de atendimen-
to é constante, corre-se o risco de que o 
cumprimento das metas de tempo se torne 
um fim em si, impedindo que se crie uma 
relação compatível com as solicitações 
do cliente. A compressão do tempo serve 
também para transformar o relacional, ao 
se pensar nas diferentes dimensões de sua 
complexidade, em objetal, num processo 
de reificação, o que é freqüente nas cen-
trais de atendimento. Pode-se considerar 
como uma forma de violência, de tentati-
va de enquadramento da variabilidade, em 
que os resultados tangíveis seriam também 
corpos comprimidos, manifestando-se por 
meio das LER/DORT.

Um outro aspecto apontado pelos aten-
dentes é relativo à definição, a priori, da 
distribuição das pausas, que seria um dos 
principais fatores de rigidez e inflexibili-
dade. Na organização estudada por Freire 
(2002), a supervisão dispõe de um aplica-
tivo para controlar os atendentes e pode 
controlar a posição de cada um, se estão no 
atendimento, há quanto tempo, se estão no 
lanche ou no banheiro etc.

Para os atendentes, beber água para 
preservar a voz também significa a necessi-
dade de ir ao banheiro com mais freqüên-
cia, o que é um problema diante da dificul-
dade para se afastarem de seus postos de 
trabalho. A mesma condição é relatada na 
pesquisa de Galasso et al. (2004). Assim, os 
ritmos e as pausas são determinados e con-
trolados pela organização, gerando mais in-
satisfação. Questiona-se se o controle que é 
definido para o trabalho acaba se tornando 
também um condicionador do metabolis-
mo dos atendentes, um impedimento para 
o funcionamento orgânico que comprome-
te de forma significativa a saúde.

Como dar conta de tanta informação e das 
inadequações das ferramentas?

A utilização de programas de compu-
tador também é um problema significativo 
para os atendentes. Não raro se encontrou 
o uso de sistemas com plataformas opera-
cionais distintas e incompatíveis. Na mes-
ma tela, os atendentes precisavam navegar 
por “janelas” que tinham como base siste-
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mas operacionais diversos, construídos a 
partir de linguagens diferentes. Esse tipo 
de problema influencia substancialmente 
o tempo de atendimento e também acarreta 
uma “sobrecarga cognitiva” considerável. 
Mediar uma relação na qual a racionali-
dade técnica é representada por sistemas 
operacionais de difícil utilização e compre-
ensão e em que a racionalidade do cliente 
e a do atendente não são consideradas de 
maneira adequada nas funcionalidades do 
sistema informatizado é considerado pelos 
atendentes como algo muito difícil. A ra-
cionalidade do operador deve ser modela-
da nesse papel de mediador entre o sistema 
e o cliente. 

São freqüentes os problemas derivados 
de eventos em que o sistema está lento ou 
mesmo inoperante. Nessas situações, o 
atendente precisa agir somente para ten-
tar acalmar o cliente que, muitas vezes, 
está nervoso devido a uma longa espera 
na fila. Encontram-se, ainda, situações em 
que a ligação cai e o cliente é obrigado a 
ligar novamente, esperar na fila e começar 
um novo diálogo com um outro atenden-
te. As inoperâncias não são apenas aquelas 
oriundas dos momentos de pane do siste-
ma informatizado. Em muitas situações, as 
inoperâncias ocorrem ao longo do proces-
so, seja porque o problema ainda não foi 
tratado pelas equipes de retaguarda, seja 
porque as informações que o cliente en-
viou se perderam ao longo do processo e 
entre áreas operacionais que pouco se co-
municam. Assim, o atendente precisa ex-
plicar aquilo que o cliente não deseja ouvir 
ou, ainda, não pode explicar, restando-lhe 
tergiversar ou adotar estratégias para tentar 
se manter surdo às reclamações. 

Ao se levar em conta a quantidade de 
informações sobre produtos e serviços co-
locados à disposição do cliente, os apli-
cativos (programas de computador) nem 
sempre auxiliam o atendente, que com 
freqüência tem que gerenciar de outras for-
mas. Quando o atendente tem dúvidas com 
relação à demanda do cliente e não localiza 
a informação nos aplicativos disponíveis, 
ele busca ajuda, em primeira instância, 
junto aos colegas mais próximos, atrapa-
lhando muitas vezes o curso do atendi-
mento destes. Em outras situações, busca 
auxílio do supervisor ou do gerente, que 
nem sempre estão disponíveis.

Abrahão e Santos (2004) discutem o 
caráter eminentemente cognitivo do tra-
balho nas centrais de atendimento. Elas 
apontam o desgaste resultante da forma de 

aprendizagem, da resolução de problemas, 
do processo de decisões, da exigência de 
atenção, memória e raciocínio, das solici-
tações visuais e mentais na busca de infor-
mações e, ainda, solicitações relacionadas 
à imprevisibilidade e ansiedade impostas 
pelas demandas do cliente. O atendente, 
além de tratar as informações, tem que dar 
conta das atribuições exigidas na interação 
com os clientes, no manuseio de produtos 
e equipamentos, no atendimento de cada 
ligação e na busca de informações neces-
sárias. A atividade dos atendentes é forte-
mente permeada de exigências de natureza 
cognitiva.

Mascia e Sznelwar (2000) identificam 
em seu estudo diferentes condutas pres-
critas. Há uma quantidade significativa de 
instruções que fazem parte dos manuais do 
operador, muitas delas desconhecidas por 
eles. A mesma condição foi encontrada na 
pesquisa de Freire (2002), na qual ela mos-
tra a relevância dos diferentes documentos 
que explicitam as habilidades exigidas dos 
atendentes e as atitudes a serem adota-
das durante o atendimento. Um paradoxo 
interessante a ser ressaltado nesse caso é 
que as prescrições relativas ao comporta-
mento são genéricas e devem ser adotadas 
em quaisquer situações. Já com relação aos 
procedimentos operacionais, que também 
interferem no atendimento, há muitos que 
não são bem conhecidos, causando difi-
culdades para que os atendentes consigam 
respeitá-los em tempo real. Será que é pos-
sível separar a conduta referente à relação 
de serviço da conduta relacionada ao pro-
cedimento operacional?

E a questão psíquica?

Além de todas as questões ligadas à 
ação, às possibilidades e aos impedimen-
tos para que o atendente consiga dar conta 
das exigências do atendimento em si, é im-
portante relevar o aspecto psíquico dessa 
atividade. Aliada à frustração de não poder 
resolver muitos problemas e de não ter um 
retorno adequado quanto aos resultados de 
suas ações, há muitas situações de confli-
to para as quais eles não encontram saída, 
para as quais não conseguem manter o 
controle. Muitas vezes, os atendentes aca-
bam sendo agredidos, achincalhados pelos 
clientes. Como agir nestas situações? Eles 
não podem desligar a ligação ou revidar, 
devem viver essas situações de maneira 
individual, são obrigados a incorporar a 
agressão. Às vezes são apoiados pela hie-
rarquia, às vezes são humilhados, princi-
palmente quando um supervisor ou gerente 
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interfere diretamente no atendimento, con-
tradizendo o que o atendente fez ou, ainda, 
resolvendo um problema que o atendente 
sabia como fazê-lo, mas não tinha autono-
mia para tal. A importância do componen-
te psíquico nas situações de atendimento 
em que o trabalhador mantém contato com 
o público e recebe reclamações, legitimas 
ou não, dos clientes já havia sido assinala-
da por Wisner (1987).

Algumas práticas desenvolvidas pelos 
atendentes foram identificadas e podem 
ser consideradas como práticas de resistên-
cia. Há situações em que, para manter um 
padrão considerado coerente com a sua éti-
ca e também na tentativa de manter a sua 
singularidade, criam estratégias para tentar 
resolver problemas para os quais não têm 
alçada, buscam também personalizar a re-
lação com o cliente, quando fazem o acom-
panhamento de um dossiê.

Todas essas práticas são desenvolvi-
das em desacordo com os procedimentos. 
Apesar de não haver espaço para tal, bus-
cam, de maneira coletiva, regular o tempo 
para que não fiquem muitas chamadas em 
espera, evitando o aumento de clientes 
nervosos após o tempo de espera na fila. 
Entretanto, esse tipo de iniciativa pode au-
mentar a ansiedade para terminar rapida-
mente as ligações.

Principalmente nos casos de venda, é 
necessário usar técnicas de sedução para 
convencer os clientes de que aquela aqui-
sição lhe será proveitosa. Esse jogo de se-
dução é também enquadrado em procedi-
mentos e o atendente se vê, geralmente, 
em situações embaraçosas, pois precisa, 
ao mesmo tempo, seduzir e não transgre-
dir para atingir suas metas. Entretanto, às 
vezes, precisa abandonar o prescrito, trans-
gredir. Tudo isso sem ter a menor idéia de 
quem seja o cliente, sem jamais o ter visto. 
Isso lhes causa uma série de questiona-
mentos, inclusive de ordem moral. Alguns 
sentem que são obrigados a mentir.

O modo como o trabalho é organizado 
influencia diretamente os indivíduos, suas 
aspirações, motivações e desejos, princi-
palmente quando são determinações ex-
clusivas da instituição, estando os sujeitos 
afastados da possibilidade de contribuir 
nas regulamentações de seu trabalho ou 
até mesmo impossibilitados de opinar (DE-
JOURS, 1987). A rigidez da organização do 
trabalho retira a participação dos trabalha-
dores deste processo, deixando-os limitados 
às determinações superiores. Sendo assim, 

não há a possibilidade de buscarem uma 
adaptação espontânea do trabalho a sua re-
alidade nem de manifestar sua experiência 
nas situações que fogem ao prescrito.

Este sentimento de insatisfação foi es-
tudado por Dejours (apud WISNER, 1994), 
que aponta como um dos principais pontos 
de conflito e por conseqüência fonte de so-
frimento psíquico no trabalho as relações, 
muitas vezes rígidas, entre o trabalhador e a 
organização. Esta relação pode ser conside-
rada como conflituosa quando contrapõe, 
de um lado, a expectativa do trabalhador 
e, do outro, a rigidez sobre o modo de fun-
cionamento e produção da organização. A 
impossibilidade de transformar ou adaptar 
as regras elaboradas pela organização do 
trabalho constitui uma fonte de insatisfa-
ção ou de sofrimento a partir do momento 
que os trabalhadores sentem como esgota-
dos seus recursos para transformação. Em 
decorrência, a saúde pode ser comprome-
tida e ameaçada (ABRAHÃO, TORRES & 
ASSUNÇÃO, 2003).

Identifica-se claramente a contradição 
entre a vontade de fazer, de resolver os pro-
blemas dos clientes e a impossibilidade de 
fazê-lo, pois eles não têm autonomia sobre 
os processos de trabalho. O estudo de Vi-
lela e Assunção (2004) encontrou nos seus 
resultados queixas relativas a sentimentos 
de cansaço, esgotamento mental e impo-
tência diante da rigidez da organização 
do trabalho. Esta percepção da margem de 
ação e uma rotina de trabalho com poucas 
oportunidades para decidir acarretam nos 
atendentes um sentimento de inutilidade, 
de não ser suficientemente responsável. É 
interessante pontuar que, apesar dos aten-
dentes relatarem irritação e descontenta-
mento com os mecanismos de controle, 
eles se dizem conscientes da necessidade 
dos mesmos para o bom andamento dos 
serviços (TORRES, 2001).

Para Maslach e Leiter (1999), quando 
os trabalhadores não têm controle sobre a 
sua atividade de trabalho, eles ficam impe-
didos de resolver os problemas que detec-
tam e, assim, não conseguem regular sua 
atividade com os interesses da organiza-
ção, pois o controle unilateral não é um 
objetivo razoável nem sequer desejável. O 
mesmo acontece com os atendentes pelo 
fato de serem controlados constantemente, 
diminuindo a possibilidade de gerencia-
rem as situações adversas, pois não têm 
autonomia para fazer frente aos imprevis-
tos. Ao dificultar esse controle, o trabalho 
assume uma forma alienada e mecanizada 
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que pode impactar de maneira negativa a 
saúde do trabalhador na medida em que os 

trabalhadores são apenas objetos do con-
trole organizacional (SATO, 2002).

À guisa de conclusão

Quando se pretende definir o projeto 
do trabalho em centrais de atendimento, é 
importante mudar o ponto de vista, é ne-
cessário adotar visões diferentes capazes 
de se contraporem àquelas que buscam de-
finir tarefas como se fossem simples e facil-
mente controláveis. Nessa perspectiva, os 
autores propõem que se considere o papel 
integrador da atividade de trabalho e, a par-
tir dela, desenvolva-se uma leitura da ativi-
dade de trabalho na sua complexidade. A 
atividade de trabalho, como é possível evi-
denciar por meio da Análise Ergonômica 
do Trabalho, resulta de um compromisso 
entre o que a tarefa exige e as condições 
oferecidas aos trabalhadores (GUÉRIN et 
al., 2001). Pelas pesquisas realizadas, in-
felizmente esse compromisso ocorre no 
modelo de organização vigente sobretudo 
em detrimento da saúde dos trabalhadores 
e também, em muitas situações, em detri-
mento da qualidade do serviço.

Os resultados dos estudos mostram o 
quanto é importante se distanciar de expli-
cações simplificadoras dos fenômenos liga-
dos ao trabalhar. As atividades em centrais 
de atendimento não se resumem ao simples 
gesto, à execução do previsto, ao respeito 
dos procedimentos. Há uma questão irre-
dutível que é a relação com o outro, com o 
cliente que atua e modifica as tarefas. 

Outra questão importante a ser consi-
derada com relação às atividades de servi-
ço discutidas por Hubault (2003) é a difi-
culdade de se mensurar a produtividade, 
como medir a relação insumos/resultados, 
principalmente porque os serviços são, em 
grande parte, intangíveis. Para esse autor, a 
relação de serviço contém uma série de ca-
racterísticas que são dificilmente valorizá-
veis por uma produtividade que é medida 
por meio de indicadores que não conside-
ram esses aspectos.

Como avaliar a utilidade do trabalho se a 
sua essência é desconhecida? 

Um outro aspecto fundamental da situa-
ção está relacionado com o controle sobre 
o trabalhador. O trabalho de atendimento, 
mesmo que seja mediado por telefone, im-
plica uma relação intersubjetiva. Confor-
me apontado, há paradoxos significativos 
nesse tipo de produção. Ao mesmo tempo 

em que se busca, por meio dos paradigmas 
da simplificação, uma homogeneidade no 
atendimento, pede-se ao trabalhador que 
seja envolvente, simpático, carismático, 
cordato, tudo isso sob pressão de tempo 
e sob a aura do controle. Como vários tra-
balhadores afirmam, eles vivem com uma 
sensação de se tornarem robôs. Como tra-
balhar esse paradoxo e construir sistemas 
de produção em que o relacional não seja 
objetal?

Os trabalhadores sofrem. Muitas vezes, 
têm que se curvar aos imperativos dos sis-
temas informatizados e fazer um esforço 
doloroso para se afastarem do conteúdo do 
trabalho, criar estratégias de defesa, como 
a busca de mecanização da relação que, 
no final das contas, reforça essa idéia de 
serem programados, de incorporarem um 
controle que era externo e se torna algo in-
terno, presente constantemente.

Seria esta uma situação em que, por 
meio de diferentes meios persuasivos, esta-
ria assegurada uma verdadeira dominação 
simbólica (DEJOURS, 1999). As diferentes 
formas de controle sobre o fazer, as avalia-
ções constantes e mesmo a ameaça de de-
missão seriam parte deste universo.

Ao contrário, trata-se de pensar a con-
cepção, o planejamento dos métodos de 
gestão e a formação sob o ponto de vista 
da complexidade e o deslocamento desse 
paradigma clássico para uma abordagem 
capaz de apreender a articulação entre in-
divíduos e artefatos, ou seja, compreender 
como os sujeitos individualmente se posi-
cionam e como compartilham suas ativida-
des no âmbito de um processo distribuído 
e coletivo.

Questiona-se se as diferentes estraté-
gias desenvolvidas pelos trabalhadores se-
riam suficientes para que eles reduzissem 
ou eliminassem o sofrimento relacionado 
com o seu trabalho ou até mesmo se seria 
possível elaborar estratégias que permitam 
avanços significativos no que diz respeito 
aos resultados do trabalho, trazendo mais 
satisfação para eles e também para os clien-
tes. Temos dúvidas. 

As estratégias encontradas nos pare-
cem mais próximas dos mecanismos de 
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defesa psíquica mostrados nos estudos 
clássicos de psicopatologia do trabalho 
(DEJOURS, 1987), que seriam mais estra-
tégias de sobrevivência e que resultariam 
numa redução do nível de consciência e de 
reflexão sobre o problema. O fato de haver 
tantas pessoas afastadas por problemas de 
saúde nessas empresas e uma quantidade 
significativa de trabalhadores que referiam 
problemas de saúde os mais diversos, sem 
estarem afastados do trabalho, poderia ser 
uma indicação de que as estratégias desen-
volvidas, que pareceram mais de cunho 
individual do que coletivo, não trouxeram 
resultados muito significativos. Isso não 
significa que todos os trabalhadores vivam 
uma situação que os levará inexoravelmen-
te ao adoecimento. Entretanto, os resulta-
dos permitem afirmar que os paradigmas 
sob os quais foram projetados os sistemas 
de produção e as tarefas não são adequa-
dos quando se pensa na promoção da saú-
de por meio de um trabalho que respeite as 
propriedades e os limites humanos quanto 
à fisiologia, mas também que permita o de-
senvolvimento profissional dos indivíduos 
e dos coletivos de trabalho.

A busca de novos projetos de produção 
e do trabalho neste setor que não sejam 
baseados em paradigmas simplificadores é 
um dos caminhos possíveis de ser trilhado 
se a intenção é reduzir as contradições en-
contradas. Para tanto, sugere-se que sejam 
adotados outros pontos de vista para pro-
jetar esse tipo de trabalho. Por exemplo, a 
adoção de novos paradigmas nos projetos 
da produção e do trabalho em centrais de 
atendimento, como aqueles oriundos da 
Teoria da Complexidade (MORIN, 1999; 
MONTEDO & SZNELWAR, 2004), pode 

abrir espaço para que os trabalhadores pos-
sam viver uma situação profissional mais 
favorável. Para tanto, é importante adotar a 
idéia de que o mundo do trabalho é dinâmi-
co, sujeito a muitos tipos de variação, que 
a realidade não se enquadra no prescrito 
e que, sobretudo, os atendentes precisam 
agir com estratégia, dentro de um espectro 
de ações que lhes permita resolver de fato 
os problemas existentes com os clientes.

Seria interessante também incorporar 
nos pressupostos de projeto as propostas 
de Bruno Maggi (2006). Em seu livro O agir 
organizacional, o autor defende a perspec-
tiva segundo a qual as organizações são 
fruto de processos de ações e decisões dos 
diferentes sujeitos agentes. Para tal, se-
ria importante considerar que deve haver 
margem discricionária para que se possa 
desenvolver melhor as atividades desses 
trabalhadores.

Seria, portanto, preciso encarar o de-
safio de projetar de maneira diferente os 
sistemas de atendimento ao cliente em que 
sejam incorporadas as questões, os pontos 
de vista e as propostas tratadas neste arti-
go. Em todo e qualquer projeto do trabalho 
há uma perspectiva sobre o ser humano, 
na maioria das vezes, subentendida. Seria 
importante explicitar e colocar em debate 
a questão para qual sujeito, para qual ser 
humano se projetam a organização e o con-
teúdo das tarefas. Se forem mantidos os 
paradigmas tradicionais mostrados neste 
artigo, seriam projetos nos quais o ponto de 
vista adotado seria aquele em que estariam 
subentendidas a anulação do sujeito e a 
construção de um ser humano inexistente: 
uma máquina?
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Resumo

O presente artigo dedica-se ao estudo da subjetividade dos trabalhadores no 
serviço de teleatendimento, indagando como as condições e a organização do 
trabalho, o conteúdo da tarefa e da atividade e os relacionamentos interpes-
soais contribuem para as vivências de prazer e sofrimento. Escolheu-se para 
o estudo empírico uma central de atendimento de um fundo de pensão priva-
do. Para apreender o trabalho e compreender seus determinantes, buscou-se 
suporte teórico-metodológico na Ergonomia e na Psicodinâmica do Trabalho. 
Foram encontrados 26 indicadores de possíveis fontes de prazer ou sofrimen-
to. A associação do indicador ao sentimento varia de sujeito para sujeito, em 
cada situação de trabalho. Os indicadores foram agrupados em 4 categorias, 
conforme as questões de estudo. A configuração da situação de trabalho como 
prazerosa ou não está vinculada à forma como os sujeitos se relacionam com 
a mesma. Assim, é fundamental a compreensão das categorias relacionadas ao 
estudo do prazer e do sofrimento como não estanques, pois elas se inter-rela-
cionam, criando um cenário multideterminado.

Palavras-chaves: teleatendimento, prazer e sofrimento, subjetividade no tra-
balho, ergonomia, psicodinâmica do trabalho.

Abstract

This article deals with call center workers’ subjectivity. It investigates how labor 
conditions and organization, content of the tasks and activity, as well as inter-
personal relationships, add to the pleasure and suffering feelings experienced at 
work. A private pension fund call center was chosen for this empirical study. In 
order to learn about the task and understand its determinants, we searched for 
theoretical and methodological support in ergonomics and in labor psychody-
namics. Twenty- six (26) indicators of possible sources of pleasure or suffering at 
work were found. The association of such indicators to their respective feelings 
varies from subject to subject, for each work-related situation. The indicators 
were grouped into 4 categories according to the issues under study. According 
to the way subjects relate to a situation at work they describe it either as being 
pleasant or unpleasant. Therefore, it is fundamental that the categories related 
to the study of pleasure and suffering are seen as being dynamic, for they inter-
relate, creating a multi-determined panorama.

Keywords: call center, answering phone calls, pleasure and suffering, work sub-
jectivity, ergonomics, work psychodynamics.
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Introdução

As organizações, há muito tempo, de 
forma deliberada ou não, tentam ignorar 
a subjetividade que permeia as ações no 
trabalho. Grande parte dos projetos da pro-
dução é desenhada de forma a não contem-
plar espaços de manifestação dos afetos e 
dos sentimentos, o que acarreta a negação 
do papel da subjetividade no trabalho.

Ignorar essas vivências nas organiza-
ções muitas vezes é considerado um indi-
cador de profissionalismo. Entretanto, na 
verdade, o que os trabalhadores sentem ou 
deixam de sentir afeta o seu modo de exe-
cutar o trabalho, o seu desempenho e a sua 
produtividade.

Segundo Robbins (2004), desde o fi-
nal do século XIX, com o surgimento da 
Administração Científica, formalizou-se a 
concepção de que uma organização bem 
administrada seria aquela capaz de elimi-
nar as manifestações subjetivas dos traba-
lhadores, como, por exemplo, as emoções 
e outros sentimentos similares, ainda que 
se soubesse claramente que essas vivências 
são parte importante do desempenho das 
funções laborais e da saúde dos seres hu-
manos.

Ainda hoje, muitas organizações se 
apóiam nesse pressuposto. Gestores e tra-
balhadores evitam abordar diretamente 
questões relativas aos afetos e aos senti-
mentos, como se fosse possível banir ou 
desconsiderar os efeitos dessas vivências 
no ambiente de trabalho. Todavia, observa-
se que, em qualquer contexto, é cada vez 
mais difícil ignorar essa dimensão humana 
e, portanto, inevitavelmente, manifesta-
ções dessa natureza permeiam de maneira 
decisiva os contextos laborais.

Goussevskaia et al. (1999) discutem 
como, nas empresas modernas, o traba-
lho individual cede espaço ao trabalho em 
equipe. A subjetividade envolvida no tra-
balhar, a experiência e a visão pessoal tor-
nam-se essenciais para o sucesso das em-
presas. Assim, elas buscam um novo perfil 
de trabalhador, no qual os conhecimentos, 
a educação geral, as experiências profissio-
nais e pessoais são valorizados.

Os mesmos autores afirmam que as em-
presas modernas começaram a valorizar 
outros aspectos ao contratarem novos fun-
cionários. Elas buscam trabalhadores que 
tenham iniciativa e demonstrem fidelida-
de, comprometimento e flexibilidade. Con-
sideram que uma pessoa emocionalmente 

envolvida com o trabalho tende a se dedi-
car mais por associar o sucesso da empresa 
ao seu próprio.

No entanto, o que se verifica cotidiana-
mente é que as pessoas adoecem cada vez 
mais. A hipótese defendida neste estudo é 
que esse processo de adoecimento tem sua 
origem no sofrimento resultante das con-
tradições entre as exigências do trabalho e 
a organização do trabalho às quais os traba-
lhadores são submetidos.

Tendo em vista essa hipótese, é perti-
nente indagar como as condições de traba-
lho, a organização do trabalho, o conteúdo 
da tarefa e da atividade e os relacionamen-
tos interpessoais contribuem para as vivên-
cias de prazer e sofrimento no trabalho.

Considerando o quadro atual de adoe-
cimento entre as diferentes categorias de 
trabalhadores, as centrais de atendimento 
destacam-se como um campo privilegiado 
para este tipo de estudo. Elas empregam 
um contingente significativo de trabalha-
dores. Da mesma forma, são expressivos a 
rotatividade e o adoecimento nessa catego-
ria profissional (TORRES, 2001; ASSUN-
ÇÃO & VILELA, 2004; SILVA, 2004). Por 
isso, escolheu-se para o estudo empírico 
uma central de atendimento de um fundo 
de pensão privado.

Para apreender o trabalho e compreen-
der seus determinantes, buscou-se suporte 
teórico-metodológico na Ergonomia e na 
Psicodinâmica do Trabalho.

A Ergonomia e a Psicodinâmica do Traba-
lho – suas características e conexões

O desenvolvimento acelerado do setor 
de serviços trouxe novas questões e desa-
fios para a Ergonomia, tais como proble-
mas de produção e de saúde devido à im-
portação de paradigmas tayloristas para as 
empresas de serviço, principalmente para 
aqueles considerados “de massa”. Além 
das relações mais tradicionais entre cole-
gas e com a hierarquia, comuns na indús-
tria, a presença do cliente como co-autor 
do processo influencia significativamente 
o resultado do trabalho e também interfere 
na saúde dos trabalhadores.

Nessa perspectiva, a Ergonomia busca 
compreender o ser humano em sua unici-
dade, evitando a fragmentação do sujeito 
frente à realidade de trabalho. Essa visão 
de homem contempla a variabilidade e a 
complexidade do ser humano e do traba-
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lho. O trabalho é uma atividade que engaja 
e transforma o sujeito que a executa diante 
da variabilidade e das exigências das situa-
ções (TEIGER, 1992).

As prescrições da organização deter-
minam o que e como deve ser feito e, ge-
ralmente, consideram apenas parte do que 
realmente o trabalho exige do trabalhador, 
cabendo a ele desenvolver mecanismos 
próprios, capazes de suprir este déficit, 
para realizar o que é esperado.

Duas dimensões, portanto, são deter-
minantes para a compreensão do trabalho 
e dos mecanismos ativados na sua reali-
zação: a organização do trabalho e a ati-
vidade. A primeira refere-se ao conjunto 
de normas, regras e prescrições que deter-
minam a forma como o trabalho deve ser 
realizado, tendo como objetivo principal a 
produção. Para cumpri-lo, estipulam-se os 
ritmos de trabalho, as pausas, os horários, 
os revezamentos, o treinamento.

Considera-se atividade a soma das 
prescrições da organização com as ações 
que o indivíduo realiza para dar conta das 
exigências da tarefa e com as suas caracte-
rísticas pessoais, experiência e treinamen-
to (ABRAHÃO, 1993). É a partir das tarefas 
que, na atividade, se integram a prescrição 
e a imposição da empresa às características 
e aos conhecimentos dos trabalhadores. Na 
realização da atividade, independentemen-
te da sua natureza, observa-se a solicitação 
de diferentes dimensões (física, cognitiva e 
psíquica) do funcionamento dos sujeitos.

É na esfera psíquica (espaço privilegiado 
de manifestação da subjetividade que per-
meia o trabalho) que ocorrem os processos 
de regulação psíquica, por meio dos quais 
se pode apreender a dinâmica dos proces-
sos psíquicos envolvidos na confrontação 
do sujeito com a realidade de trabalho.

O prazer está vinculado à realização, à 
satisfação ou à gratificação das pulsões. As 
pulsões são os desejos inconscientes dos 
indivíduos e, muitas vezes, apresentam-se 
ressignificadas, simbolizadas, com objetos 
e alvos definidos. Existem, então, diversos 
caminhos para se atingir a gratificação das 
pulsões. Nesses caminhos, pode ocorrer 
uma satisfação direta ou indireta da pulsão 
(MENDES, 1999).

O trabalho é um dos caminhos capazes 
de gratificar ou frustrar as energias pulsio-
nais, tendo em vista seu papel no processo 
de sublimação. O processo de sublimação 
refere-se à derivação da pulsão para um 
alvo que visa a objetos socialmente valo-

rizados. Trata-se do investimento da libido 
em um alvo socialmente aceito, de caráter 
não sexual, podendo ser considerado como 
um caminho indireto de gratificação pul-
sional (MENDES, 1999; KUPFER, 2000).

O trabalho revela-se, pois, como estru-
turador psíquico dos sujeitos. Em primeiro 
lugar por propiciar o atendimento de neces-
sidades básicas de sobrevivência e seguran-
ça. Em segundo lugar por ser um caminho 
de gratificação pulsional, por meio do qual 
se torna possível a constituição da iden-
tidade pessoal e social dos sujeitos, pela 
valorização e pelo reconhecimento daquilo 
que é produzido e pelas ligações dos sujei-
tos com as tarefas, com os outros sujeitos e 
com o ambiente de trabalho (ABRAHÃO & 
MENDES, 1995; MENDES, 1999).

Se o prazer resulta das gratificações pul-
sionais que o trabalho permite aos sujeitos, 
o sofrimento emerge dos conflitos entre os 
indivíduos e a organização do trabalho. 
Cada um deles é portador de uma história 
de vida singular, preexistente ao encontro 
com a situação de trabalho, geralmente 
caracterizada por regras e normas fixadas 
independentemente da sua vontade (DE-
JOURS, ABDOUCHELI & JAYET, 1994).

O sofrimento surge quando o rearranjo 
da organização do trabalho não é mais viá-
vel, quando os trabalhadores esgotam suas 
possibilidades de adaptação espontânea do 
trabalho às suas características individu-
ais. Nesse ponto, a energia pulsional que 
encontrava descarga no trabalho passa a se 
acumular no aparelho psíquico, provocan-
do, assim, sentimentos de desprazer e ten-
são que podem afetar o sujeito e sua saúde 
das mais diversas formas.

O sujeito pensa sua relação com o tra-
balho, produz interpretações de sua situa-
ção e de suas condições e socializa esses 
produtos pessoais por meio dos atos sub-
jetivos. O homem é um sujeito que reage 
e se organiza mental, afetiva e fisicamente 
em função de suas interpretações. Ele age 
sobre o processo de trabalho, contribuindo 
para a construção e a evolução das relações 
sociais implicadas no trabalho (DEJOURS, 
ABDOUCHELI & JAYET, 1994).

Ao articular os resultados obtidos pelo 
método da Ergonomia com os da Psicodinâ-
mica do Trabalho, considerando seu papel 
mediador no ato do trabalhar, elegeram-se 
como variáveis para análise: as condições 
de trabalho, a organização do trabalho, o 
conteúdo das tarefas e da atividade e os re-
lacionamentos interpessoais no trabalho.
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Metodologia

Um dos eixos norteadores adotados em 
Ergonomia é a Análise Ergonômica do Tra-
balho (AET), na qual a análise da atividade 
é o fio condutor da ação.

A análise da atividade pressupõe um 
estudo pormenorizado dos sujeitos e dos 
processos envolvidos no desenvolvimento 
do trabalho. Assim, para a realização de um 
trabalho em Ergonomia, é fundamental a 
participação voluntária dos envolvidos no 
processo, caso contrário, torna-se inviável 
apreender a atividade e suas peculiarida-
des. Os procedimentos em Ergonomia não 
se apresentam como padrões rígidos e está-
ticos a serem seguidos uns após os outros; 
eles são referenciais que orientam a ação.

Ao propor o estudo da atividade de tra-
balho, o ergonomista almeja compreender 
como os sujeitos constroem o seu fazer co-
tidiano e como os trabalhadores atingem os 
objetivos propostos pela organização diante 
dos diversos imprevistos característicos das 
situações reais de trabalho. Para compreen-
der a atividade, é necessário conhecer todo 
o ambiente sócio-técnico, as condições de 
trabalho, as relações sociais e hierárquicas, 
enfim, todos os elementos organizacionais 
que, de certa forma, são o cenário no qual 
se desempenha a atividade.

Ao revelar o fazer cotidiano dos sujei-
tos, é possível identificar: os principais 
constrangimentos, as principais dificulda-
des, a distância que existe entre as prescri-
ções e a atividade, de forma a vislumbrar 
sugestões de possíveis melhorias a serem 
cogitadas para a situação em análise.

A análise da atividade permite colocar 
em evidência pontos fortes e fracos do tra-
balho, bem como da organização do traba-
lho vigente. Ou seja, é possível identificar 
focos de problemas ou melhorias no que se 
refere à saúde dos trabalhadores, à produ-
tividade, às condições de trabalho e às rela-
ções como um todo dentro da empresa.

Em suma, pode-se afirmar que a ação 
ergonômica parte do conhecimento porme-
norizado do trabalho para propor possíveis 
melhorias para a situação analisada, mini-
mizando os impactos negativos do trabalho 
sobre as pessoas e sobre a empresa.

A ação em Psicodinâmica do Trabalho 
tem pressupostos e fundamentos diferen-
ciados da ação Ergonômica. Enquanto a 
Ergonomia se debruça sobre o fazer dos 

trabalhadores, as características da empre-
sa, as condições de trabalho e os modos de 
produção, a ação em Psicodinâmica do Tra-
balho enfoca as vivências subjetivas dos 
trabalhadores e sua relação com o trabalho 
por meio da compreensão da relação pra-
zer/sofrimento e das estratégias defensivas 
desenvolvidas.

Apesar das diferenças entre as propos-
tas, entre os arcabouços teóricos e meto-
dológicos, é possível o diálogo entre essas 
duas abordagens, tendo em vista que elas 
podem ser complementares, principalmen-
te diante do objetivo comum de sugerir 
melhorias para a situação de trabalho ana-
lisada.

A ação em Psicodinâmica do Trabalho 
permite a discussão das dificuldades e das 
vivências subjetivas em um espaço cole-
tivo, no qual os participantes podem não 
apenas se expressar, mas também ressigni-
ficar muitos aspectos apresentados. O com-
partilhar de vivências subjetivas pode ser 
um início de transformação da relação dos 
sujeitos com os seus trabalhos.

Ao estudar a relação prazer/sofrimento 
é possível revelar certos impactos do traba-
lho sobre os sujeitos, sobre o equilíbrio psí-
quico e sobre a saúde dos trabalhadores.

Os métodos de análise empregados 
foram inspirados na Análise Ergonômica 
do Trabalho – AET (GUÉRIN et al., 2001) 
e na Ação em Psicodinâmica do Trabalho 
– APT (DEJOURS, 2003). Adotaram-se pro-
cedimentos relativos à tarefa e seus deter-
minantes, realizaram-se observações glo-
bais da atividade de trabalho, entrevistas 
abertas e semi-estruturadas, discussões em 
grupo voltadas para questões ligadas à ação 
dos trabalhadores, suas vivências subjeti-
vas e propostas para a transformação do 
trabalho.

Sujeitos

Participaram do estudo o universo dos 
funcionários alocados na central de aten-
dimento, com idade variando entre 22 e 36 
anos e escolaridade de nível médio a su-
perior.

A operadora mais experiente ocupou, 
durante três anos, o cargo de representante 
da empresa em outra cidade, o que fez com 
que ela conhecesse muito bem os proces-
sos e procedimentos da empresa. Ao deixar 
o cargo de representante da empresa, ela 
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começou a trabalhar na central de atendi-
mento e acumulava, na época do estudo, 
dois anos de experiência nesse setor. Os 
demais operadores foram treinados por ela 
e efetivados no cargo a partir do segundo 
semestre do ano do estudo.

O cargo ocupado por eles é de nível mé-
dio e recebe na instituição a denominação de 
assistente técnico ou, mais especificamente, 
operador da central de atendimento.

Instrumentos

Os instrumentos utilizados para o de-
senvolvimento deste estudo foram:

Entrevistas semi-estruturadas

Entrevistas realizadas com os funcioná-
rios no local de trabalho, com um roteiro 
básico pré-estabelecido, visando a levantar 
dados sobre a situação de trabalho e suas 
peculiaridades a partir das representações 
dos trabalhadores.

Entrevistas coletivas abertas

Realizadas com os operadores no local 
de trabalho, sem um roteiro pré-estabele-
cido, com objetivo principal de criar um 
“espaço público” de discussão em que, a 
partir do relato coletivo sobre as vivências 
subjetivas no trabalho, fosse possível cons-
truir um ponto de vista compartilhado que 
subsidiasse mudanças no trabalho.

Análise documental

Análise de documentos referentes à 
hierarquia, à história e à descrição da insti-
tuição e de informações sobre os diferentes 
setores com os quais os operadores se rela-
cionavam.

Observações globais

Observações globais da situação de tra-
balho, desde aspectos do ambiente até es-
pecificidades no desempenho da tarefa em 
busca de uma aproximação da realidade do 
trabalho desenvolvido.

Procedimentos

A primeira etapa do trabalho foi dedica-
da à compreensão do contexto no qual está 
inserida a Central de Atendimento (CA). 

O primeiro contato na situação de tra-
balho foi formal, por meio de uma reunião 
com os gerentes administrativo, financeiro 
e de atendimento e comunicação. Nessa 
oportunidade foi explicitado o objetivo do 
estudo e solicitaram-se as devidas autori-
zações para a coleta de dados.

Uma apresentação da empresa foi reali-
zada pelo gerente de atendimento e comu-
nicação a fim de que houvesse aproxima-
ção da equipe de pesquisa com a empresa 
e seus processos.

As entrevistas semi-estruturadas explo-
raram:

− Os dados pessoais do funcionário 
(idade, tempo de serviço, experiência no 
cargo e cargo ocupado);

− As tarefas desenvolvidas pelos fun-
cionários;

− As exigências das tarefas, o mobiliá-
rio, o espaço físico e os equipamentos;

− As relações de interdependência com 
os demais setores e gerências da empresa;

− As principais queixas dos funcioná-
rios.

Foram realizadas oito observações 
com registros da atividade desenvolvida 
e eventos ocorridos em horários variados 
da jornada de trabalho. Cada observação 
teve, em média, duração de uma hora. 
Os dados foram registrados em protoco-
los para posterior categorização e análise 
qualitativa.

As variáveis que constaram do plano de 
observações foram:

− Data;

− Horário;

− Atendente;

− Tempo de atendimento;

− Tipo de atendimento;

− Ligações realizadas para coleta de da-
dos;

− Solicitação de informação ao colega;

− Assunto e respostas a e-mails, fax, 
cartas;

− Serviços externos;

− Saídas do posto.

Após a obtenção de dados por meio de 
entrevistas semi-estruturadas e observa-
ções, foram realizadas as entrevistas co-
letivas acerca do trabalho e das vivências 
subjetivas. Essas discussões ocorreram em 
um espaço reservado, na própria empresa, 
no qual os funcionários da CA foram con-
vidados a apresentar suas opiniões sobre 
as dificuldades do trabalho e das vivên-
cias subjetivas relacionadas. O objetivo 
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dessa ação era, primeiramente, viabilizar 

um espaço coletivo de discussão dos as-

pectos subjetivos do trabalho e, em um 

segundo momento, identificar possíveis 

formas de minimizar as dificuldades e as 
vivências negativas relatadas.

Os dados foram tratados em conjunto, 
visando a elaborar o diagnóstico da central.

Resultados e discussão

O fundo de pensão

O fundo de pensão estudado é uma en-
tidade fechada de previdência privada que 
tinha, na época do estudo, um patrimônio 
bruto de 510 milhões de reais, 10.330 par-
ticipantes ativos e 1.521 assistidos. Conta-
va, à época, com aproximadamente 63 fun-
cionários fixos.

A missão da empresa consiste em su-
plementar os benefícios assegurados pelo 
INSS aos empregados e seus familiares e 
promover, a longo prazo, o bem-estar social 
por meio de seu plano de benefícios.

A instância maior da empresa é o Con-
selho de Curadores, sendo secundado pela 
Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. A 
Diretoria Executiva é composta pelas Dire-
torias de Superintendência, Financeira e de 
Seguridade, que são compostas por nove 
gerências, todas de mesmo nível hierárqui-
co. Este estudo foi realizado na Gerência de 
Atendimento e Comunicação.

A central de atendimento

A CA possui um acesso independente 
e se localiza no andar térreo do prédio da 
empresa, que possui quatro andares. Os 
clientes vinculados à organização são aten-
didos pessoalmente ou por telefone atra-
vés dos ramais diretos e linhas 0800. Uma 
outra forma de atendimento ao cliente é 
via e-mail. Os atendimentos são, em sua 
maioria, solicitações de cálculo de inves-
timentos, empréstimos e aposentadorias, 
incluindo simulação com data fictícia ou 
prestação de informações sobre normas e 
regras. Qualquer alteração no cadastro dos 
usuários é solicitada à Gerência de Atendi-
mento e Comunicação.

Outras atividades também são realiza-
das pelos funcionários do setor, entre elas: 
providenciar fotocópias de documentos na 
reprografia, receber e/ou preencher pro-
postas de empréstimos, fazer requerimen-
tos em geral e solicitar atualização de da-
dos nas fichas cadastrais, além de preparar 
e enviar correspondências para os clientes, 
tanto via carta quanto via e-mail.

Os dados da clientela (listagens e do-
cumentos) ficam organizados em arqui-
vos para consulta dos atendentes. Esses 
arquivos são encaminhados anualmente 
ao arquivo central, evitando o acúmulo de 
material.

Os atendentes fazem apelo às demais 
Gerências quando necessitam resolver 
algumas situações que extrapolam a au-
tonomia da equipe da central, como, por 
exemplo, determinar a concessão de um 
empréstimo.

O local de trabalho está subdividido em 
três postos de trabalho informatizados in-
dividuais para o atendimento da clientela. 
Cada posto possui uma mesa em “L”.

No posto de trabalho, encontram-se um 
terminal de computador, um aparelho de 
telefone, uma pasta com normas de aten-
dimento e informações diversas, cronogra-
mas/tabelas e calculadora.

Indicadores de prazer e sofrimento no tra-
balho

Com o objetivo de identificar as fontes 
de prazer e sofrimento na atividade de aten-
dimento ao público, este estudo apresenta 
26 indicadores que podem ser associados 
às fontes de prazer ou de sofrimento. A as-
sociação do indicador ao sentimento varia 
de sujeito para sujeito, em cada situação de 
trabalho. Eles foram agrupados nas seguin-
tes categorias:

− Condições físico-ambientais;

− Organização do trabalho;

− Conteúdo da tarefa e da atividade;

− Relacionamentos interpessoais no 
trabalho.

Essa relação tem sentido apenas em seu 
contexto, reafirmando o pressuposto de 
que os sentimentos de prazer e sofrimento 
são percebidos de forma distinta pelos su-
jeitos e constituem um construto dialético 
na medida em que coexistem nas situações 
de trabalho.

As condições físico-ambientais incluem 
as pressões físicas, mecânicas, químicas e 
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biológicas do posto e do ambiente de tra-
balho (DEJOURS, ABDOUCHELI & JAYET, 
1994) e têm um papel na determinação do 
sofrimento ou do prazer quando interferem 
na atividade.

Ao trabalhar, os sujeitos coordenam 
ações motoras, racionais, motivacionais e 
emocionais. Isso é resultado da articulação 

necessária entre as esferas física, cogniti-
va e psíquica do agir. Assunção (2003), ao 
fazer uma síntese de estudos sobre saúde 
e trabalho, salienta que, nas centrais de 
atendimento, os custos físico e cognitivo 
são elevados, considerando a integração 
entre demandas variadas e as condições de 
trabalho inadequadas (ruído, mobiliário, 
espaço físico).

Quadro 1  Indicadores das fontes de prazer/sofrimento relacionados à categoria Condições Físico-Ambientais

Categoria Indicadores Exemplos

Condições físico-ambientais

Falta de equipamento Máquina de xerox

Isolamento físico do setor de trabalho Central localizada “fora da empresa”

Falta de informações no sistema informa-
tizado

Muitas informações não constam no sistema informa-
tizado.  Os funcionários são obrigados a se deslocar 
freqüentemente para buscar informações em outros 
setores

Instrumental de trabalho fragmentado
Deve consultar parte das informações no sistema e 
outra nas listas e arquivos em papel

No Quadro 1, observa-se que elementos 
do ambiente físico, como o isolamento do 
setor e a falta de equipamentos, são consi-
derados fontes de desgaste ou desconforto 
pelos trabalhadores, aproximando essas vi-
vências da esfera do sofrimento.

Os trabalhadores queixam-se da neces-
sidade de interromper todo atendimento 
presencial para deslocarem-se até a má-
quina de xerox para fazer cópias de docu-
mentos dos usuários. Esse deslocamento é 
considerado desgastante, não apenas pela 
distância, mas, principalmente, pelo fato 
de eles terem que “entrar e sair” da empre-
sa o tempo todo e deixar o cliente esperan-
do na central.

O sistema informatizado disponibiliza-
do e a organização das informações apre-
sentam, na opinião dos trabalhadores, di-
versas falhas que prejudicam o andamento 
do trabalho. O seu trabalho é fragmentado, 
pois a cada tarefa eles devem buscar simul-
taneamente informações no sistema e nos 
documentos em papel. Esse vai e vem con-
tínuo, em que a atenção concentrada e a 
simpatia devem caminhar juntas ao longo 
da jornada, acaba por constituir uma fonte 
de desgaste para os trabalhadores.

A falta de equipamentos, instrumentos 
e materiais situa-se na mesma escala das 

condições físico-ambientais. Se o trabalha-
dor não dispõe dos recursos materiais para 
desenvolver o seu trabalho, ele desenvol-
ve estratégias para alcançar os objetivos, o 
que, a médio e longo prazos, pode acarretar 
sofrimento em virtude do esforço continua-
do para suprir as lacunas existentes.

A organização do trabalho é o mecanis-
mo por meio do qual se regula o funcio-
namento e a atividade dos trabalhadores. 
Nessa categoria, situam-se as definições 
de ritmo, horários, turnos de trabalho, re-
vezamentos, treinamentos, determinações 
quantitativas e qualitativas de produção, 
repartição das responsabilidades, hierar-
quia, comando, controle (ABRAHÃO, 1993; 
DEJOURS, ABDOUCHELI & JAYET, 1994).

A rigidez da organização do trabalho re-
tira a participação dos trabalhadores desse 
processo, limitando-os totalmente às deter-
minações superiores. Sendo assim, não há 
a possibilidade dos trabalhadores busca-
rem uma adaptação espontânea do trabalho 
a sua realidade, o que pode gerar conflitos, 
insatisfações, sentimentos de indignidade, 
inutilidade, desqualificação e até depres-
são (DEJOURS, 1987). Esses sentimentos 
podem provocar ou agravar problemas de 
saúde dos trabalhadores, prejudicando seu 
desempenho, a produção e a instituição 
(ASSUNÇÃO & VILELA, 2004).
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Quadro 2  Indicadores das fontes de prazer/sofrimento relacionados à categoria Organização do Trabalho

Categoria Indicadores Exemplos

Organização do trabalho

Mudanças nas determinações do trabalho
Alterações constantes nas regras e nos instrumentos de 
trabalho

Deslocamentos contínuos ao longo da 
jornada

Saídas do posto /setor para realizar partes da atividade 
em outros setores da empresa

Falta de acesso às informações
Nem todas as informações disponibilizadas são sufi-
cientes para a realização da atividade

Interrupção da tarefa; transferência da 
finalização da tarefa para o colega

Demandas simultâneas

Pressão temporal para resposta
Cobranças dos próprios operadores com relação à 
demora nas respostas

As interrupções das tarefas, resultantes 
das demandas simultâneas, mobilizam di-
ferentes recursos cognitivos dos atenden-
tes e são fontes de desgaste na medida em 
que exigem mais atenção, concentração e 
controle dos erros. Além disso, afastam os 
sujeitos da finalização da tarefa e a possibi-
lidade de atribuir um sentido ao seu traba-
lho (Quadro 2).

A pressão temporal a que os atendentes 
estão submetidos resulta de dupla exigên-
cia: os usuários pressionam os atendentes 
para obter as informações e os atendentes, 
por sua vez, pressionam seus colegas de 
outros setores para liberarem as informa-
ções que são necessárias para o atendi-
mento que estão prestando. Essa relação de 
dependência dos demais setores afeta di-
retamente o desempenho da atividade dos 
atendentes, bem como a sua relação com 
os usuários.

A organização do trabalho na situação 
analisada permite aos trabalhadores um 
espaço para a manifestação de suas difi-
culdades, mas não há eficiência nesse pro-
cesso, porque as mudanças não são opera-
cionalizadas. Isso leva os trabalhadores a 
desenvolver estratégias para conviver com 
a situação da maneira como ela se confi-
gura. A seguir serão apresentadas algumas 
dessas estratégias.

A organização do trabalho não é extre-
mamente rígida, mas também não oferece 
muitos recursos para a busca do equilíbrio. 
São os trabalhadores que se adaptam e con-
vivem com as dificuldades.

Abrahão e Torres (2004) apresentam re-
sultados que mostram como os elementos 

da organização de trabalho em uma central 
de atendimento podem contribuir ou difi-
cultar a execução das tarefas e sua reper-
cussão sobre as vivências de prazer e sofri-
mento. As autoras discutem o sofrimento 
vivenciado pelos atendentes, uma vez que 
as prescrições não permitem alterações dos 
procedimentos e a transgressão às normas 
torna-se uma estratégia dos trabalhadores 
para se adaptarem às situações e se faze-
rem entender pelos usuários. Nesse caso, a 
transgressão torna-se uma fonte de prazer, 
na medida em que os atendentes são capa-
zes de transformar o sofrimento patogênico 
em sofrimento criativo.

A partir do momento em que a organi-
zação do trabalho assume uma configura-
ção flexível, resultante de compromissos 
e negociações entre os envolvidos no pro-
cesso, ela pode tornar-se um verdadeiro re-
curso para o equilíbrio psíquico (MENDES, 
1999), funcionando como suporte para o 
desenvolvimento da atividade.

A relação que o trabalhador estabelece 
com sua tarefa é um outro aspecto que in-
fluencia a saúde e a produção. O nível de 
investimento no trabalho realizado pelos 
sujeitos, qualquer que seja seu tipo, afeti-
vo ou material, geralmente é determinado 
pela natureza das tarefas e conseqüente-
mente da atividade.

A atribuição de sentido às tarefas está 
vinculada a um processo denominado res-
sonância simbólica, que é caracterizado 
pela reconciliação entre o inconsciente dos 
sujeitos e os objetivos da produção (MEN-
DES, 1995).
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Quadro 3  Indicadores das fontes de prazer/sofrimento relacionados à categoria Conteúdos da Tarefa e da Atividade

Categoria Indicadores Exemplos

Conteúdos da tarefa 
e da atividade

Variabilidade das tarefas Tarefas de natureza diferenciada ao longo da jornada

Simultaneidade de tarefas Realização de mais de uma tarefa ao mesmo tempo

Responsabilidade
Responsabilidade dos operadores, pois são eles que apresen-
tam as condições para auferir dos benefícios

Tarefas de conteúdo vazio Simples transferências de chamadas

Copiar e arquivar documentos (tarefas repetitivas)
Necessidade de copiar e arquivar todos os documentos utiliza-
dos, recebidos e enviados aos participantes

Contato com o usuário Contato face a face com o usuário

Ritmo de trabalho imposto pelo usuário Atividade vinculada ao surgimento da demanda do usuário

Estratégia operatória de coleta de informações
Busca de informações em outros setores com deslocamentos 
ou por telefone

Estratégia operatória de troca de experiência com 
os colegas

Em situações problemas

Na situação analisada, a diversidade 
de tarefas pode ser vista como favorável 
ou não, pois, para alguns trabalhadores, 
pode ser fonte de sofrimento em virtude da 
grande quantidade de informações e proce-
dimentos a aprender. Para outros, a diver-
sidade de situações às quais são confronta-
dos evita a repetitividade, criando desafios 
e favorecendo o crescimento profissional.

Outra condição interessante na central 
é o paradoxo que se instaura na atividade. 
Ao mesmo tempo em que os atendentes são 
desafiados na realização de algumas tare-
fas que solicitam diferentes mecanismos 
cognitivos, eles são subtilizados em outras. 
Um exemplo é a realização de diversos ti-
pos de cálculos de benefícios e emprésti-
mos, com índices diferenciados para cada 
caso, em contraposição às tarefas de cópias 
e arquivamento de materiais, consideradas 
como vazias e repetitivas.

Além disso, estão submetidos às tarefas 
interferentes em diferentes momentos da 
jornada e ao peso da responsabilidade dos 
seus cálculos perante os usuários. 

O contato com o usuário também é 
considerado pelos operadores fonte de so-
frimento, que, além de mobilizar a subje-
tividade, afeta a saúde do trabalhador. Os 
atendentes se queixam da dificuldade em 
lidar com os usuários e suas problemáti-
cas pessoais. Conviver no dia-a-dia com 
o sofrimento do outro sem grandes possi-
bilidades de amenizá-lo não é sem conse-
qüência para o atendente. Na central, os 

atendentes se relacionam com o público de 
duas formas distintas. Alguns usuários vão 
pessoalmente ao fundo de pensão e outros 
buscam a informação por telefone. Nesse 
processo, os atendentes se vêem na condi-
ção de escuta. Sempre são histórias perme-
adas de sofrimento, como morte, doenças 
ou, ainda, dificuldades financeiras. Eles 
relatam que essa escuta acaba por sensi-
bilizá-los e afirmam também que a relação 
face a face é extremamente desgastante, 
pois não conseguem abstrair o sofrimento 
do outro. A única forma de minimizar essa 
vivência desagradável é pressionar os cole-
gas para que os usuários tenham o encami-
nhamento de seus processos agilizado. Ao 
agir e obter resultados significativos, eles 
operam a transformação do sofrimento re-
sultante dessa relação.

Wisner (1987) ressalta que as situações 
de trabalho que podem causar sofrimentos 
mental e físico de maior intensidade são 
aquelas que aliam a forte carga de traba-
lho com as exigências do atendimento ao 
público. Outros indicadores de prazer/so-
frimento relacionados ao atendimento ao 
público são apresentados também no Qua-
dro 3.

Uma forma de reagir às dificuldades 
encontradas é o desenvolvimento de es-
tratégias operatórias, revelando um en-
frentamento do sofrimento ou uma busca 
pelo prazer no trabalho. Nesse caso, foram 
levantadas duas estratégias consolidadas 
pelos trabalhadores: a estratégia de coleta 
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de informações e a de troca de informações 
com os colegas.

As estratégias operatórias são definidas 
por Silvino & Abrahão (2003, p.15) como:

o processo de categorização, resolução de 
problemas e tomada de decisão que resul-
ta em um modo operatório (seqüência de 
ações e operações) adotado pelo sujeito na 
interação com o artefato.

Segundo os autores, as estratégias ope-
ratórias estão intimamente relacionadas às 
competências e ao processo de regulação 

no trabalho. São ações dos operadores que 
podem favorecer o desempenho no traba-
lho ou minimizar a probabilidade de erros. 
Pode-se inferir que o uso de estratégias 
operatórias favorece o equilíbrio psíquico, 
visto que é uma das formas utilizadas pelos 
trabalhadores para regular a situação. 

Outro fator que contribui para a busca 
do equilíbrio psíquico no ambiente de tra-
balho observado na situação em questão é 
o papel do coletivo de trabalho na categoria 
de relacionamentos interpessoais no traba-
lho, mostrado no Quadro 4.

Quadro 4  Indicadores das fontes de prazer/sofrimento relacionados à categoria Relacionamentos Interpessoais no 
Trabalho

Categoria Indicadores Exemplos

Relacionamentos interpessoais no 
trabalho

Coletivo de trabalho
Relação interpesssoal positiva com os colegas do 
setor, da empresa e superiores

Forma de expressão do usuário Expressões grosseiras

Reações dos atendentes às falas dos usuários
Expressões faciais e gestos dos operadores, mani-
festações de dificuldade ou de cansaço

Repetitividade da fala do usuário
O usuário repete a pergunta ou a resposta do 
operador

Falta de objetividade do usuário na conversa Dificuldade de expressão do usuário

Desabafo do usuário com o atendente
Usuário conta sua história de vida, detalhando seu 
contexto

Demandas imprecisas ou problemáticas
Usuário não sabe o que quer ou seu problema vai 
além da alçada do atendente

Busca de uma linguagem que permita ao 
usuário compreender a sua resposta

Diversidade das formas de explicação visto a varia-
bilidade dos usuários

Na central analisada, os atendentes 
recorriam freqüentemente ao suporte dos 
colegas próximos ou a outros alocados em 
gerências diferentes das deles, coexistin-
do em uma estrutura muito semelhante 
àquelas do coletivo de trabalho. Esse apoio 
desempenha um papel fundamental no 
equilíbrio dos atendentes. A possibilida-
de de troca de informações e a cooperação 
estabelecida funcionam como mediadores 
da saúde. Os sujeitos, ao encontrarem di-
ficuldades, recorrem ao coletivo, buscan-
do apoio e, assim, a partir das suas expe-
riências, atualizam as suas competências. 
Essas relações se estabelecem de forma 
harmoniosa entre experts e debutantes e 
também entre sujeitos de competências se-
melhantes. Cabe ressaltar que esse recurso 
é bastante utilizado em situações nas quais 
a importância do coletivo é reconhecida 
pela organização e nas quais os níveis de 
tratamento de informações e resolução de 
problemas são freqüentes. 

Segundo Dejours, Abdoucheli e Jayet 
(1994), as estratégias coletivas são meca-
nismos por meio dos quais os trabalha-
dores buscam modificar, transformar e 
minimizar a percepção da realidade de so-
frimento a que estão circunscritos. Esse é 
um processo de cunho mental, tendo em 
vista a manutenção da realidade e da situa-
ção imposta aos trabalhadores. 

Todavia, se o suporte oferecido pelo co-
letivo é uma fonte de prazer, a relação com o 
usuário, quase sempre, é fonte de sofrimen-
to. As freqüentes reclamações do público 
relativas ao desempenho da atividade po-
dem contribuir para o aumento do desgaste 
dos trabalhadores, principalmente daqueles 
que trabalham em instituições que atendem 
aos mais diferentes tipos de público, como é 
o caso do fundo de pensão analisado.

O trabalho de atendimento ao públi-
co exige, constantemente, uma postura 
de amabilidade, cordialidade e paciência. 
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Em serviços nos quais os atendentes estão 
vinculados a outras pessoas ou o trabalho 
é mediado por algum aparato tecnológico, 
essa exigência pode ser fonte de desgaste. 
Isso ocorre, pois, quando a demanda do 
usuário é problemática ou ultrapassa as 
capacidades e os recursos do trabalhador, 
que fica impossibilitado de desenvolver 
sua atividade, frustrando suas expectativas 
e seus objetivos no trabalho. Observou-se 
isso no estudo da Central do Fundo de Pen-
são, em que muitas vezes os atendentes de-
pendem do trabalho e das informações de 
outros setores para realizar sua atividade.

Esses sentimentos também são identifi-
cados na relação do trabalho desenvolvido 
com o restante da instituição. Ao mesmo 
tempo em que os atendentes valorizam 
o acesso às diferentes estruturas, eles se 

queixam da falta de reconhecimento, por 
parte do conjunto da instituição, da ativi-
dade desempenhada, do seu esforço e do 
seu valor.

A diferença entre as expectativas que 
os atendentes tinham do trabalho no início 
e depois de alguns anos de experiência é 
notória. A ilusão inicial de poder resolver 
tudo, atender aqueles que precisam, vai, 
aos poucos, sendo substituída por uma vi-
são mais pragmática, fruto, por exemplo, 
de experiências que deram certo. O que 
é mais problemático e fonte de maior so-
frimento são as situações de impasse, nas 
quais eles se sentem incapazes de dar uma 
solução, para encaminhar o problema, ao 
mesmo tempo em que presenciam, diaria-
mente, o sofrimento dos clientes.

Conclusão

O trabalho, conforme ficou demonstra-
do, é um lugar no qual coexistem sentimen-
tos de prazer e sofrimento. Porém, muitas 
vezes, o encontro com o trabalho é consi-
derado um desencadeador de sofrimento, 
tendo em vista o conflito entre os desejos 
dos sujeitos e as imposições organizacio-
nais. O prazer é considerado resultante da 
dinâmica de transformação do sofrimento 
e também como resultado direto do traba-
lho, considerando os aspectos do processo 
sublimatório, isto é, o trabalho como fonte 
de gratificação psíquica. Nessa perspectiva, 
o trabalho também pode ser marcado pelo 
encontro com o prazer e o sofrimento pode 
ser considerado como mobilizador para a 
busca de prazer.

A configuração da situação de trabalho 
como prazerosa ou não está vinculada à 

forma segundo a qual os sujeitos se relacio-
nam com a situação. Assim, é fundamental 
a compreensão das categorias relacionadas 
ao estudo do prazer e do sofrimento como 
não estanques. Elas se inter-relacionam, 
criando um cenário multideterminado.

As reflexões até aqui desenvolvidas 
apontam as variáveis prazer e sofrimento 
como resultantes da relação do indivíduo 
com a organização, da relação consigo mes-
mo, das relações entre indivíduos e com o 
meio no qual estão inseridos. Pode-se dizer 
ainda que cada relação é determinada pela 
história passada dos sujeitos e pela tensão 
dialética entre os sentimentos de prazer e 
sofrimento nas situações de trabalho. As-
sim, o que para uns pode ser sentido como 
prazeroso, não o será necessariamente para 
outros.
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Resumo

Pretendemos contribuir para dar visibilidade aos saberes e estratégias desen-
volvidos pelos operadores de telemarketing para lidarem com as situações no-
civas e adversas no trabalho. Visamos indicar caminhos mais efetivos para 
as mudanças que são necessárias no processo de trabalho das centrais de 
atendimento. Como material de análise, optamos por utilizar entrevistas com 
dois operadores pertencentes a empresas de telefonia celular de grande porte 
localizadas no Rio de Janeiro, vinculados, porém, a centrais de atendimento 
diferentes. Nas entrevistas, buscamos nos aproximar da técnica de “instruções 
ao sósia” proposta por Oddone e Clot. Para análise, recorremos a conceitos da 
Ergonomia da Atividade, da Clínica da Atividade, da Psicodinâmica do Tra-
balho, do Modelo de Competências de Zarifian e da perspectiva ergológica. 
Observamos que, para tornar o trabalho “vivível” frente às adversidades e si-
multaneamente garantir o resultado esperado, os trabalhadores chegam antes 
do horário, driblam as “pausas”, escolhem entre ficar ou sair do script, criam 
expressões verbais, conseguem tempos não previstos e se apóiam no coletivo 
de trabalho.

Palavras-chaves: telemarketing, atividade de trabalho, saúde do trabalhador, 
serviços.

Abstract

This article is intended to help outlining the telemarketing operators’ practical 
knowledge and the strategies pursued by them to cope with possible hazards and 
adverse situations at work. It is also aimed at pointing out more effective ways 
of promoting the changes that must be introduced to improve working condi-
tions at call centers. Data were collected by interviewing two operators from two 
different call centers, both employed at large cellular phone companies located 
in the city of Rio de Janeiro, Brazil. The interviews followed the “instructions 
for the double” approach, proposed by I. Oddone and Y. Clot. The concepts of 
Activity Ergonomics, Activity Clinic, Work Psychodynamic, Zarifian’s “Compe-
tence Model” as well as the Ergological perspective were used for data analysis. 
The results showed that, in order to fight adversity at work and achieve what is 
expected from them, workers usually arrive before working hours,  “cheat” the 
breaks, choose between following or not following the work script, create verbal 
expressions, manage to get unforeseen extra time and rely on their work group. 

Keywords: telemarketing, work practice, worker’s health, services.
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Introdução

No contexto da globalização, com a 
crescente importância de transações eco-
nômicas focalizadas na informação e no 
conhecimento, as inovações tecnológicas 
ocupam um lugar privilegiado no cenário 
produtivo, com uma acelerada mudança 
qualitativa em produtos e serviços. Essa 
característica é acompanhada pelo aumen-
to da importância do setor de serviços, que 
paulatinamente passa a ser também pre-
dominante na economia. Neste setor, as 
telecomunicações ganham destaque, com 
intensa apropriação dos avanços tecnoló-
gicos.

No setor de telecomunicações é que sur-
ge, na década de 1980, a atividade nomea-
da pelo termo telemarketing, um canal para 
oferecer informações e serviços e receber 
críticas e sugestões dos clientes, servindo 
ainda como um veículo de propaganda, di-
vulgando produtos e serviços de forma rá-
pida através do aparelho telefônico. Surge 
para atender uma nova demanda de quali-
dade da produção com uma diversidade de 
produtos, com atendimento personalizado, 
além de uma produção vinculada à neces-
sidade, no tempo certo. Busca responder a 
uma mudança de atitude dos consumido-
res, que passam a ter necessidade de su-
porte ao longo da vida útil do produto, for-
malizando uma interligação entre produto 
e serviço, uma vez que, quando se adquire 
um produto, adquire-se também um servi-
ço. Para isso, essa atividade se apresenta 
através de vários formatos operacionais, 
tendo como tarefa o fornecimento de pro-
dutos, informações e serviços e o atendi-
mento, diretamente e melhor, ao cliente, 
recebendo críticas e sugestões. Ou seja, um 
trabalho de caráter ativo para o setor de 
vendas e receptivo nas centrais de atendi-
mento, as denominadas SAC – Serviço de 
Atendimento ao Consumidor. O setor vem 
representando um elo de ligação impor-
tante entre as organizações e os clientes e 
entre a produção (seja de produtos, seja de 
serviços) e o público em geral (seja a pró-
pria empresa, sejam outras empresas, se-
jam pessoas). Para a Associação Brasileira 
de Telemarketing – ABT (2006), que define 
telemarketing como “toda e qualquer ativi-
dade desenvolvida através de sistemas de 
telemática e multimídia, objetivando ações 
padronizadas e contínuas de marketing”, 
atualmente no Brasil são 580 mil trabalha-
dores envolvidos neste setor.

Na Inglaterra, esse tipo de atividade já 
emprega mais funcionários diretos do que 
as indústrias de carvão, aço e automobilís-
ticas reunidas. Em uma estimativa reali-
zada em 2002, havia 5 milhões de pesso-
as empregadas em call center nos Estados 
Unidos e aproximadamente 1,5 milhão na 
Europa (TOOMINGAS et al., 2002).

O telemarketing trata-se, então, de um 
diálogo em tempo real à distância, de for-
ma padronizada e sistemática, com o intui-
to de estreitar relacionamentos e realizar 
negócios, existindo para isso quatro tipos: 
o ativo, o receptivo, o misto e o híbrido 
(MONTEIRO, 1997). Apesar do uso indis-
criminado dos termos telemarketing, tele-
atendimento, central de atendimento, call 
center etc., verifica-se uma tentativa por 
parte dos profissionais da área de padroni-
zar o termo relativo a esta atividade como 
telemarketing e as instalações como cen-
tral de atendimento ou call centers (MÁR-
QUEZ, 2002).

Conectando informática e telefonia, a 
necessidade das empresas de se posicio-
narem no segmento da proximidade com 
o cliente (segmento identificado como um 
fator essencial da concorrência) faz das 
centrais de atendimento um lugar chave 
na melhoria da relação cliente-empresa, de 
caráter estratégico pela sua capacidade de 
captar informações que emanam do mun-
do da demanda (RUZZA & FRANCIOSI, 
2003).

Especificamente no que se refere à te-
lefonia celular, é um dos serviços que mais 
cresce no mundo. No Brasil, o número de 
aparelhos celulares ultrapassa o de telefo-
nes fixos. Este mercado altamente compe-
titivo, pela grande quantidade de empresas 
que torna a disputa pelos consumidores 
cada vez mais acirrada, passa a realizar 
constantes promoções, lançamentos de 
serviços ou produtos na busca de atender 
o cliente da melhor forma possível. As em-
presas têm que trabalhar para manter ou 
aumentar a lealdade dos usuários, cada 
vez mais exigentes na procura de serviços 
aprimorados, contínuos e seguros. Conse-
qüentemente, estas demandas recaem ob-
jetivamente sobre os operadores de telemar-
keting que, com rapidez, devem responder 
a estas variabilidades.

Por trás desse “paraíso” tecnológico 
e organizacional se desenha, entretanto, 
uma outra realidade. Instituições de pes-



Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, 31 (114): 125-134, 2006 127

quisa e sindicatos de diversos países da 
Europa (Alemanha, Bélgica, Itália, França, 
Inglaterra e outros) criaram, em 1999, um 
“quadro de observação social dos call cen-
ters” que demonstrou que esse tipo de orga-
nização tornou-se sinônimo de uma forma 
moderna de degradação das condições de 
trabalho e baixa proteção jurídica dos tra-
balhadores. Taylorização, estresse, baixas 
remunerações e precarização da mão-de-
obra são algumas das palavras-chaves liga-
das a esse setor (BUSCATTO, 2002).

De uma maneira geral, as centrais de 
atendimento são submetidas a uma medi-
da muito precisa e intensa da produtivida-
de que vem favorecendo o aparecimento 
de diversos problemas de saúde para seus 

operadores, como disfonias vocais e auditi-
vas, lesões por esforços repetitivos e sofri-
mento mental, conforme evidenciado em 
diversos estudos (BRASIL, 2005).

Na perspectiva de contribuir para a 
compreensão das relações saúde-trabalho, 
este estudo busca dar visibilidade às estra-
tégias que os operadores elaboram na ati-
vidade, lugar privilegiado para construção 
da saúde. Saúde aqui entendida como a 
capacidade de instaurar novas normas em 
situações adversas, portanto não reduzida 
a um equilíbrio ou capacidade adaptativa, 
aproximando-se da compreensão de Can-
guilhem (1999) de que a saúde se constitui 
na forma pela qual o sujeito interage com os 
eventos da vida ao longo de sua existência.

A relação saúde-trabalho: a perspectiva deste estudo

Partindo das reflexões de Canguilhem 
e dos estudos da Ergonomia, Schwartz 
(2000b) afirma que o meio de trabalho é 
sempre, de alguma forma, infiel. Essa infi-
delidade deve ser gerida pelos trabalhado-
res não simplesmente como uma execução, 
mas por um uso de si. Isso quer dizer que o 
trabalhador necessita mobilizar suas capa-
cidades, recursos e escolhas para dar conta 
dessa infidelidade. A escolha é necessária 
porque as instruções contêm equívocos e 
são insuficientes para lidar com as varia-
bilidades e o acaso. A maneira de cobrir 
esse déficit de normas será inevitavelmen-
te uma maneira pessoal, uma tentativa de 
recentrar o meio em torno de sua própria 
história, normas e valores, ocorrendo as-
sim um “debate de normas e valores”. Ao 
fazerem uso de si, os trabalhadores de-
senvolvem saberes, e é nesse sentido que 
apontam as pesquisas realizadas por Cru & 
Dejours (1987) sobre os saberes de prudên-
cia. Segundo esses pesquisadores, o saber 
dos operários é maior do que freqüente-
mente se crê.

Cru & Dejours formularam a hipótese, 
radicalmente oposta aos discursos habitu-
ais sobre a prevenção, segundo a qual os 
trabalhadores conhecem em profundidade 
os perigos de seu trabalho e que provavel-
mente se defendem espontaneamente (de 
um modo não perceptível pela organização 
do trabalho) não somente contra o medo 
(papel das ideologias defensivas da profis-
são), mas também contra os próprios riscos; 
e defendem-se concretamente, com a ajuda 
de procedimentos específicos eficazes, no 
decorrer do trabalho.

Para Schwartz (2000a), do mesmo modo 
que é impossível manter a estabilidade do 
meio em que vivemos, que é impossível eli-
minar as variabilidades desse meio (con-
forme evidenciou a Ergonomia da Ativida-
de), não se pode viver (é “invivível”) sob 
um regime de total imposição deste meio, 
isto é, de suas normas. O impossível convo-
ca um ser apto a gerir as adversidades do 
meio. Frente às normas impostas (antece-
dentes), os trabalhadores – para tornarem o 
meio vivível – criam estratégias em um mo-
vimento contínuo de renormatização4. Não 
se limitando a procedimentos dirigidos à 
regulação do processo, o trabalhador ten-
ta modificar o meio de trabalho (inclusive 
as prescrições) mesmo que em escala in-
finitesimal, com renormatizações que são 
orientadas pela busca de saúde (incluindo 
formas de defesa contra as adversidades).

Sem dúvida, as condições adversas de 
trabalho no setor de telemarketing, envol-
vendo problemas relativos à organização 
prescrita do trabalho, exigem estudos de 
diversos tipos e enfoques. A contribuição 
que pretendemos dar é identificar estraté-
gias criadas pelos operadores para lidarem 
com essas situações com a perspectiva de 
detectar problemas que eles tentam driblar/
contornar ou evitar (através de renormati-
zações e do desenvolvimento de saberes), 
mas que são dificilmente reconhecíveis 
por observadores externos. Os saberes de-
senvolvidos pelos trabalhadores são muitas 
vezes “invisíveis” não só para a organiza-
ção do trabalho, mas também para os pró-
prios trabalhadores – que os desenvolvem 
em grande parte de forma não consciente. 

4 Optamos, neste artigo, pela 
tradução do conceito de “renorma-
lization” por “renormatização” 
(e não “renormalização” como 
encontramos em outros textos) 
após diálogos com o autor, tendo 
em vista enfatizar a visão vitalista 
aí presente, isto é, a capacidade 
humana de criar novas normas de 
vida (ou simplesmente, confor-
me expressão de Canguilhem, 
normatividade). A expressão 
“renormalização”, em português, 
pode dar a falsa idéia de retorno à 
normalidade. 
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Avaliamos, portanto, que dar visibilidade a 
essa criação cotidiana dos operadores pode 
fornecer pistas e indicar caminhos mais 
efetivos para as mudanças que são necessá-
rias no processo de trabalho das centrais de 
atendimento e que propostas de prevenção 
que não levem em consideração a experiên-
cia dos trabalhadores podem encontrar di-

ficuldades de serem implementadas. Por 
outro lado, pressupomos que essas estra-
tégias sinalizam adversidades enfrentadas 
pelos trabalhadores que são potencialmen-
te geradoras de agravos. Lembremos que, 
para Schwartz (2003), falar de trabalho a 
partir dos debates de normas permite colo-
car o dedo naquilo que pode mudar.

Metodologia

A atividade de trabalho é “sempre ten-
tativa, mais ou menos individual, mais ou 
menos coletiva, de reinventar maneiras de 
fazer, maneiras de viver as contradições, 
as restrições, os recursos do presente” 
(SCHWARTZ, 2002). Para compreender 
essa afirmação, é necessário partirmos da-
quilo que a Ergonomia da Atividade chama 
de defasagem entre o trabalho prescrito e 
o trabalho real (MONTMOLLIN, 1990; DA-
NIELLOU et al., 1989). O trabalho prescri-
to são os objetivos postos ao trabalhador 
por instâncias exteriores a ele mesmo. O 
trabalho real, aquele que é efetivamente 
realizado, jamais corresponde ao trabalho 
prescrito. Segundo Guérin et al. (2001), 
a Ergonomia da Atividade considera que 
essa distância se dá principalmente pela 
existência de variabilidades nas situações 
de trabalho: variabilidade humana (inter e 
intra-individual) e variabilidades externas 
(do sistema técnico e organizacional, como 
imprevistos e disfuncionamentos). Por mais 
que se busque eliminar as variabilidades 
das situações de trabalho, nunca é possível 
tornar as condições de produção perfeita-
mente estáveis. Nesse sentido, a atividade 
de trabalho compreende aquilo que deve 
ser ajustado, rearranjado, inventado pelos 
trabalhadores para dar conta dos objetivos 
fixados pela tarefa. A atividade de trabalho 
é o elemento central organizador e estrutu-
rante da situação de trabalho (GUÉRIN et 
al., 2001).

Para o psicólogo do trabalho Yves Clot 
(1999), frente a essa defasagem entre o 
trabalho prescrito e o trabalho real, os tra-
balhadores tomam decisões muitas vezes 
não-conscientes, de forma que os meca-
nismos de produção dessa atividade mui-
tas vezes não são diretamente observáveis. 
Define como real da atividade isso que vai 
além do visivelmente observável: “o real da 
atividade é também aquilo que não se faz, 
o que não podemos fazer, o que procura-
mos fazer sem conseguir – os fracassos –, 
o que gostaríamos ou poderíamos fazer, o 

que a gente pensa ou sonha poder fazer” 
(CLOT, 1999, p. 119).

Para ter acesso a esse real, Clot (1999) 
desenvolve a técnica de “instruções ao só-
sia” – baseada nos trabalhos de Oddone et 
al. (1981). Essa técnica foi elaborada no 
contexto da reforma sanitária italiana nos 
anos 1970 para ser utilizada conjuntamente 
aos operários da Fiat com o intuito de com-
preender melhor a relação saúde-trabalho 
nas fábricas. O exercício de “instruções ao 
sósia” implicava em um trabalho no qual o 
pesquisador perguntava a um operário: “Su-
ponha que eu seja seu sósia e que amanhã 
eu vou substituí-lo no seu trabalho. Quais 
são as instruções você deve me transmitir 
a fim de que ninguém perceba essa substi-
tuição?” Delimitava-se então uma seqüên-
cia de trabalho determinada para facilitar 
a focalização da experimentação sobre os 
“detalhes do trabalho”, interessando-se, a 
princípio, mais sobre a questão do como 
do que sobre o porquê daquela atividade. 
Oddone et al. (1981) elaborou essa técni-
ca porque havia observado que quando os 
operários eram simplesmente solicitados 
a falar sobre seu trabalho, eles tendiam a 
reproduzir um comportamento ideal, de 
acordo com o prescrito, tendo pouco a ver 
com o trabalho real. A utilização dessa 
técnica permitia que os trabalhadores per-
cebessem que existe uma defasagem entre 
o modelo teórico da empresa e o modelo 
prático de produção que só podia ser ultra-
passada pela intervenção deles mesmos.

Como material de análise, optamos por 
utilizar entrevistas realizadas com dois 
operadores vinculados a centrais de atendi-
mento diferentes, mas em ambos os casos 
pertencentes a empresas de telefonia celu-
lar de grande porte localizadas no Rio de 
Janeiro. Aos dois operadores foi explicado 
anteriormente o que procurávamos investi-
gar. No início da entrevista de “instruções 
ao sósia”, fazíamos a pergunta disparadora: 
“suponha que eu seja seu sósia...” A par-
tir daí, procurávamos nos colocar em uma 
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postura de aprendiz, perguntando todos os 
imprevistos e obstáculos que surgiriam na 
situação de trabalho, buscando apreender 
o máximo de instruções possíveis, como 
se fôssemos de fato substituí-los no dia se-
guinte. As entrevistas foram realizadas fora 
do ambiente da empresa e duraram apro-
ximadamente uma hora. Foram gravadas, 
transcritas e depois analisadas.

Entendemos que esta abordagem per-
mitiu que os operadores reencontrassem 
suas hesitações e debates de si consigo, 
revelando a gênese de suas escolhas. Ao 
formalizar um modo de elaborar a experi-
ência e transmiti-las a um suposto substi-
tuto, os operadores reliam a sua realidade 
e refletiam sobre a atividade e as condições 
de trabalho. Isso permitiu que nos aproxi-
mássemos de suas estratégias e das singu-
laridades das situações de trabalho em que 
se encontram.

Este estudo procura se aproximar dos 
debates de normas e valores presentes na 

atividade desses operadores, entendendo 
que a análise desses debates pode escla-
recer como se constituem os saberes e as 
estratégias elaboradas por eles, ajudando-
nos a compreender como se constitui e 
como se podem transformar as situações 
sob as quais opera aquela atividade. O uso 
de conceitos de diferentes disciplinas ao 
longo deste estudo se deve ao fato deles 
colaborarem para que a análise abarque a 
complexidade dos processos envolvidos.  
Por exemplo, da Psicodinâmica do Traba-
lho recorremos a alguns conceitos que se 
mostram eficazes para a compreensão dos 
coletivos de trabalho. Da Sociologia do 
Trabalho utilizamos o conceito de compe-
tência desenvolvido por Zarifian (2001). O 
conceito de atividade aqui adotado se ins-
pira na Ergonomia da Atividade, mas tam-
bém na Clínica da Atividade e na Ergologia. 
Os conceitos-ferramenta a que recorremos 
se mostraram coerentes e complementares, 
apesar de suas especificidades teóricas.

Resultados e discussão

Singularizações das situações de traba-
lho: entre prescrições, normas e valores

Nas duas empresas (A e B), a jornada 
de trabalho dos operadores é de 6 horas 
com uma pausa de 15 minutos para lan-
che e mais 5 minutos para ir ao banheiro 
na empresa A e sete minutos na empresa 
B. Na empresa B, o setor ao qual pertence 
o operador entrevistado é de caráter recep-
tivo, atende a empresas, sendo denomina-
do corporativo, e exige mais experiência 
dos atendentes. Este operador trabalha na 
empresa há aproximadamente sete anos, 
contrariando uma das características do 
telemarketing que é a alta rotatividade (em 
média a permanência gira em torno de dois 
anos). Na empresa A, o setor ao qual per-
tence o operador entrevistado também é de 
caráter receptivo, atendendo, no entanto, a 
clientes que possuem celular pré-pago. O 
operador trabalha na empresa há um ano.

Nestas empresas, o serviço de atendi-
mento objetiva solucionar dúvidas e orien-
tar seus clientes na utilização de um servi-
ço, o que implica mobilizar capacidade de 
escuta e comunicação, visando a compen-
sar as diferenças culturais entre um cliente 
e outro, e ainda a capacidade de reverter as 
manifestações agressivas demonstradas pe-
los clientes insatisfeitos. Os operadores es-
tão submetidos a uma série de mecanismos 

de controle no trabalho: controle de tempo, 
do conteúdo da informação prestada e dos 
resultados obtidos. Os mecanismos que 
operam o controle são múltiplos: registro 
de cada atendimento pelos próprios ope-
radores no sistema eletrônico específico e 
escutas telefônicas dos atendimentos em 
tempo real pelos trabalhadores da “moni-
toria”. Semanalmente são emitidas avalia-
ções individuais que indicam a qualidade 
do atendimento de acordo com os parâme-
tros das empresas: rapidez na identificação 
da demanda do cliente, dicção, empatia, 
tom de voz, atenção/interesse, tempo mé-
dio de atendimento (TMA), adequação ao 
script, entre outros.

A avaliação é divulgada internamente 
por meio de quadrante e cores, em que o 
maior nível é o quadrante verde, que signi-
fica 100%. A meta na empresa B é atingir 
90% nesta avaliação. Este percentual varia 
de empresa para empresa e de setor para 
setor. A forma como está organizada a con-
tagem de pontos pela monitoria é motivo 
de grande insatisfação como pode ser ob-
servado na seguinte fala:

Essa tabela começa com cem e conforme 
você erra vai diminuindo seus pontos. Aí 
eu disse assim: vem cá, então ficam caçan-
do erros para poder me diminuir pontos? 
Não procuram os meus acertos. Se eu já 
começo com cem, eu estou com cem por 
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cento de acerto, então têm que procurar 
erros para diminuir isso. Você tem que fa-
lar o nome do cliente três vezes, no início, 
durante a ligação e no final, se você não 
falar isso, você perde ponto.

Nessa fala, percebemos um debate de 
valores, pois o operador aponta uma pres-
crição que ele considera intangível: tanto 
a empresa B como a empresa A partem do 
princípio de que os operadores devem per-
manecer nos 100% e qualquer erro é um 
desvio desse padrão idealizado. O operador 
da empresa B questiona essa lógica alegan-
do que em outras situações da vida em que 
somos avaliados, o foco da avaliação parte 
do zero e se concentra em nossos acertos. 
Está aí uma contradição fundamental: a 
norma que rege a organização do trabalho 
é apontar e contabilizar os erros dos ope-
radores de tal forma que seus acertos e 
competências jamais sejam reconhecidos, 
enquanto os trabalhadores entendem que 
seus (muitos) acertos deveriam ser a refe-
rência. Para as empresas, a norma é não 
errar, de acordo com os valores mercantis/
mensuráveis no qual se baseiam; para os 
trabalhadores, a norma seguida é procurar 
acertar, em consonância com valores de 
outro tipo, que Schwartz (2000a) chama de 
valores sem dimensão.

Chegar antes do horário e driblar as “pau-
sas”: estratégias para lidar com o ritmo 
intenso de trabalho

Para o operador da empresa A, uma im-
portante estratégia criada para lidar com 
o trabalho é chegar mais cedo, em torno 
de 30 minutos antes do horário, para “re-
laxar”, preparar-se antes de começar os 
atendimentos. Nesse período anterior, eles 
conversam com os colegas, vão ao banhei-
ro ou simplesmente ficam sentados em sua 
posição de atendimento (PA) aguardado o 
início do horário oficial. Encaramos esses 
atos como uma estratégia para enfrentar a 
tarefa sem se cansar demasiadamente, con-
forme podemos observar na seguinte fala: 

Se eu chego em cima da hora, 10 minutos 
pra me logar, eu não me logo a mesma pes-
soa, me logo cansada, sei lá, parece que foi 
tudo muito corrido.

Nas duas empresas, as “pausas-lanche” 
são organizadas por escalas semanais, em 
que se estabelece o horário diário para sua 
utilização. A “pausa-banheiro” é utilizada 
no momento de necessidade. No entanto, 
apesar do controle intenso sobre o traba-
lho dos operadores, eles encontram manei-
ras de driblar a forma prescrita do uso de 
pausas. Uma estratégia muito utilizada é 

guardar as “pausas” até o final da jornada, 
deixando para tirá-la nos minutos finais, 
dando um tempo para se organizar e se re-
compor do trabalho antes de sair da em-
presa:

Faltam 10 minutos para eu sair e eu não 
tirei a minha “pausa-lanche” ou não tirei 
minha “pausa-banheiro”. Nesses minutos, 
eu consigo arrumar minhas coisas, ir ao 
banheiro e, quando dá meio-dia em pon-
to, desligo o telefone e me “deslogo”. E a 
maioria faz isso, até para você descansar 
um pouco mais.

Outra maneira encontrada é a de utili-
zar a “pausa” após uma ligação considera-
da cansativa e “estressante”. Neste caso, o 
operador não se levanta do posto e vigia a 
supervisora para que ela não perceba que 
ele está em “pausa”:

Porque você está lá numa ligação estres-
sante pensando “eu ainda não tirei minha 
‘pausa-lanche’, mas ainda não está na mi-
nha hora”. Se ela está lá sentada, não está 
circulando, dá a “pausa”, para uns três, 
quatro minutos, já dá um alivio. Tem que 
ficar ali mesmo e dar uma relaxada, con-
versa com colega ou entra na internet (...).

Sair ou ficar no script: estratégias para 
garantir a produção e tornar vivível o 
trabalho

Os operadores devem seguir um script, 
que normalmente possui: uma abertura, 
um desenvolvimento e uma finalização. 
Nas duas empresas, ao atender a ligação, o 
operador deve identificar-se (dizer nome e 
sobrenome); deve repetir o nome do cliente 
no mínimo três vezes (no início, durante 
a ligação e no final). Quando solicitar um 
tempo de espera ao cliente, deve dizer “só 
um momento por gentileza” e colocá-lo 
para aguardar. Ao retornar deve falar: “se-
nhor/a x, obrigado por aguardar”. Ao final 
da ligação deve dizer: “ficou alguma dúvi-
da?” e agradecer: “a empresa y agradece a 
sua ligação”.

Notamos que o script fornecido pelas 
empresas muitas vezes é inadequado ou 
insuficiente para que os operadores res-
pondam as dúvidas dos clientes, exigin-
do mobilização constante e inventividade 
para informar corretamente. Os operadores 
relatam:

Muitas vezes devemos mudar a forma que 
estamos utilizando para informar o clien-
te. Eu costumo usar exemplos que nós 
temos no nosso dia-a-dia pra ele tentar 
entender.
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Como dar conta das exigências de pro-
dutividade senão transgredindo a prescri-
ção de seguir o script? Para que a produção 
se realize no tempo permitido, essa ativi-
dade de trabalho requer recursos e capaci-
dades mais vastos que aqueles explicitados 
pela empresa.

Ao relatar uma situação em que não se-
guiu todas as normas e conseguiu solucio-
nar o problema apresentado pelo cliente, 
o operador da empresa B dá um exemplo 
em que, na avaliação da monitoria, tirou 
63 pontos. Nesta ligação, ele considera que 
deveria ter tirado 100, pois este cliente já 
havia entrado em contato com a central 
quatro vezes, sem obter resultados. Ao fi-
nal, o cliente demonstrou extrema satisfa-
ção com o atendimento. A incoerência da 
avaliação fica explicitada pela seguinte fala 
do operador:

Me pontuam por não falar o nome dele, 
por não sei o quê, e ele nem ligou para 
isso. Se fosse por eu não falar o nome dele 
em momento algum, ou se eu fui grosso 
com ele apesar de ter resolvido o proble-
ma, aí é uma situação. Mas não aconteceu 
nada disso. Essa ligação para mim é 100. 
Por isso que eu falo, essa monitoria para 
mim e nada é a mesma coisa. Não adianta 
você ficar me pontuando em besteira.

Com a preocupação de seguir uma pres-
crição rígida, a hierarquia ignora o esforço 
e a responsabilidade do operador na busca 
de solucionar o problema do cliente. Além 
de seguir o script, a satisfação do cliente e 
a obtenção de resultados também são pres-
crições. Estaríamos aqui diante de prescri-
ções contraditórias? Os trabalhadores bus-
cam realizar da melhor forma possível sua 
tarefa e atingir os objetivos fixados pela or-
ganização desde que sejam coerentes e não 
descabidos, de acordo com Dejours (2004).

A rigidez e a contradição dos critérios 
de avaliação podem levar também os ope-
radores a optarem por se manterem estrita-
mente no script.

Então eu comecei a tirar nota boa porque 
eu comecei a fazer isso, e assim eu estou 
pouco me importando se o cliente está 
com problema ou não. Eu quero é tirar 
meu cenzinho, né? Eu tirei 100 porque eu 
falei igual a um papagaio. Posso até não 
ter resolvido o problema do cliente, mas 
eu fiz igual a um papagaio.

Essa situação pode levar a um distan-
ciamento entre o operador e a qualidade 
do seu atendimento e do serviço prestado, 
rompendo dessa forma com a produção de 
sentido daquele trabalho. Essa perda de 

sentido pode gerar um sofrimento a partir 
da atividade que é contrariada. É uma am-
putação do poder de agir. Segundo Ricoeur 
(apud CLOT, 1999), o sofrimento não é 
unicamente definido pela dor psíquica ou 
mental, mas “pela diminuição, através da 
destruição da capacidade de agir, do poder-
fazer, sentido como um atentado à integri-
dade de si”.

Se de um lado os trabalhadores fazem 
escolhas em função de valores, de outra 
parte essas escolhas são arriscadas. Ante-
cipam soluções possíveis sabendo que efe-
tivamente há um risco de falhar, de criar 
dificuldades novas, de desagradar outras 
pessoas. Escolher uma ou outra opção, 
uma ou outra hipótese é uma maneira de 
escolher por si mesmo e ter que assumir as 
conseqüências. Logo, a atividade de traba-
lho tem algo de dramático. Isso nos reenvia 
ao que Schwartz (2000b) chama de dramá-
ticas de uso de si.

Criação de expressões verbais: estratégias 
para garantir o “TMA”

Uma das exigências de produtividade 
cobrada pelas empresas é o TMA. Outra 
exigência é que o operador nunca termine 
a ligação, pois deve esperar o cliente fazê-
lo. Que palavras usar para que o atendi-
mento não se prolongue? Os entrevistados 
relataram que criam expressões ou usam o 
tom de voz para evitar que o atendimento 
dure mais tempo do que o exigido: “Não 
pergunte ‘algo mais?’ porque, embora ele 
(o cliente) não tenha o que perguntar, ele 
vai criar. Eu costumo às vezes perguntar ‘o 
senhor compreendeu a informação?’” Nes-
sa fala, percebe-se claramente o uso da lin-
guagem como instrumento de trabalho. Se 
tomarmos isoladamente a seqüência de pa-
lavras “o senhor compreendeu a informa-
ção?”, estamos no universo da significação 
literal. Entretanto, o sentido que se cons-
trói no contexto desta situação específica 
de trabalho subentende um ato de encerrar 
o atendimento telefônico. 

Outra estratégia de lidarem com o TMA 
é a forma de registrarem a chamada no 
sistema. Quando não conseguem fazer o 
registro da chamada dentro do período de 
uma ligação, registram-na no atendimento 
seguinte enquanto ouvem o novo cliente.

Muitas vezes você até ouve o que ele está 
falando, mas não assimila. Aí o que você 
faz? Você diz assim: ‘Qual o número do 
seu telefone?’ Aí ele diz o número. ‘O se-
nhor gostaria de saber sobre a conta, não 
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é isso?’– ‘Não, a conta eu já tive a informa-
ção. E eu quero saber disso...’

Nessa situação, observamos que o ope-
rador, de forma sutil, leva o cliente a re-
petir sua demanda sem deixar claro que 
não a havia assimilado. Além de cumprir o 
TMA, o operador deve cumprir uma outra 
prescrição: estar atento à fala do cliente. A 
monitoria também penaliza quando o ope-
rador demonstra claramente que não pres-
tou atenção no atendimento. Desta forma, 
ele tenta despistar a monitoria buscando 
recursos verbais (“não é isso?”). 

Coletivo de trabalho: estratégia de apoio e 
evitação de erros

Para que o trabalho seja efetuado, há a 
presença indispensável da cooperação dos 
colegas, embora a avaliação sobre os resul-
tados pese individualmente para cada tra-
balhador. O operador poucas vezes se en-
contra só diante de seu trabalho, conforme 
podemos observar nesta fala: 

Você deve sempre sentar perto de pessoas 
conhecidas e, se não for conhecida, passa 
a conhecer. Porque são pessoas que po-
dem te ajudar, até mesmo quando não tem 
ligação, conversar, distrair.

Ajudar, nesse caso, refere-se tanto a 
uma informação técnica que colegas mais 
experientes possam fornecer, evitando dar 
informações erradas, quanto a um apoio 
em momentos críticos (cliente agressivo, 
por exemplo).

Tais regras são fruto da dinâmica dos 
coletivos informais que se apóiam na sabe-
doria prática dos trabalhadores, exercendo, 

desta forma, um papel na defesa contra os 
riscos e o medo (DEJOURS, 1993). 

Para Zarifian (2001) uma das caracterís-
ticas da noção moderna de competência é 
a capacidade de mobilizar redes de atores 
em torno das mesmas situações e fazer com 
que esses atores compartilhem as implica-
ções de suas ações:

Se você não achar a informação e ficar 
nervoso sem conseguir responder, você 
vai perguntar ao operador do seu lado, se 
ele não souber você liga pra supervisão; 
não tendo o procedimento, abre lá a cate-
gorização onde será encaminhado para o 
setor específico. Você também está sem-
pre olhando pra PA (posição de atendi-
mento) do outro, principalmente quando 
ele está atendendo, eu vivo o tempo todo 
em carrapato. Carrapato é o termo que a 
gente usa quando a gente tá entrando, ten-
do treinamento, então a gente fica ao lado 
de um operador que está atendendo pra 
ver como é o procedimento, pra ver como 
fazer. Eu vivo fazendo carrapato com os 
meus amigos do lado.

Vemos nessa fala que os laços entre os 
trabalhadores se tecem na cooperação, face 
às dificuldades reais enfrentadas na situa-
ção específica de trabalho. Embora grande 
parte das empresas de telemarketing, com 
seus mecanismos de gestão e de controle, 
dificultem a mobilização dessa competên-
cia, podemos constatar que a cooperação 
no atendimento telefônico é com freqüen-
cia efetuada informalmente para regular 
diferentes modalidades de ajustamento, 
colocadas em prática pelos diferentes ope-
radores no desafio de preencher as lacunas 
do trabalho e prever futuros imprevistos 
(viver fazendo “carrapatos”).

Comentários finais

A aproximação com a técnica de “ins-
truções ao sósia” possibilitou perceber 
que a atividade de verbalização neste caso 
difere dos dados produzidos em entrevis-
tas tradicionais, pois permite uma maior 
aproximação ao que Clot (1999) chama de 
real da atividade. A elaboração e a forma-
lização da experiência acontece à medida 
que o trabalhador, em diálogo com o pes-
quisador, se confronta com os numerosos 
problemas que o tocam pessoalmente em 
sua atividade.

Como vimos, os operadores indicaram 
uma contradição fundamental presente na 
atividade de telemarketing, expressa atra-

vés de uma prescrição impossível de ser 
atingida: não errar. Mesmo que eles ten-
tem acertar e fazer o melhor que podem, 
não são seus acertos que são contabiliza-
dos, mas seus erros – erros que na verdade 
podem ser justamente a solução dos pro-
blemas apresentados pelos clientes. Em 
outras palavras, o que é considerado erro 
é tudo aquilo que não corresponde ao que 
foi prescrito, mesmo que o resultado alcan-
çado seja satisfatório. Podemos acrescen-
tar: o que o trabalhador entende como erro 
não corresponde à compreensão/norma da 
empresa. Dissemos que esta é uma contra-
dição fundamental porque ela parece se 
configurar numa adversidade do processo 
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de trabalho para o qual os operadores não 
encontram saídas. Pelo menos não foi pos-
sível identificar uma estratégia satisfatória 
dos operadores para lidarem com tal adver-
sidade.

Entretanto, identificamos saberes e es-
tratégias que os ajudam a enfrentar outras 
adversidades. Todas apontam a necessidade 
dos trabalhadores ampliarem a possibilida-
de de uso de sua experiência. Percebemos 
isso quando decidem chegar antes do ho-
rário, quando driblam as “pausas”, quando 
optam por sair do script ou segui-lo, quando 
criam expressões verbais, quando forçam 
a criação de tempos não previstos, quan-
do se apóiam no coletivo de trabalho para 

evitarem erros. Podemos afirmar que sem o 
uso que fazem do tempo, do script, de suas 
expressões verbais e da relação com os de-
mais trabalhadores, a atividade de trabalho 
em telemarketing se tornaria ainda mais 
desgastante e dificilmente se alcançariam 
os resultados esperados. Essas são algumas 
pistas para mudanças na organização do 
trabalho, a serem discutidas e melhor ava-
liadas com os próprios operadores. Neste 
sentido, vimos realizando em parceria com 
o Sindicato dos Trabalhadores em Teleco-
municações do Estado do Rio de Janeiro 
(SINTTEL-RJ) encontros para discussão da 
relação entre saúde e trabalho na atividade 
de telemarketing.
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Resumo

A pesquisa teve como objetivo geral investigar a inter-relação do custo huma-
no da atividade com as relações socioprofissionais de trabalho em um serviço 
de teleatendimento governamental. Trata-se de um diagnóstico em Ergonomia 
da Atividade que contempla três dimensões analíticas: as relações socioprofis-
sionais de trabalho, o custo humano da atividade e as vivências de bem-estar 
e mal-estar. Utilizou-se como abordagem metodológica a Análise Ergonômica 
do Trabalho (AET). A análise dos resultados identificou uma associação entre 
as relações socioprofissionais de trabalho, a organização e as condições de 
trabalho. Desse modo, melhorias ou dificuldades em uma dessas dimensões 
exercem conseqüências positivas ou negativas sobre as demais. Os aspectos 
críticos do contexto de produção de serviços de teleatendimento interferem 
nas relações socioprofissionais de trabalho uma vez que a organização do tra-
balho impõe interações marcadas pela burocracia, pelo autoritarismo, pela ri-
gidez e pelo controle, enquanto que as condições de trabalho contribuem para 
constantes conflitos interpessoais entre pares e entre teleatendentes e chefes 
de turma.

Palavras-chaves: teleatendimento, ergonomia da atividade, custo humano do 
trabalho.

Abstract

This article mainly aims at investigating the inter-relationship between cost of 
human activity and  social-professional relations of labor at a governmental 
call center. It consists of a diagnosis in Ergonomics of Activity considering three 
analytical dimensions: labor socio-professional relations, cost of human activity 
and well being/discomfort experiences. The methodological approach was the 
Ergonomic Work Analysis – EWA. The analysis of the results pointed out an asso-
ciation between labor socio-professional relations, organization and conditions. 
In this sense, improvements or difficulties in one of these dimensions trigger 
positive or negative consequences on the others. The critical aspects in the con-
text of producing call center services interfere in the socio-professional relations 
of labor since labor organization demands interactions marked by bureaucracy, 
authoritarianism, inflexibility and control, while labor conditions contribute to 
inflame constant interpersonal conflicts between both workers from the same or 
from different hierarchic levels.

Keywords: call center, ergonomics of activity, cost of human activity.
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Introdução

Pessimismo, reclamações com relação 
ao ambiente de trabalho, dificuldades de 
relacionamento, boatos, resistência em 
aceitar a liderança dos chefes de turma. 
Todas essas queixas serviram de ponto de 
partida para a realização desta pesquisa 
que teve como objetivo investigar a inter-
relação do custo humano da atividade com 
as relações socioprofissionais de trabalho 
em uma central de teleatendimento gover-
namental sob a perspectiva teórica e meto-
dológica da Ergonomia da Atividade.

O serviço de teleatendimento

Os serviços de teleatendimento têm 
sido cada vez mais utilizados tanto nas em-
presas do setor privado quanto nos órgãos 
públicos. No que tange ao setor público, a 
necessidade de investimentos na área de 
tecnologia da informação de modo a me-
lhor atender ao usuário, que na ótica desse 
setor é denominado cidadão, configura-se 
como um imperativo, tendo em vista que 
o Estado, na maioria dos países, é a maior 
organização produtora e abastecedora de 
informações, exercendo o papel de forne-
cedor exclusivo dos serviços públicos. No 
Brasil, diversas esferas do governo têm 
adotado o serviço de teleatendimento como 
uma forma de estabelecer um canal efetivo 
com a sociedade, através do qual o cidadão 
pode fazer reclamações, denúncias, solici-
tar informações ou obter serviços prestados 
pelas repartições públicas em geral. A im-
portância dessa forma de atendimento está 
na eficiência e na praticidade com que o  
cidadão consegue ser atendido, bem como 
na redução de custos para o Estado.

Não obstante a vasta literatura sobre 
teleatendimento, existe uma carência de 
estudos sobre as especificidades desse 
serviço na esfera governamental. Mesmo 
apresentando semelhanças com os demais 
atendimentos do tipo call center, o telea-
tendimento governamental possui caracte-
rísticas bastante distintas que merecem ser 
investigadas. Uma delas é, no caso brasilei-
ro, a terceirização desse tipo de serviço no 
setor público, que possibilitou a abertura 
de milhares de novos postos de trabalho, 
mas sem considerar as possíveis implica-
ções dessa ampliação para o bem-estar e 
para a saúde dos operadores. O aumento 
do número de empregados terceirizados in-
dica uma tendência preocupante, uma vez 
que muitas instituições optam por terceiri-
zar os serviços apenas para reduzir custos 

sem se preocupar em fornecer um contexto 
de trabalho adequado, corroborando a pre-
carização do sistema produtivo.

Em pesquisa realizada sobre os im-
pactos da terceirização, constatou-se a 
deteriorização das condições de trabalho 
existentes, o medo da demissão e o choque 
cultural entre os terceirizados e os empre-
gados da empresa contratante dos serviços. 
Registrou-se também a degradação das re-
lações de trabalho no âmbito produtivo, 
principalmente em atividades que exigem 
menor grau de qualificação profissional 
(VALENÇA & BARBOSA, 2002). Desse 
modo, a terceirização dos serviços pode re-
fletir negativamente no contexto de produ-
ção, trazendo conseqüências indesejadas.

A singularidade da pesquisa ora rela-
tada está na escolha da temática: relações 
socioprofissionais de trabalho. Na literatu-
ra sobre serviço de teleatendimento, pou-
cos estudos analisam as interações socio-
profissionais firmadas nesse contexto de 
trabalho. No entanto, as interações que os 
sujeitos estabelecem entre si são tão impor-
tantes para realização da tarefa quanto o 
suporte organizacional e a forma de gestão 
adotada. Nesse sentido, parte-se da premis-
sa que a qualidade dessas interações está 
diretamente ligada aos dois outros fatores 
do contexto de produção de bens e servi-
ços: condições de trabalho e organização 
do trabalho.

Quanto às condições de trabalho, 
Brooke (2002) destaca que o desenvolvi-
mento e o uso de novas tecnologias no call 
center devem ser pautados na participação 
de todos os envolvidos no processo e na 
efetiva troca de informações. Para o autor, 
não basta ter acesso à tecnologia de pon-
ta sem que as informações de base sejam 
discutidas em equipe. No que se refere à 
organização do trabalho, a interação aten-
dente/usuário é prejudicada na medida em 
que, ao longo da jornada, a monotonia e 
a repetitividade (FERREIRA & SALDIVA, 
2002) inerentes à atividade tendam a fazer 
com que o atendente apenas escute passi-
vamente e siga procedimentos padroniza-
dos sem estabelecer uma verdadeira com-
preensão da demanda do usuário (BROWN 
& MAXWELL, 2002).

Globalmente, nas centrais de telea-
tendimento, considera-se como vantagem 
competitiva o custo-benefício em termos 
de preço do produto, conveniência, aces-
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so, tecnologia e comercialização (BROWN 
& MAXWELL, 2002). Nessa perspectiva, as 
relações socioprofissionais são colocadas 
em segundo plano, pois se privilegia uma 
gestão focada na quantidade de atendimen-
tos em detrimento do bem-estar de quem 
trabalha. Entretanto, essa visão reducionis-
ta negligencia o papel das relações socio-
profissionais no trabalho, visto que essas 
interações podem ser provedoras tanto de 
vivências de mal-estar quanto de vivências 
de bem-estar para os trabalhadores, assim 
como podem ser promotoras de saúde re-
duzindo sintomas de adoecimento.

Quadro teórico de referência da pesquisa

É precisamente no contexto de central 
de teleatendimento do setor público fede-
ral que se insere a presente pesquisa, cujo 
enfoque teórico-metodológico se situa no 
campo da Ergonomia da Atividade. Essa 
disciplina é definida como uma aborda-
gem científica de natureza antropocêntrica 
fundamentada em conhecimentos interdis-
ciplinares das ciências humanas. Ela tem 
como objetivo compatibilizar os produtos 
e as tecnologias às características dos usu-
ários, assim como humanizar o contexto 
sociotécnico de trabalho, adaptando-o 
tanto aos objetivos do indivíduo e/ou gru-
po quanto às exigências das tarefas (FER-
REIRA, 2003). A Ergonomia da Atividade 
busca compreender os indicadores críticos 
presentes no contexto de produção para 
transformá-los com base em uma solução 
de compromisso que atenda às necessida-
des e aos objetivos de trabalhadores, gesto-
res e usuários.

Para a Ergonomia da Atividade, a situa-
ção de atendimento é a “porta de entrada” 
para a investigação das origens da falta ou 
da perda de qualidade do serviço prestado 
(FERREIRA, 2000). Os indicadores críticos 
do contexto de atendimento ao público 
(perda de material, tempo de espera, re-
clamações dos usuários e dos atendentes) 
são apenas a dimensão mais perceptível de 
uma problemática cuja gênese pode estar 
nas condições, na organização e nas rela-
ções socioprofissionais de trabalho. Trata-
se, portanto, de um enfoque pertinente ao 
estudo do objeto de pesquisa, na medida em 
que a Ergonomia busca contemplar os múl-
tiplos aspectos envolvidos nas situações de 
trabalho, na perspectiva de construir um 
cenário explicativo para a compreensão 
científica da problemática em foco.

A identificação dos problemas presen-
tes no lócus organizacional é o primeiro 

passo para a compreensão do serviço de 
teleatendimento como um todo e as intera-
ções dos diversos fatores envolvidos nesse 
contexto.

Conceitos norteadores da pesquisa

Para compreender as interações esta-
belecidas no serviço de teleatendimento, 
o quadro teórico de referência contempla 
primordialmente a noção de Relações So-
cioprofissionais de Trabalho (RST). Tal 
conceito faz parte da noção teórica de 
Contexto de Produção de Bens e Serviços 
(CPBS), que é definido como: 

lócus material, organizacional e social 
onde se opera a atividade de trabalho e as 
estratégias individual e coletiva de media-
ção que são utilizadas pelos trabalhadores 
na interação com a realidade de trabalho 
(FERREIRA & MENDES, 2003, p. 43). 

Nesta pesquisa, aplica-se a noção teóri-
ca de CPBS à situação de teleatendimento 
estudada que doravante será chamada de 
Contexto de Produção de Serviços de Tele-
atendimento (CPST).

O CPBS é estruturado por três dimen-
sões interdependentes: organização do tra-
balho, condições de trabalho e relações so-
cioprofissionais de trabalho. Tais conceitos 
orientaram a coleta de dados e a interpreta-
ção dos resultados obtidos nesta pesquisa. 
Eles são definidos da seguinte forma, con-
forme Ferreira e Mendes (2003, p. 46):

Organização do Trabalho (OT): elemen-
tos prescritos, formais e/ou informais, que 
expressam as concepções e as práticas de 
gestão de pessoas e do trabalho;

Condições de Trabalho (CT): elementos 
estruturais que expressam as condições 
ambientais e de apoio institucional para a 
realização do trabalho;

Relações Socioprofissionais de Trabalho 
(RST): elementos interacionais que expres-
sam as relações profissionais de trabalho. 
São integrantes dessa dimensão: (a) as inte-
rações hierárquicas; (b) as interações cole-
tivas entre membros da equipe de trabalho 
e membros de outros grupos; e (c) as intera-
ções externas com usuários, consumidores, 
fornecedores.

Essas dimensões podem ter importân-
cia diferenciada no contexto de produção e 
indicam a complexidade do lócus organiza-
cional, sendo configuradoras das fontes do 
“Custo Humano do Trabalho” (FERREIRA 
& MENDES, 2003), isto é, custo despendi-
do pelos trabalhadores nas esferas física, 
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cognitiva, afetiva diante das contradições 
existentes no contexto de produção. As 
exigências que integram a noção de custo 
humano do trabalho são impostas pelas 
características do ambiente de trabalho e 
estão assim definidas:

Exigências físicas: expressam o custo 
corporal em termos de dispêndio fisioló-
gico e biomecânico sob a forma de postu-
ras, gestos, deslocamentos e emprego de 
força física;

Exigências cognitivas: expressam o cus-
to cognitivo em termos de dispêndio in-
telectual sob a forma de aprendizagem 
necessária, de resolução de problemas e 
de tomada de decisão; e

Exigências afetivas: expressam o custo 
afetivo em termos de dispêndio emocio-
nal sob a forma de reações afetivas, de 
sentimentos e de estado de humor.

Para lidar com as contradições exis-
tentes no contexto de produção, os traba-
lhadores utilizam Estratégias de Media-
ção Individual e Coletiva (EMIC) com a 
finalidade de transformar as adversidades 
e, ao mesmo tempo, assegurar as integri-
dades física, psicológica e social, buscan-
do, conseqüentemente, a prevalência de 
vivências de bem-estar sobre as de mal-
estar.

Nessa perspectiva conceitual, as vivên-
cias de bem-estar e mal-estar se expressam 
por meio das representações mentais que 
os trabalhadores fazem do próprio estado 
geral (físico, psicológico e social) em de-
terminados momentos e contextos. Essas 
vivências possuem caráter dinâmico re-
sultante do confronto entre as exigências 
físico-cognitivo-afetivas do ambiente de 
trabalho com as estratégias de mediação 
individual e coletiva dos trabalhadores. 
Metaforicamente, as representações de 
bem-estar e mal-estar se caracterizam por 
uma dinâmica similar a de um pêndulo 
que tende a oscilar no eixo do processo 
saúde-doença, cujo movimento depende 
da eficiência e da eficácia das estratégias 
de mediação.

A pesquisa objetivou investigar a in-
ter-relação do custo humano com as re-
lações socioprofissionais de trabalho em 
um serviço de teleatendimento governa-
mental. As seguintes questões conduzi-
ram a investigação da temática:

- Como se caracterizam as relações so-
cioprofissionais de trabalho no serviço de 
teleatendimento?

- Como se configura o custo humano 
da atividade de teleatendente?

- Quais elementos do contexto de pro-
dução são configuradores de vivências de 
mal-estar e bem-estar?

Em síntese, o referencial teórico ado-
tado neste estudo permite a hipótese de 
que quanto mais críticas forem as relações 
socioprofissionais de trabalho no telea-
tendimento, maior será o custo humano 
do trabalho despendido para lidar com os 
aspectos conflituosos das interações esta-
belecidas e, conseqüentemente, maiores 
serão os riscos de predominância de vi-
vências de mal-estar dos trabalhadores.

Abordagem metodológica

O método utilizado neste estudo foi a 
Análise Ergonômica do Trabalho (GUÉ-
RIN et al., 2001). A escolha dessa aborda-
gem como ferramenta de investigação do 
objeto de estudo decorre de suas caracte-
rísticas procedimentais. Esse modelo me-
todológico caracteriza-se por uma flexibi-
lidade procedimental que permite ajustar 
os métodos e as condições de aplicação ao 
contexto e à demanda ou situação-proble-
ma apresentada. Neste sentido, ao utilizar 
tal metodologia, buscou-se uma melhor 
compreensão das relações socioprofissio-
nais de trabalho estabelecidas na central 
de teleatendimento, fazendo os ajustes 
necessários para adaptar o instrumental 
metodológico ao contexto de estudo.

Contexto de produção de serviços de te-
leatendimento: o campo de estudo

Trata-se de uma central de teleatendi-
mento governamental de número 0800, 
cuja missão institucional é prover esclare-
cimentos sobre as ações educacionais do 
Governo Federal, permitindo que os cida-
dãos possam se comunicar gratuitamente 
com o serviço público para: efetuar con-
sultas; fazer denúncias e/ou reclamações; 
oferecer sugestões; solicitar materiais. 
Além do atendimento telefônico, o servi-
ço também disponibiliza ao usuário ou-
tras vias de comunicação, como endereço 
eletrônico, caixa postal e fax. Na ocasião 
da pesquisa, eram atendidas pelos opera-
dores cerca de 73 mil ligações mensais. A 
central contava com um efetivo de 60 tele-
atendentes e 6 chefes de turma cuja função 
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era buscar informações para o atendimen-
to, além de supervisionar, monitorar e ava-
liar o desempenho dos teleatendentes.

Instrumentos e procedimentos

Para se atingir o objetivo de pesquisa 
e responder às questões norteadoras, uti-

lizaram-se alguns recursos metodológicos 

empregados na Análise Ergonômica do 

Trabalho. O Quadro 1 apresenta uma breve 

descrição dos instrumentos e procedimen-

tos realizados, bem como os objetivos que 

orientaram a coleta de dados.

Quadro 1  Instrumentos e procedimentos para investigação das dimensões analíticas: CHT, RST e vivências de bem-
estar e mal-estar*

Instrumentos Objetivos Procedimentos

Análise documental
Caracterizar o contexto de produção de 
serviços de  teleatendimento

Levantamento e identificação de fontes documen-
tais

Escalas ECORT e ECHT**
n= 52

Mapear os principais indicadores críticos do 
contexto de trabalho

Aplicação coletiva de questionário realizada nos 
dois turnos com duração média de 15 minutos. 
Análise dos dados utilizando os softwares SPSS e 
Excel

Entrevistas semi-estruturadas
n= 20

Caracterizar as representações dos teleaten-
dentes sobre as relações socioprofissionais 
de trabalho, custo humano da atividade e 
vivências de mal-estar e bem-estar

Elaboração de questões com base nos resultados 
das escalas e realização de 20 entrevistas.
As entrevistas foram tratadas por meio do software 
Alceste (REINERT, 1990)

Observação livre e sistemática 
da atividade
Total: 30 horas

Sistematizar os indicadores da relação teleaten-
dente-usuário que caracterizam o CHT e as 
estratégias de mediação envolvidas

Definição das categorias observáveis.
Elaboração da planilha de observação.
Planejamento da observação.

* Observação: Após a coleta de dados, confrontaram-se os achados com a percepção dos atendentes e gestores envolvidos, fazendo, dessa forma, a vali-
dação dos resultados.

** ECORT: Escala de Avaliação das Condições, Organização e Relações Socioprofissionais de Trabalho; ECHT: Escala de Avaliação do Custo Humano do 
Trabalho.

Os dados foram tratados de forma 
quantitativa e qualitativa, sendo utili-
zados os programas SPSS e Excel para 
a análise das escalas ECORT (Escala de 
Avaliação das Condições, Organização e 
Relações Socioprofissionais de Trabalho) 
e ECHT (Escala de Avaliação do Custo 
Humano do Trabalho) juntamente com 
o software Alceste – Analyse Lexicale par 
Contexte d’un Ensemble de Segments de 

Texte (Reinert, 1990) – para a análise das 
entrevistas.

Perfil dos participantes

Na segunda fase da pesquisa (aplicação 
do questionário), participaram do estudo 
52 teleatendentes divididos em dois tur-
nos de trabalho (das 8h às 14h e das 14h 
às 20h). A Tabela 1 descreve os perfis dos 
participantes em cada etapa.

Tabela 1  Perfil dos teleatendentes em cada fase da pesquisa

Gênero Idade (em anos) Escolaridade

Escalas ECORT e ECHT 
n=52

Masculino                                25%
Feminino                                  75%

19 - 24 34,6% Ensino Médio 63%

25 - 34 51,9% Superior Incompleto 27%

35 - 43 13,5% Superior Completo 10%

Entrevistas
semi-estruturadas
n=20

Masculino                                30%
Feminino                                  70%

19 - 24 30% Ensino Médio 55%

25 - 34 45% Superior Incompleto 35%

35 - 43 25% Superior Completo 10%

Observação
sistemática
n=12

Masculino                                33%
Feminino                                  67%

19 - 24 33,3% Ensino Médio 50%

25 - 34 58,3% Superior Incompleto 50%

35 - 43 8,3% Superior Completo -
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O perfil encontrado apresenta seme-
lhanças com o dados da literatura (BELT, 
2002; BELT, RICHARDSON & WEBSTER, 
2002; VIANA, ROCHA & GIMENES, 2004), 

uma vez que a maioria dos trabalhadores 
de teleatendimento é formada por mulhe-
res jovens e com escolaridade de Ensino 
Médio ou Superior Incompleto.

Resultados e discussão

Os resultados serão apresentados de 
forma concomitante com a discussão. 

Espera-se que, dessa maneira, o leitor 
possa acompanhar o fio condutor da pes-
quisa, posto que as questões norteadoras 
do estudo são estruturadoras da apresen-
tação dos principais resultados.

Como os teleatendentes avaliam as rela-
ções socioprofissionais de trabalho

Para se obter uma visão global do con-
texto de trabalho e de seus indicadores crí-
ticos, aplicou-se a escala ECORT. A Tabela 
2 apresenta os resultados referentes às di-
mensões que compõem o contexto de pro-
dução de serviços de teleatendimento.

Tabela 2  Dimensões do contexto de produção de serviços de teleatendimento

Variável Média Coeficiente de variação

Organização do trabalho 3,5 18%

Condições de trabalho 3 24%

Relações socioprofissionais de trabalho 3 24%

Legenda:   Inadequada: 1 – 2,4
Moderada: 2,5 – 3,5
Adequada: 3,6 – 5

Não obstante os resultados das médias 
indicarem que os teleatendentes percebem 
como “moderados” os fatores do contexto 
de produção de serviço de teleatendimento 
e, portanto, não avaliam, a priori, esse con-
texto nem de forma negativa ou positiva, 
não se pode considerar esses resultados por 
si só sem antes analisar os itens componen-
tes de cada dimensão analítica. Antes disso, 
a tabela nos mostra que, mesmo as médias 
indicando uma percepção “moderada” dos 
fatores, existe uma diferença quanto à ho-
mogeneidade das respostas, o que significa 
uma maior dispersão ou variabilidade nas 
respostas referentes aos fatores “condições 
de trabalho” e “relações socioprofissionais 
de trabalho” do que no fator “organização 
do trabalho”. Logo, pode-se inferir que os 
teleatendentes possuem uma percepção 
menos consensual no que tange às relações 
socioprofissionais e às condições de traba-
lho.

No que se refere ao fator “relações socio-
profissionais de trabalho”, as respostas aos 
itens da escala ECORT confirmam a reali-
dade encontrada em outras centrais (BELT, 
2002; VIANA, ROCHA & GIMENES, 2004) 
em que o atendente tem pouca ou nenhuma 
possibilidade de ascensão profissional e está 
inserido num modelo de gestão focado mais 

na padronização e na fragmentação das ta-
refas do que no bem-estar do trabalhador.

Já na análise das entrevistas, identifi-
caram-se interações conflituosas entre os 
teleatendentes, confirmando a demanda 
inicial feita pelo coordenador do serviço. 
Nesse sentido, percebe-se a existência de 
um conflito entre turnos, sendo que, no 
discurso dos atendentes, foi possível reco-
nhecer algumas questões que podem expli-
car a origem de tais conflitos.

Formas diferentes de tratamento por 
parte das chefias para atendentes sele-
cionados e para atendentes indicados 
(apadrinhados):

...isso é estranho. A maioria das pessoas 
que trabalham aqui são indicações de che-
fias lá de cima. Então eu vejo que quem 
é indicado faz o seu horário de trabalho. 
É lógico que existem as advertências e é 
tudo anotado, mas ele tem autonomia de 
levantar e falar hoje eu não vou sentar 
aqui porque está me fazendo mal o ar-con-
dicionado.

Generalização da punição: “se um errou, 
todos pagam”:

Agora se te pegarem acessando a Internet, 
você é demitido. Isso porque pegaram o 
pessoal da manhã acessando a Internet. 
Então, há esse conflito e com isso o pes-
soal da tarde fala que isso aconteceu por 
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causa do pessoal da manhã. Há esse con-
flito mesmo entre os turnos.

Diferentes desempenhos dos atendentes 
por turno:

As notas do turno da tarde são melhores. 
Mas como eu trabalho há muito tempo 
aqui, quando eu venho trabalhar à tarde, 
eu sou muito bem recebida...

Para Abrahão (2000), os trabalhadores 
do setor de serviço, apesar de toda a tecno-
logia de informação a que têm acesso, de-
vem lidar com forte pressão temporal para 
a realização da tarefa, bem como com os 
prazos indevidos. Conseqüentemente, no 
caso do teleatendimento, cria-se um am-
biente em que as pessoas só se comunicam 
para resolver conflitos, seja entre atenden-
te e cidadão, atendente e chefe de turma ou 
atendente e atendente. Dessa forma, segun-
do Assunção (2003), a divisão do trabalho, 
presente nesse tipo de atendimento, contri-
bui para promover formas de competição 
entres as pessoas. Neste sentido, infere-se 
que a forma como o trabalho está organi-
zado apresenta-se diretamente associada 
à qualidade das interações socioprofissio-
nais vivenciadas.

Principais características da organização 
do trabalho

Quanto à organização do trabalho, o 
aspecto mais crítico se refere à pressão 
temporal para realização da atividade. 
Essa característica está bastante presente 
no serviço de teleatendimento e afeta o 
desempenho do teleatendente (FERREIRA, 
2005; FREIRE, 2002; ABRAHÃO, 2000; LE 
GUILLANT et al., 1956).

Considerando que existe cobrança, 
controle e pressão temporal para realizar o 
atendimento, pode-se inferir como são es-
tabelecidas as interações chefia-atendente 
dentro desse contexto. Para compreender 
tais interações, é necessário contextualizar 
outros aspectos da organização do trabalho 
nesse serviço de teleatendimento.

As jornadas de trabalho estão dividi-
das em dois turnos de seis horas, cujos in-
tervalos para lanche e idas ao toalete são 
determinados pelos chefes de turma. Essa 
decisão é feita com pouca ou nenhuma par-
ticipação dos atendentes. Salvo situações 
emergenciais, como problemas de saúde, o 
atendente só pode se ausentar do posto de 
trabalho nos horários pré-estabelecidos.

Nesse contexto, a análise das entrevis-
tas revelou um cenário interno caracteriza-
do pela falta de clareza de informações e no 

qual, muitas vezes, os problemas são 
tratados de forma camuflada, gerando 
o boato e a desconfiança no ambiente 
de trabalho (BOM SUCESSO, 2002). O 
trecho abaixo exemplifica essa caracte-
rística:

Às vezes acontece algo novo, e as 
pessoas não dão informação(...) têm 
alguma informação e elas não passam 
e ficam enrolando e enrolando. Aí al-
guém deixa escapar, porque é amigo 
de não sei quem, e essa pessoa já fala 
para outra que também fala para ou-
tra. Então, sempre tem alguém que 
aumenta um pouco. Se eles fossem 
bem taxativos quando surgisse uma 
conversinha, impedissem isso e já es-
clarecesse a notícia. Mas não, deixam 
chegar nesse ponto de rádio-corredor 
para depois dá a notícia.

A organização do trabalho é pau-
tada essencialmente na punição e no 
controle, impedindo o fluxo eficaz de 
informações essenciais para a execu-
ção da atividade. A falta de informa-
ções durante o atendimento ao cidadão 
faz com que o atendente tenha pouca 
margem de manobra para lidar, de um 
lado, com a ameaça de punição por 
parte dos chefes de turma e, de ou-
tro, com a cobrança do cidadão. Todos 
esses aspectos da organização do tra-
balho contribuem para as constantes 
queixas dos operadores relacionadas à 
falta de autonomia e ao monitoramen-
to excessivo.

Principais características das condi-
ções de trabalho

Com relação às condições de traba-
lho, o principal indicador crítico diz 
respeito ao desconforto térmico pro-
vocado pelo ar-condicionado. Depen-
dendo do lugar em que está sentado, o 
atendente recebe fortes jatos de venti-
lação, tendo que se agasalhar, ou então 
sente calor, pois com a ventilação dire-
cionada a apenas alguns postos de tra-
balho, o ar não circula em toda a sala 
de atendimento. Mesmo fazendo rodí-
zio periódico dos postos de trabalho, 
esse é um problema difícil de conciliar 
entre os atendentes:

...um fala que está quente e a chefe 
de turma baixa a temperatura, ai tem 
outro que fala que está frio. O ar-con-
dicionado é um problema.

No que se refere aos aspectos físi-
co-ambientais, a sala de atendimento 
possui 75m2, comportando 30 postos 
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de teleatendimento e 3 mesas para os che-
fes de turma. O espaço físico é pequeno se 
comparado a outras centrais governamen-
tais. Nesse contexto, o nível de ruído tem 
como valor médio 59,60 decibéis. Esse ín-
dice não ultrapassa o limite de 65 decibéis 
estabelecido pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) por meio da nor-
ma NBR 10152, que rege sobre os níveis de 
ruído e conforto acústico. Entretanto, para 
os atendentes, o nível de ruído é descon-
fortável devido ao espaço destinado para 
a sala de atendimento ser insuficiente, fa-
zendo com que os postos de trabalho este-
jam muito próximos uns dos outros. Além 
disso, o ambiente não possui tratamento 
acústico adequado.

Conforme Ferreira (2004), as condições 
de trabalho inadequadas deterioram a qua-
lidade do ambiente de trabalho aumentan-
do o custo humano e colocando em risco 
o bem-estar dos trabalhadores. No caso do 
serviço de teleatendimento estudado, as-
pectos críticos das condições de trabalho 
(ambiente físico, equipamentos e gestão da 
informação) contribuem para o desgaste 
nas relações socioprofissionais estabeleci-
das na central.

Custo humano da atividade no serviço de 
teleatendimento

Com base nos resultados ECHT, os itens 
mais representativos foram: 

- Ter controle das emoções (83,3% dos 
respondentes)

- Ter que lidar com ordens contraditó-
rias (64,8% dos respondentes)

- Ser obrigado a lidar com imprevistos 
(63% dos respondentes)

A análise das entrevistas semi-estrutu-
radas, via Alceste, ofereceu uma qualifica-
ção das interações socioprofissionais, bem 
como para os demais aspectos críticos pre-
sentes no contexto de trabalho (Figura 1).

O custo humano do trabalho resul-
ta das condições e exigências inerentes à 
atividade de teleatendimento. Ele exige 
do atendente constante uso de estratégias 
de mediação para dar conta das contradi-
ções presentes no contexto de produção. A 
seguir, apresentam-se os aspectos do con-
texto de teleatendimento que demandam 
custo nas esferas física, cognitiva e afetiva.

Figura 1  Classes temáticas estruturadoras das verbalizações dos teleatendentes

Manhã
Pessoa

Relacionamento
Tarde

Colega
Faz

Trabalhar
Trabalho
Melhor

Interações socioprofissionais 
conflituosas entre teleaten-

dentes

Produção
Estava
Fofoca

Iria
Banheiro
Falaram
Voltou

Atestado
Embora
Passado

Organização do trabalho: 
punição e controle

Ar-condicionado
Frio

Iluminação
Computador

Forte
Calor

Casaco
Sinusite

Luz
Mudou

Ambiente

Ambiente físico 
e equipamentos

Cidadão
Informação

Sabe
Pergunta
Programa

Liga
Resposta

Ler
Responde

Atendimento ao cidadão e 
custo cognitivo na busca de 

informações

0,59

0,49

30,06% 10,96% 10,59% 48,39%

Custo físico

O custo físico está relacionado, princi-
palmente, com as condições de trabalho. 
A atividade exige que o atendente passe 
grande parte da jornada sentado utilizando 
um posto de trabalho pouco adequado. As 
mesas de trabalho onde estão localizados a 
CPU (Central Processing Unity), o monitor 

e o teclado são fixas, não possuindo nenhu-
ma possibilidade de ajuste. Além disso, não 
existe suporte para o monitor. Essas carac-
terísticas vão de encontro aos parâmetros 
estabelecidos pela Norma Regulamentado-
ra nº 17 do Ministério do Trabalho sobre 
Ergonomia (BRASIL, 1978), em que as me-
sas devem possuir ajustes que permitam 
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a movimentação e o posicionamento dos 
seguimentos corporais. Adicionalmente, 
no posto de trabalho informatizado, deve 
existir suporte de monitor possibilitando 
o ajuste da tela à iluminação do ambiente, 
assim como o suporte do teclado deve ser 
independente e ter mobilidade.

Tais aspectos das condições de traba-
lho contribuem para o aparecimento de 
conseqüências do custo físico que afetam 
a saúde dos atendentes (VIANA, ROCHA, 
& GIMENES, 2004). Um exemplo diz res-
peito à iluminação do ambiente, pois, de-
pendendo da localização do posto de aten-
dimento, há maior ou menor incidência de 
luz. Alguns atendentes reclamam de dor de 
cabeça e problemas de visão ocasionados 
pela iluminação e pelo reflexo na tela do 
monitor. A existência de postos de trabalho 
posicionados de frente para janelas serve 
como barreira de entrada para a ilumina-
ção natural. Esse fator, combinado com a 
luminosidade artificial intensa, causa re-
flexos na tela do monitor.

A ventilação do ambiente é outra fonte 
de reclamações. Existem postos de trabalho 
nos quais o jato de ar vindo do ar-condi-
cionado incide diretamente no atendente. 
Nesses casos, queixas de dor e rigidez nas 
articulações foram relatadas, assim como 
problemas respiratórios e alérgicos.

O ruído provocado pela conversação 
contínua também é um elemento perturba-
dor da atividade. A concentração de aten-
dentes num espaço físico limitado faz com 
que seja necessário aumentar o tom de voz 
para conseguir interagir com o cidadão. O 
uso constante de headset (fone de ouvido) 
e os níveis de ruído no limite do tolerável 
para a atividade acarretam perda gradativa 
de audição. Na central já existem casos de 
afastamento do trabalho devido à perda da 
capacidade auditiva.

Custo cognitivo

A interação com o cidadão é o aspec-
to que acarreta maior custo cognitivo no 
serviço de teleatendimento. A diversidade 
de público que liga para a central aliada à 
variedade da demanda exige do atendente 
concentração e prontidão constantes du-
rante o atendimento.

O perfil do cidadão determina a forma 
como a informação será transmitida. Por 
atender a um público bem diversificado, 
o atendente deve estar apto a transmitir a 
mesma informação a pessoas com níveis 
de escolaridade diferenciados. O fato da 
equipe de teleatendimento não utilizar 
scripts pré-elaborados para transmitir a 
informação permite uma certa flexibilida-
de para atender às diferentes demandas 
do cidadão. Dessa forma, ao atender uma 
ligação, o operador passa a adaptar a sua 
linguagem à linguagem do cidadão, muitas 
vezes usando palavras de fácil compreen-
são e explicando o significado de palavras 
que o cidadão desconhece.

Outro aspecto que agrega complexidade 
ao serviço é a dificuldade para obter infor-
mações essenciais para a execução da ativi-
dade. Em algumas ocasiões, no lançamento 
de programas institucionais, a informação 
primeiramente é apresentada na mídia e só 
em seguida os atendentes são informados, 
muitas vezes pelo próprio cidadão que liga. 
Neste caso, ocorre uma inversão de papéis, 
já que se transfere para o cidadão a função 
de informar sobre os programas institucio-
nais promovidos pelo Estado, sendo que 
o atendente deveria ser o “porta-voz” da 
informação solicitada pelo cidadão e não 
o receptor. Assim, o atendente deve lidar 
com o imprevisto e buscar a informação 
requisitada por meio de diversas fontes, 
utilizando estratégias de mediação, como 
mostra o resultado das observações siste-
máticas (Tabela 3).

Tabela 3  Estratégias de mediação dos teleatendentes na busca de informações*

Modalidade de busca Freqüência

Pesquisa na internet 73

Liga para o chefe de turma 27

Pesquisa no sistema interno 25

Consulta anotações 11

Pergunta para o colega 4

Total 140

  *Total de chamadas válidas: 309
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Identificou-se a dificuldade de acesso 
às informações sobre lançamentos e pro-
gramas institucionais como principal fator 
que obstaculiza o fluxo de comunicação 
entre atendente-cidadão. Conforme exem-
plifica o relato abaixo:

E, às vezes, você perde quinze minutos 
com o cidadão. A informação vem de char-
rete. Eu acho que nós não temos suporte 
da secretaria, os chefes de turma sofrem 
demais com isso. Aí sou eu e mais não sei 
quantos na central ligando para os chefes 
de turma que têm que ligar para um setor 
lá em cima. O setor lá de cima talvez te-
nha poucos funcionários e a resposta não 
vem, e o cidadão está ligando. No final da 
jornada, o atendimento é péssimo, e isso 
fica focado no atendente.

Toda essa dinâmica de busca de infor-
mações contribui para a perda da quali-
dade do serviço (MASCIA & SZNELWAR, 
2000), pois, enquanto o teleatendente está 
buscando a informação, o usuário está es-
perando do outro lado da linha, o que au-
menta o tempo médio de atendimento.

Custo afetivo 

A dimensão afetiva do custo humano é 
caracterizada neste serviço de teleatendi-
mento pelo dispêndio emocional exigido 
nas interações socioprofissionais inerentes 
à atividade. A atividade exige que o aten-
dente tenha pleno controle das emoções 
durante todo atendimento. Isso significa 
atender um cidadão agressivo e ouvir tudo 
sem perder a postura de atendente gentil 
e cordial. Essa realidade contribui para o 
desgaste emocional dos atendentes, uma 
vez que o atendimento como um todo sofre 
o efeito da ligação de um usuário indelica-
do. A fala de um dos entrevistados exem-
plifica essa situação:

Tem gente que te trata bem e tem gente 
que te trata mal e você tem que escutar 
todos. O pior relacionamento é com o 
cidadão, ele te trata mal e você não tem 
como argumentar isso e descontar de vol-
ta nele.

Outro fator de desgaste diz respeito 
à expectativa que o cidadão deposita no 
atendente. Ao utilizar o serviço, o usuá-
rio vê o teleatendente como alguém que 
irá solucionar o seu problema. Neste caso, 
o atendente percebe que, na sua função, 
deve suprir essas expectativas gerando um 
sentimento de impotência e de inutilidade 
quando não consegue atender de forma sa-
tisfatória a demanda do usuário.

Ademais, as relações conflituosas en-
tre turnos, as disputas e os boatos fazem 

parte de um cenário crítico das relações 
socioprofissionais de trabalho na central 
de teleatendimento. Nesse aspecto, o cus-
to afetivo é decorrente da falta de com-
panheirismo, da dificuldade de interação 
entre os colegas, da proteção ou apadrinha-
mento por parte dos superiores e também 
pela obscuridade com que as informações 
são tratadas. Uma atendente resumiu tudo 
isso em uma frase: “É preciso humanizar 
a central”.

O custo afetivo pode ser expresso sob a 
forma de reações afetivas, de sentimentos e 
de estado de humor que são resultantes da 
dinâmica de trabalho imposta pela institui-
ção. Dessa maneira, o atendente se trans-
forma em uma espécie de “equilibrista” 
afetivo, tendo que gerir simultaneamente 
as exigências da instituição e as expecta-
tivas dos cidadãos. O elevado custo afetivo 
pode ser caracterizado por alguns “sinto-
mas”, tais como: irritabilidade, mal-humor, 
dificuldade de relacionamento, estresse 
emocional e depressão.

Aos componentes afetivos somam-se 
ainda o intenso trabalho mental, o contro-
le e a pressão por parte da chefia (DEERY, 
IVERSON & WALSH, 2002). A forma como 
o trabalho está organizado traz como con-
seqüência, além do sofrimento psíquico, o 
isolamento e a competição entre os traba-
lhadores de uma mesma equipe (ASSUN-
ÇÃO, 2003).

Tendo sido apresentados os aspectos 
críticos do contexto de produção de servi-
ços de teleatendimento que interferem nas 
relações socioprofissionais de trabalho e 
tendo destacado o custo humano envolvi-
do para lidar com as contradições presen-
tes nesse contexto, resta apontar quais os 
elementos do contexto de produção que 
propiciam uma avaliação positiva ou ne-
gativa dos atendentes com relação ao seu 
estado físico, psicológico e social. Em sín-
tese, significa identificar quais os fatores 
presentes nas dimensões OT, CT e RST que 
podem ser fomentadores de vivências de 
bem-estar ou de mal-estar.

Vivências de bem-estar e mal-estar no tra-
balho

As avaliações dos atendentes sobre o 
seu estado físico, psicológico e social asso-
ciadas ao contexto de teleatendimento são 
reveladoras tanto de vivências de mal-estar 
quanto de vivências de bem-estar. 

Os resultados mostram os fatores que 
influenciam as vivências de mal-estar e 
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bem-estar nas três dimensões: (a) organiza-
ção do trabalho; (b) condições de trabalho 
e; (c) relações socioprofissionais de traba-
lho (Quadros 2 e 3).

Ao comparar os dois quadros, percebe-
se o papel contraditório e mediador que as 
relações socioprofissionais exercem na di-
nâmica do trabalho, uma vez que os rela-
cionamentos entre pares e com o cidadão 
assumem função determinante tanto para 
as vivências de bem-estar quanto para as vi-
vências de mal-estar. Esse resultado encon-
tra respaldo na literatura, pois, no serviço de 
teleatendimento, o usuário pode funcionar 
como fonte de bem-estar e reconhecimen-

to do trabalho do atendente, como também 
ser fonte de desgaste emocional (HOLMAN, 
2002; GLINA & ROCHA, 2003).

As representações de bem-estar e de 
mal-estar oscilam no eixo saúde-doença e 
estão vinculadas à eficiência e à eficácia 
das estratégias de mediação. Nesse sentido, 
os relatos dos entrevistados revelam a exis-
tência de problemas de saúde como aler-
gias, sinusite, dores nas costas, problemas 
de visão, dores de cabeça, dores muscula-
res e sensação de fadiga ao final da jorna-
da de trabalho. Dessa forma, tais aspectos 
negativos caracterizam as avaliações que 
os teleatendentes fazem de seus estados fí-

Quadro 2  Fatores que influenciam as vivências de mal-estar no contexto de produção de serviços 
de teleatendimento

Organização do trabalho Condições de trabalho Relações socioprofissionais de trabalho

Imposição de regras
Controle excessivo
Trabalho repetitivo
Impossibilidade de progressão funcional
Pouca participação nas decisões
Pouca autonomia sobre o processo de 
 trabalho

Ventilação
Iluminação
Mobiliário
Posto de trabalho
Fluxo de informações ineficaz

Conflitos entre turnos de trabalho
Fofoca
Dificuldades na interação entre atendente-chefia 
Desgaste emocional na interação atendente-
usuário

Quadro 3  Fatores que influenciam as vivências de bem-estar no contexto de produção de serviços 
de teleatendimento

Organização do trabalho Condições de trabalho Relações socioprofissionais de trabalho
Jornada de trabalho de meio período
Adquirir experiência profissional

Computadores novos
Obter a informação necessária para prestar 
um bom atendimento

Relacionamento com os colegas de trabalho
Reconhecimento por parte da chefia 
Receber elogios do cidadão

Figura 2  Síntese das dimensões analíticas de pesquisa Professora pesquisadora da Escola Nacional de 
Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil

Contexto de produção de serviços de teleatendimento

Organização do trabalho Relações Socioprofissionais de Trabalho Condições de Trabalho

Serviço
Atendimento ao Cidadão

Custo Humano do Trabalho

Atividade
Estratégias de mediação

Físico

Cognitivo

Afetivo

- Reformula ou antecipa a 
demanda

- Pergunta para os chefes 
de turma

- Pergunta para o colega

Mal-estar Bem-estar

EficazesNão eficazes
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Conclusão

As relações socioprofissionais de traba-
lho na central de teleatendimento exercem 
um papel fundamental tanto para vivências 
de bem-estar quanto para vivências de mal-
estar no trabalho, sendo também configu-
radoras do custo humano no trabalho. No 
contexto estudado, as relações socioprofis-
sionais contribuem para a predominância 
de vivências de mal-estar tendo em vista os 
principais resultados encontrados:

- Interações hierárquicas caracterizadas 
pela burocracia, pelo autoritarismo, pela ri-
gidez e pelo controle, configurando pouca 
ou nenhuma participação dos atendentes no 
processo de trabalho;

- Interações entre pares, apresentando 
vários pontos de conflito decorrentes da for-
ma de gestão: diferenças entre contratados 
e indicados (apadrinhados), avaliação de 
desempenho imparcial e falta de clareza no 
repasse das informações, gerando boatos e 
desentendimentos;

- Interações com o cidadão pautadas por 
elevados custos cognitivos e afetivos, pois 
os atendentes têm que lidar com a diversi-
dade de público, com a dificuldade em ob-
ter informações e ainda devem ter controle 
das emoções.

 Nesse sentido, destacam-se algumas 
recomendações com a finalidade de mini-
mizar os efeitos negativos do custo huma-

no derivado das relações socioprofissionais 
conflituosas:

- Permitir maior participação dos aten-
dentes na tomada de decisões e maior flexi-
bilidade no processo de trabalho;

- Promover um espaço de discussão em 
que seja incentivado o aprendizado por meio 
da troca de experiências entre atendentes;

- Redesenhar os estilos de gestão dos 
chefes de turma com base nas necessidades 
e expectativas dos atendentes, ampliando as 
funções cooperativas;

- Agilizar o processo de obtenção de in-
formações essenciais para o serviço, aperfei-
çoando a comunicação entre setores e deter-
minando responsáveis pela transmissão de 
informações para a central;

- Realizar projetos específicos de mobi-
liário, iluminação e ventilação, obedecendo 
aos critérios estabelecidos pelas normas téc-
nicas NR17 e ABNT.

Com a implementação dessas reco-
mendações em etapa posterior (no pós-
diagnóstico), pretende-se minimizar e/ou 
eliminar os indicadores críticos constata-
dos neste estudo a fim de construir rela-
ções socioprofissionais de trabalho mais 
gratificantes e, dessa forma, estabelecer 
uma solução de compromisso que atenda 
satisfatoriamente a demanda de usuários, 
gestores e atendentes.

sico, psicológico e social, sendo indicado-
res de vivências de mal-estar e de possível 
falência das estratégias de mediação. 

Inter-relação das três dimensões: RST, CHT 
e vivências de mal-estar e de bem-estar

Na tentativa de conseguir lidar com as 
adversidades impostas pelo trabalho, os 
atendentes desenvolvem mecanismos do 
“modo de ser e de agir” buscando respon-
der, da melhor maneira possível, ao desem-
penho esperado pela instituição. 

O esquema anterior (Figura 2) destaca o 
componente, objeto desta pesquisa, relações 
socioprofissionais de trabalho e sua inter-
relação com o custo humano da atividade. 
Para lidar com o custo humano, principal-

mente nas esferas afetiva e cognitiva, os 
atendentes utilizam estratégias de mediação 
que, quando eficazes, conduzem a uma ava-
liação positiva do seu estado físico, psicoló-
gico e social dentro do contexto de trabalho 
e, por conseqüência, proporcionam vivên-
cias de bem-estar, caso contrário, podem-se 
configurar vivências de mal-estar. 

Considerando os diversos indicadores 
críticos presentes no contexto de trabalho, 
os resultados apontam para uma predomi-
nância de vivências de mal-estar, signifi-
cando que as estratégias de mediação dos 
atendentes nem sempre conseguem ser efi-
cazes para conseguir atender as exigências 
da atividade. 
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Resumo

Este artigo discute a implantação da ginástica laboral em uma central de telea-
tendimento e evidencia os efeitos da organização do trabalho sobre a atividade 
laborativa de atendimento. Buscou-se reunir elementos para analisar a baixa 
adesão ao Programa de Ginástica Laboral que foi implantado pelo Comitê de 
Ergonomia da empresa após a solicitação dos teleatendentes.

Os dados obtidos por meio de observação da atividade, entrevistas abertas e 
aplicação de questionário são aparentemente contraditórios, pois, apesar do 
reconhecimento da importância dos objetivos do programa pela maioria de-
les, o comparecimento às sessões de ginástica laboral (GL) sempre foi baixo. 
Viu-se que a implantação da GL sem reorganização do trabalho pode provocar 
constrangimentos aos trabalhadores. Os autores discutem as interações entre 
espaço físico e espaços social e organizacional no ambiente de trabalho e, ao 
final, apresentam parâmetros para o planejamento e seguimento dos progra-
mas de GL.

Palavras-chaves: atividade, ginástica laboral, organização do trabalho, Comitê 
de Ergonomia.

Abstract

This article discusses a labor gymnastics program implementation at a call cent-
er, evidencing the effects of labor organization on telemarketing work practices. 
It aims at understanding the reasons for the low participation in the program, 
which was implemented after the workers’ request, by the company ergonomics 
committee. 

The data obtained through field observation and semi-structured interviews 
were apparently contradictory, as attendance to the labor gymnastics sessions 
kept low, although most workers expressed very favorable opinions about the 
program. It was observed that the implementation of a gymnastic program with-
out work reorganization might cause workers’ hindrance. The authors discuss 
the interactions between physical ambiance, as well as social and organiza-
tional space. Finally, aiming at a more effective planning, other parameters for 
a gymnastic program are suggested.

Keywords: activity, labor gymnastics, work organization, ergonomic com-
mittee.
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Introdução: histórico do setor antes da implantação 
do programa de ginástica

O objetivo deste artigo é apresentar as 
dificuldades enfrentadas pelo Comitê de 
Ergonomia de uma empresa do setor pú-
blico, por ocasião da implantação da GL 
no serviço de teleatendimento. A proposta 
surgiu no bojo da discussão dos resultados 
de um estudo ergonômico realizado na em-
presa com a finalidade de estabelecer re-
comendações de melhorias das condições 
ambientais e ergonômicas e de definir pro-
cedimentos operacionais coerentes com o 
intuito de preservar a saúde dos trabalha-
dores do setor. O estudo ergonômico foi re-
alizado em 1999; as recomendações descri-
tas abaixo começaram a ser implementadas 
em 2000 e o programa de ginástica foi im-
plantado em 2001 e avaliado naquele mes-
mo ano, quando se constatou a não adesão 
dos trabalhadores. 

Descrição da função do teleatendente e do 
posto de trabalho

O objetivo do serviço de teleatendimen-
to é o registro das demandas, depois trans-
mitidas às áreas comercial e operacional, 
bem como prestar informações solicitadas 
pelos clientes, disponibilizadas no sistema 
informatizado. São informações a respeito 
de contas e vazamentos de água, esgoto, re-
composição de calçamento e asfalto, pedi-
dos de ligações de água e esgoto, instalação 
de hidrômetro e leitura de contas da região 
metropolitana. O recurso técnico utilizado 
é o microcomputador, que está interligado 
em rede aos distritos operacionais e à área 
comercial da empresa. O teleatendente, 
portanto, tem pouco controle sobre o con-
teúdo das chamadas e sobre o momento em 
que elas acontecem, respondendo às de-
mandas espontâneas variadas e variáveis 
ao longo do dia.

Os postos de trabalho, à época da análi-
se ergonômica, não apresentavam qualquer 
possibilidade de regulação. As mesas não 
possuíam regulagem de altura e o espaço 
da superfície de trabalho era insuficiente 
para alocar os materiais utilizados duran-
te o trabalho, como, por exemplo: DAC 
(Distribuidor Automático de Chamadas), 
aparelho de som do fone de ouvido, tecla-
do, mouse, documentos para consulta etc. 
Não havia ainda apoio para os antebraços. 
As cadeiras não permitiam nenhum tipo 
de regulagem As teclas exigiam força dos 
dedos para a sua manipulação. Inexistiam 
apoios para os pés e suporte para monitor 

de vídeo, equipamentos que poderiam aju-
dá-los a manter uma postura menos este-
reotipada. A organização do trabalho será 
detalhada mais adiante (item 3) devido a 
sua importância para explicar a não adesão 
ao programa de GL.

Resultados da análise ergonômica

Por ocasião do estudo ergonômico, a 
atividade era caracterizada por uma so-
brecarga muscular devido ao excesso de 
transcrições manuais, ao volume de dados 
digitados, às posturas desconfortáveis ori-
ginadas pelas inadequações do posto de 
trabalho, à organização do trabalho (ritmo, 
pausas, jornada, hierarquia, falta de comu-
nicação entre áreas de interface), gerando 
adoecimentos manifestados em sua maio-
ria pelo estresse e pelas Lesões por Esfor-
ços Repetitivos/Doenças Osteomusculares 
Relacionadas ao Trabalho (LER/DORT).

O leiaute (em fileiras verticais, como 
em sala de aula) não facilitava a interação 
entre os atendentes, que se comunicavam 
com freqüência solicitando informações 
uns dos outros para agilizar o atendimen-
to.

A central de teleatendimento tem uma 
interface direta com a área operacional e 
a área comercial pela própria natureza do 
trabalho, pois todos os serviços solicita-
dos pelos clientes à central são efetuados 
por um destes setores. Mas a comunicação 
entre os setores não acontece. Durante as 
observações pôde-se verificar a insatisfa-
ção dos teleatendentes quanto ao funcio-
namento dos serviços, tanto operacionais 
quanto comerciais, cuja ineficiência com-
prometia os resultados do trabalho do aten-
dimento.

Outro fator que começava a ser estuda-
do à época era a implantação do software 
(único para as três áreas), que precisava 
de alterações, já que não estava atendendo 
satisfatoriamente às necessidades das três 
áreas. 

No momento de devolução e valida-
ção dos resultados da análise ergonômica 
do trabalho, os trabalhadores expressaram 
o desejo de ter um programa de ginástica 
laboral aproveitando um dos intervalos de 
dez minutos, destinados às pausas implan-
tadas após orientação do Comitê de Ergo-
nomia. 
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A GL foi incluída após sugestão dos tra-
balhadores, pois não constava do conjunto 
das recomendações iniciais. Os benefícios 
da implantação da GL dizem respeito à me-
lhoria do funcionamento geral do aparelho 
musculoesquelético, sendo útil em situa-
ções de esforço postural estático exacer-
bado. No entanto, as análises do trabalho 
no teleatendimento evidenciaram outros 
constrangimentos (visuais, pressão de tem-
po, software, dimensões dos postos etc.) e 
formas específicas de adoecimentos causa-
dos pela repetitividade dos movimentos. 
Entendendo que a postura de trabalho é 
um meio e suporte da atividade, de modo 
geral, a ginástica tem efeito apenas paliati-
vo, pois as múltiplas exigências da situação 
de trabalho influenciam na dinâmica dos 
arranjos posturais (ver item 2 do presente 
artigo). Sob esses preceitos, a intervenção 
ergonômica não indicou a GL por enten-
der que, no caso de teleatendimento, não 
teria grandes efeitos preventivos em face à 
complexidade da exposição aos riscos de 
adoecimento.

Por outro lado, diante das demandas 
dos trabalhadores e como as recomenda-
ções propostas ao final da análise ergonô-
mica prévia à introdução da ginástica (mu-
danças de mobiliário, introdução de novo 
software, mudança de leiaute e de espaço 
físico, reuniões periódicas entre as áreas de 
interface, introdução de treinamento volta-
do à realidade do atendimento) estavam 
em fase de implementação, entendeu-se 
que o programa de ginástica não seria algo 
isolado nem solução para “todos os males”. 
Além do mais, mesmo que os efeitos be-
néficos da ginástica não estejam compro-
vados para prevenção das LER/DORT, sua 
adoção traz benefícios secundários, o que 
justifica, per se, sua adoção. O Comitê de 
Ergonomia apresentava também argumen-
tos quanto aos limites de medidas como 
a ginástica laboral ou educação postural, 
reunindo elementos para afirmar que essas 
medidas não seriam suficientes para preve-
nir as LER/DORT, as depressões, as crises 
de ansiedade, as dores no pescoço, coluna, 
ombros, braços e mãos.

O programa de ginástica laboral

A proposta de ginástica na empresa foi 
implementada por uma empresa contrata-
da, dois anos após a análise ergonômica 
do setor. A demora se deu em virtude do 
contexto político vivenciado pela empre-
sa à época e, quando ele foi efetivamente 
implantado, a maioria dos trabalhadores 

que solicitaram a implantação do progra-
ma já não se encontravam no setor. Diante 
da mudança dos efetivos, uma nova con-
sulta foi realizada à época do treinamento 
introdutório dos trabalhadores, por so-
licitação dos coordenadores do setor, na 
expectativa de que a implementação da 
ginástica diminuiria as queixas de dores 
registradas. Em nenhum momento o cor-
po gerencial tolhia a participação dos te-
leatendentes ou influenciava a decisão da 
não adesão. Assim, pelo menos no âmbito 
intersubjetivo, a chefia não criava obstá-
culos para que a pausa fosse aproveitada 
e, conseqüentemente, que fosse ocupada 
com a ginástica. 

O Comitê de Ergonomia adota como 
princípio garantir a cada trabalhador a livre 
adesão ao programa proposto, entendendo 
que o uso do corpo é uma decisão que cabe 
a cada trabalhador individualmente. O tra-
balhador tinha direito à pausa, mas não a 
obrigatoriedade de ocupar este tempo com 
a ginástica.

As mudanças materiais e organizacio-
nais em processo de implementação não 
dispensavam a introdução do programa de 
GL, em voga no momento de realização do 
estudo ergonômico. Além disso, as melho-
rias ergonômicas (novo software, leiaute e 
mobiliário, pausas e treinamento introdu-
tório), com efeitos sensíveis na carga de 
trabalho imediata, ainda não deixavam 
gerentes e trabalhadores completamente 
seguros de que os efeitos de longo prazo se-
riam evitados. Alguns teleatendentes já ti-
nham a experiência da GL nos locais onde 
trabalhavam anteriormente e a julgavam 
benéfica, outros aderiram à idéia conside-
rando-a adequada, já que sabiam dos afas-
tamentos dos colegas que os antecederam. 
Globalmente, a tarefa permanecia a mes-
ma, sobretudo pelo fato da gerência não ter 
relaxado os constrangimentos de tempo, os 
quais, acreditava-se, seriam amenizados 
pelas melhorias do software. 

A questão que se coloca é a seguinte: 
por que pessoas que voluntariamente so-
licitam ou aceitam participar de um pro-
grama de GL, quando lhes é oferecida essa 
possibilidade, não realizam os exercícios? 
Não se trata, aqui, de discutir se a GL é de 
fato útil ou não para prevenir LER/DORT 
ou se as outras mudanças ergonômicas 
a tornam dispensável, mas sim as razões 
da não adesão dos trabalhadores, quando, 
aparentemente, havia condições favoráveis 
para que o programa desse certo.
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A prática da ginástica laboral e a ergonomia

A GL aparece na literatura como uma 
das medidas para o enfrentamento de dis-
túrbios físicos e emocionais na saúde do 
trabalhador, tais como: LER/DORT, estres-
se, lombalgias etc. Tem como objetivo “a 
prevenção e reabilitação das doenças que o 
trabalho repetitivo e monótono pode acar-
retar aos trabalhadores” (MENDES & LEI-
TE, 2004, p. 3).

Os autores divergem quanto à origem da 
GL. Alguns acreditam que sua procedência 
é japonesa, outros defendem que nasceu na 
Suécia (ZILLI, 2002). No Brasil, sua difu-
são ocorreu na segunda metade da década 
de 1980, com uma adesão ainda maior nos 
anos 1990, coincidindo com a “epidemia” 
das LER/DORT e com as práticas da quali-
dade total adotadas em inúmeras empresas, 
inclusive na estudada. A GL, naquela épo-
ca, foi introduzida com finalidades diver-
sas: prevenção de doenças ocupacionais, 
diminuição dos acidentes de trabalho, au-
mento da produtividade, melhora do bem-
estar geral dos trabalhadores (ZILLI, 2002; 
MENDES & LEITE, 2004; SESI, 2002; MILI-
TÃO, 2001). É uma atividade coletiva que 
deve levar em consideração as característi-
cas individuais do trabalhador.

A GL pode ser de três tipos, conforme 
os momentos em que acontece e seus ob-
jetivos: (1) preparatória (no início do expe-
diente): visa ao aquecimento, à preparação 
da musculatura e das articulações que se-
rão utilizadas no trabalho, prevenindo aci-
dentes, distensões musculares e doenças 
ocupacionais; (2) compensatória (no meio 
do expediente): previne a fadiga naqueles 
que realizam movimentos repetitivos, ati-
vidades com sobrecarga muscular ou, se o 
ambiente é estressante, tem o objetivo de 
diminuir as tensões musculares provoca-
das pelo trabalho; e (3) relaxante (no fim 
do expediente): é mais indicada para quem 
atende ao público, para extravasar as ten-
sões acumuladas nas diversas regiões do 
corpo (MENDES & LEITE, 2004).

Durante a pesquisa bibliográfica, não se 
encontrou nenhum estudo epidemiológico 
comprovando os efeitos da GL na preven-
ção de doenças relacionadas ao trabalho 
nem fundamentação teórica sobre os seus 
alcances e limitações. Os teóricos que pes-
quisam e implementam a ginástica laboral 
são unânimes em afirmar que os distúrbios 
de saúde dos trabalhadores ocasionam-se 
na organização do trabalho (pressão, rit-

mo, tarefas fragmentadas, monotonia etc.) 
(ZILLI, 2002; MENDES & LEITE, 2004; 
SESI, 2002; MILITÃO, 2001), mas, quando 
elaboram os programas ou descrevem seus 
resultados, parecem não levar em conside-
ração tais fatores e a aplicam independen-
temente de uma análise mais aprofundada 
do problema e do contexto em que ele se 
coloca.

De modo geral, o que se verificou, tan-
to na literatura quanto no caso analisado, 
foram exercícios justificados de acordo 
com a saúde geral, sem os relacionar com 
as exigências específicas do trabalho que 
as pessoas realizam. É verdade, enquan-
to princípio geral, que “a musculatura do 
abdômen precisa ser forte, pois tem a res-
ponsabilidade de estabilização do quadril 
para garantir uma boa postura” (MILITÃO, 
2001, p. 15). No entanto, a situação de tra-
balho oferece condições para se adotar essa 
“boa postura”?

A dificuldade de implantação da GL, 
segundo alguns autores (CAÑETE, 1996, 
apud MILITÃO, 2001), é de responsabili-
dade dos profissionais que não a planejam 
como deveriam: “a GL pode fornecer todos 
esses benefícios, dependendo da compe-
tência, grau de conscientização e postu-
ra ética adotada pelos profissionais que a 
conduzem” (MILITÃO, 2001, p. 34). Ou 
também da influência negativa dos traba-
lhadores, quando são “descomprometidos” 
e não aceitam a “melhoria”, não entendem 
a importância da GL (MENDES & LEITE, 
2004). Quando os resultados esperados 
não se concretizam, surgem especulações 
a partir dessas pré-concepções e não se in-
vestigam as causas reais.

Como já foi dito, os distúrbios da saúde 
estão vinculados ao trabalho, portanto, os 
programas de prevenção precisam priori-
zar esse aspecto e atuar levando em consi-
deração as especificidades da atividade de 
trabalho. Para a ergonomia, os problemas 
osteomusculares, a melhoria da produção, 
o conteúdo das tarefas e o ambiente de tra-
balho não podem ter seus efeitos resumi-
dos a uma única forma de prevenção, pois 
essa abordagem reducionista da situação 
de trabalho, pontual e diretiva, não consi-
dera o comportamento, as reais posturas no 
trabalho, bem como os determinantes das 
situações em que as pessoas trabalham.

A análise ergonômica do trabalho 
(AET), metodologia francesa de interven-
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ção e estudo das situações de trabalho, tem 
como centro a análise da atividade do ho-
mem e integra conhecimentos psicofisioló-
gicos para recomendar melhorias e identi-
ficando elementos críticos sobre a saúde 
do trabalhador.

A AET ultrapassa as relações simplis-
tas de causa e efeito. A principal diferen-
ça entre a abordagem ergonômica e a GL é 
que a primeira propõe medidas de preven-
ção a partir do que fazem os trabalhadores 
para proteger a sua própria saúde contra 
os riscos presentes nos locais de trabalho 
(ASSUNÇÃO, 2001) e a segunda apresenta 
uma gama de exercícios físicos que prepa-
ram o trabalhador:

para as atividades laborais diárias, ati-
vando a circulação geral e o aparelho res-
piratório, além de preparar as estruturas 
musculoligamentares de forma que os 
funcionários fiquem menos propensos a 
problemas de saúde. (MILITÃO, 2001)

No primeiro caso, o foco é a relação en-
tre o trabalhador e a situação de trabalho, 
espaço onde se desenvolve uma atividade 
orientada por objetivos específicos, cuja re-
alização se serve do corpo como um meio.

O ponto forte dessa abordagem é a análise 
minuciosa do comportamento dos homens 
em situações de trabalho, que permite 
identificar e eliminar as causas mediatas 
de acidentes, de doenças e de sobrecarga 
de trabalho que geram situações penosas. 
(LIMA, 2000)

Na GL, o corpo aparece como um fim 
em si mesmo e objeto direto da intervenção 
do especialista. No entanto: 

em situações de trabalho, a postura não 
é um fim em si mesmo, como faz supor a 
prática de “educação postural”. Durante a 
realização de um trabalho, as exigências 
da tarefa e a atividade em curso tendem 
a prevalecer sobre a “consciência corpo-
ral”. De certa forma, estar envolvido com 
um trabalho que exige atenção ou pressa 
requer que esqueçamos do corpo pró-
prio, fixando a consciência no trabalho, 
seus instrumentos e objetos. O corpo e a 
postura se tornam meios de uma ativida-
de finalizada, que entra em conflito e se 
sobrepõe à autoconsciência ou mesmo 
às percepções do corpo próprio. (LIMA, 
2000)

Evidenciou-se, com a revisão biblio-
gráfica e diante da prática da ergonomia, 
que a prevenção necessita de medidas 
complexas e que medidas isoladas e de-
sarticuladas são inócuas para evitar doen-
ças relacionadas ao trabalho. 

Ao revelar as relações da postura e do 
uso do corpo com o contexto organizacio-
nal, torna-se necessário estabelecer um 
espaço de negociação entre trabalhadores, 
empresários e profissionais que estudam o 
trabalho para definir critérios de ação em 
todos os aspectos relevantes para explicar 
essas relações, viabilizando, assim, uma 
alternativa efetiva de prevenção, inclusive 
a GL, mas não exclusivamente:

A centralização no homem, que caracteri-
za a prática de programas de exercícios la-
borais, não atende aos princípios básicos 
da ergonomia, dentro do contexto mais 
amplo de adaptação do meio ao homem. 
(LONGEN, 2003)

As características da organização do trabalho 
na central de teleatendimento5

5 Este item faz alusão à monografia 
de conclusão do curso de Análise 
Ergonômica do Trabalho elabora-
da por Leal & Soares, 1999.

Os processos de organização do traba-
lho na central de teleatendimento, onde os 
empregados se sentem pressionados pelo 
ritmo do cliente (que quer condicioná-los a 
um tempo maior de atendimento, com ca-
racterísticas personalizadas) em contrapo-
sição à empresa (que “exige” deles um tem-
po padrão de atendimento, já que “a boa” 
produtividade é determinada pelo número 
de ligações/atendente), além de pressões 
advindas de suas próprias exigências pes-
soais e de seu grupo de trabalho, colocam o 
trabalhador sob exigências contraditórias.

Os atendentes, após 50 minutos de tra-
balho, fazem uma pausa de 10 minutos. É 
prevista uma compensação do período de 

pausa, caso a última chamada não se resol-
va em tempo hábil. Tanto a pausa quanto 
o tempo destinado a cada chamada são 
controlados pela gerência, que divulga, na 
intranet e nos quadros de avisos, gráficos 
mostrando o desempenho individual dos 
trabalhadores. Esse tipo de monitoramento 
é fonte de pressão e causa constrangimen-
tos extras para os atendentes (MASCIA & 
SZNELWAR, 2000). O bom desempenho, 
tal como definido pelos gestores – tempo 
de atendimento máximo de dois minutos 
–, é valorizado por meio de vantagens indi-
retas, como prioridade na escolha de datas 
para gozo de férias, preferência na escolha 
dos feriados e dos fins de semana de folga. 
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A variabilidade das demandas de ser-
viço desse processo de trabalho contribui 
para a não utilização de uma fraseologia 
rígida, obrigatória, mas se espera que o 
atendimento seja objetivo. Essa exigên-
cia de objetividade desconsidera a varia-
bilidade do conteúdo de cada chamada e 
a amabilidade e a cordialidade que cada 
usuário espera do atendente. A exemplo 
das afirmativas de diversos autores (VILE-
LA & ASSUNÇÃO, 2004; MARINHO, 2004; 
MASCIA & SZNELWAR, 2000), as metas 
de quantidade se sobrepõem ao objetivo de 
qualidade do atendimento e satisfação do 
cliente.

Existem variados instrumentos de con-
trole da produtividade: o instrumento de 
trabalho (distribuidor automático de cha-
madas), que emite um alarme luminoso du-
rante a maior parte do tempo, sinalizando 
as chamadas que estão na espera; o cliente 
que busca prolongar o tempo da ligação até 
garantir a execução do serviço solicitado; 
o atendente que procura resolver o proble-
ma do cliente ou “se livrar” dele; e as bases 
quantitativas sobre as quais são estabele-
cidos os critérios de eficiência e eficácia 
do atendimento ao cliente. No geral, con-
figura-se um quadro já exposto por Wisner 
(1994): a solicitação da memória imediata, 
as microdecisões, as exigências conflitan-
tes, as pressões temporais e o contato com 
o público, às vezes agressivo, como fatores 
que levam à auto-aceleração.

A exigência de rapidez é um fator que 
torna difícil a relação com os clientes, dei-
xando o atendente tenso e ansioso, o que 
faz com que suas respostas fiquem cada 
vez mais rápidas e mais secas. Foi observa-
do em algumas situações que o cliente não 
se satisfaz com a informação dada e volta 
a ligar ou ainda exige na mesma ligação 
respostas mais claras, aumentando assim o 
número e o tempo dos atendimentos.

De fato, os trabalhadores sociais que fa-
zem corretamente seu trabalho não raro 
têm uma carga cognitiva alta em razão 
das dificuldades de compreensão das re-
clamações do público, freqüentemente 
ignorante do jargão e das categorias admi-
nistrativas. (WISNER, 1994)

A natureza do trabalho não permite a 
comunicação constante. Existe clara im-
possibilidade de conversas durante as ati-
vidades, restringindo as possibilidades de 
contato entre os trabalhadores para troca 
de informações úteis, como também desta-
cado por Veras (2006). 

As pressões inerentes às exigências 
do atendimento ao público são caracterís-
ticas da atividade de atendimento. A car-
ga de trabalho advinda da interação com 
o cliente, a necessidade de se estabelecer 
um diálogo compreensivo, o confronto de 
situações conflitantes com as normas da 
empresa e a tentativa de convencimento 
mútuo exigem um esforço psíquico subs-
tancial (SOARES, 2005).

Trata-se de uma atividade que exige 
uma construção constante dos problemas 
tratados em função da grande quantidade 
de informações e dos processos cognitivos 
envolvidos, tais como: atenção, memoriza-
ção, antecipação, tratamento e elaboração 
de informações, resolução de problemas 
e tomada de decisão. Isso vem ao encon-
tro dos resultados obtidos na pesquisa de 
Echternacht (1998), em que foi verificado 
que essa atividade de comunicação media-
da pelo meio técnico (informatizado) e o 
meio social (cliente) aumenta as exigências 
psicocognitivas.

Nesse contexto, a atenção às condições 
postas pelas políticas de gestão e estruturas 
organizacionais de um lado e as impossibi-
lidades reais de regulação da carga de tra-
balho do outro trazem pressões no trabalho 
que se transvestem em queixas, dores e fa-
diga, tanto na esfera física quanto na men-
tal. As condições materiais inadequadas 
de trabalho (equipamentos de informática, 
mobiliário e espaço físico) somadas a fato-
res organizacionais e psíquicos (a não exe-
cução do trabalho operacional, a falta de 
privacidade, a ausência de credibilidade e 
confiabilidade no setor de teleatendimento 
por parte dos usuários, a falta de resposta 
para o cliente, a desvalorização do trabalho 
do atendente e a conseqüente desvaloriza-
ção pessoal por parte da hierarquia) podem 
ser consideradas como causas do adoeci-
mento do atendente, causando estresse, 
crises nervosas, alterações de humor, insô-
nia, angústia, falta de apetite, dificuldades 
no trabalho intelectual, isolamento, com 
interferência nas relações sociais e sinto-
mas de LER/DORT. É freqüente atenderem 
ao telefone de casa com expressões cotidia-
nas do trabalho, quadro clínico semelhante 
ao descrito por Le Guillant et al. (1984), a 
respeito da neurose das telefonistas. Para 
melhor ilustrar esta afirmação, algumas fa-
las dos trabalhadores são exemplares:

“Em casa não consigo desacelerar.”

“Não consigo dormir, à noite fico rolando 
de um lado para o outro, durmo pouco e 
acordo toda hora.”
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“Isto aqui é fábrica de fazer louco.”

No que tange ao distúrbio físico, as LER/
DORT ocupam o primeiro lugar em termos 
de prevalência. Além dos fatores biomecâ-
nicos já mencionados, como a inadequação 
do mobiliário e das condições de trabalho, 
os fatores técnico-organizacionais descritos 

acima podem estar associados aos proble-
mas musculoesqueléticos. De acordo com 
Theorell (1996), os fatores psicossociais 
podem estar associados a problemas osteo-
musculares, pois já foi observado que tanto 
exigências físicas quanto psicológicas inte-
ragem de várias formas, contribuindo para 
o aumento na atividade elétrica muscular.

Procedimentos de avaliação do programa de ginástica laboral

Planejado por profissionais especiali-
zados em educação física, o programa de 
ginástica introduz a prática de atividades 
físicas em grupo durante a jornada de tra-
balho, com duração média de 10 minutos, 
em um pátio externo, ao lado da sala onde 
eles trabalham diariamente. O programa 
prevê o envolvimento de alguns trabalha-
dores do setor, treinados especificamente 
para agir como facilitadores na execução 
da ginástica. Os técnicos treinam e super-
visionam os facilitadores dos grupos de gi-
nástica uma vez por semana. Também uma 
vez por semana, o técnico acompanha os 
exercícios realizados pelos atendentes. Es-
ses exercícios são modificados uma vez por 
mês, ou de 15 em 15 dias, caso necessário. 
Foi estabelecido pelos coordenadores do 
setor que o programa (projeto piloto) seria 
realizado nos turnos diurnos (manhã e tar-
de), nos quais trabalha a maioria dos telea-
tendentes (87%).

Após quatro meses de implantação, o 
programa não havia conseguido a adesão 
dos trabalhadores que atuam na central 
de teleatendimento. Tentando entender 
suas razões, os idealizadores optaram por 
fazer uma pesquisa utilizando-se de um 
questionário auto-aplicado contendo cinco 

perguntas (ver Quadro 1) cujos resultados 
serão descritos abaixo. O turno da manhã 
foi escolhido para obter uma resposta rá-
pida, pois se tentava melhorar o programa 
em tempo real e esta amostragem garantia 
representatividade estatística (59% dos tra-
balhadores incluídos no programa piloto). 

O questionário foi entregue aos aten-
dentes durante uma das pausas. Alguns 
responderam no mesmo momento e outros 
pediram para entregar no dia seguinte (o 
que foi permitido). O percentual de respos-
tas da amostra foi de 100%.

Esse instrumento padrão, elaborado 
pela própria empresa que fornece os ser-
viços de GL, é utilizado para avaliação 
sistemática do programa junto aos partici-
pantes. Além desse procedimento padrão 
adotado pela empresa, o Comitê de Ergono-
mia realizou sua própria avaliação por con-
siderar inconclusivas as respostas forneci-
das pelo questionário. Foram realizadas 
visitas in loco, observações sistemáticas e 
entrevistas abertas com os trabalhadores 
do turno diurno, o encarregado do setor e o 
supervisor da área com o objetivo de obter 
dados qualitativos que esclarecessem a não 
adesão ao programa.

Resultados da avaliação do programa de ginástica laboral

Quarenta e seis teleatendentes ocupa-
vam a central de teleatendimento no mo-
mento da pesquisa (turnos: manhã, tarde, 
noite e madrugada). Foi escolhido pela 
empresa prestadora do serviço o turno da 
manhã para realização da pesquisa por 
concentrar o maior número de trabalhado-
res: 23 atendentes. Embora todos tenham 
respondido que a ginástica é necessária, e 
22 teleatendentes (96%) tenham afirmado 
acreditar nos benefícios do programa, a 
maioria (19 – 83%) respondeu não partici-
par das sessões de ginástica.

Várias justificativas foram arroladas pe-
los trabalhadores para não freqüentarem o 
programa:

“Só temos ajuda quando os técnicos da 
prestadora de serviços ou da Ergonomia 
estão por aqui.”

“O horário que eu consigo desligar o tele-
fone muitas vezes não coincide com o ho-
rário que os colegas iniciam a ginástica.”

“Nunca há pessoas fazendo ginástica no 
meu horário de pausa.”

“Eu já faço constantemente na academia.”
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Quadro 1  Questionário de avaliação da ginástica laboral utilizado pela empresa res-
ponsável pelo programa.

Avaliação do Programa Ginástica na Empresa

Questões:

1. Você participa da ginástica?
(  ) sim   (  ) não

2. A ginástica para você é:
(  ) necessária (  ) desnecessária

3. Você pratica alguma atividade física regulamente?
(  ) sim   (  ) não

4. Você acredita que o Programa pode proporcionar benefícios?
(  ) sim   (  ) não

5. A ginástica significa para você:
(  ) Lazer
(  ) Relaxamento
(  ) Prazer
(  ) Tarefa
(  ) União com colegas
(  ) Obrigação
(  ) Estímulo
(  ) Prevenção

Sugestões:

“Pouco tempo de ginástica. Acho que o 
benefício é mínimo.”

Quando questionados a respeito da 
prática de ginástica fora do horário de tra-
balho, 13 (57%) entrevistados afirmaram 
realizar uma atividade física regularmente, 
o que pode explicar parte das ausências, 
sobretudo quando se consideram algumas 
das falas acima (“Eu já faço constantemen-
te na academia”; “Pouco tempo de ginás-
tica. Acho que o benefício é mínimo”). 
Quem se exercita regularmente não per-
cebe os supostos benefícios da GL, o que 
revela uma falha do programa, que não 
conseguiu mostrar a diferença específica 
da GL em relação aos exercícios físicos de 
academia (musculação etc.), que podem 
ser escolhidos e direcionados para o fim 
que deseja quem os pratica, cujos objeti-
vos são diversificados: perda de peso e da 
porcentagem de gordura corporal, redução 
da pressão arterial em repouso, melhora do 
diabetes, diminuição do colesterol total, 
melhora da flexibilidade, fortalecimento 
dos ossos e das articulações, estética etc. 
Essa diferença não foi abordada explicita-
mente nas preleções feitas no início do pro-
grama pelos instrutores aos trabalhadores, 
que, assim, fazem inferências a partir uni-
camente de sua experiência, nem sempre 
embasadas em conhecimentos técnicos. 

Esses trabalhadores, pessoalmente moti-
vados para fazer atividades em academias, 
não estavam convencidos de que a GL po-
deria trazer algum benefício.

Por outro lado, foram feitas várias su-
gestões para melhorar o programa, o que 
reafirma o interesse dos trabalhadores em 
fazer com que a ginástica funcione. Os tra-
balhadores comentaram e/ou propuseram:

“Fazer ginástica com música.”

“Cobrar junto aos escolhidos para instruir-
nos, já que não há como vocês estarem 
sempre presentes, aliás, nem sei quais são 
eles.”

“Acompanhamento com as instrutoras 
diariamente.”

“Mais intensidade e mais alongamentos.”

“Tem que ser diariamente, mais vezes e 
mais horários, até a turma acostumar, nos 
primeiros meses precisa de um acompa-
nhamento, ou seja, um empurrãozinho.”

“Um horário fixo para que todos possam 
fazer juntos.”

“Ter pessoa efetivamente responsável 
para coordenar a ginástica já que se tor-
na quase inconstante, digo, fica esquecida 
quando fica por conta dos divulgadores 
do teleatendimento.”
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“Precisa ter uma pessoa responsável para 
o bom funcionamento e desenvolvimento 
desta atividade que nos beneficia.”

“É preciso ser obrigatório.”

“Acho que é pouco tempo de ginástica 
para apresentar um bom resultado.”

A maior parte dessas sugestões remete 
à necessidade de motivar as pessoas (músi-
ca, grupo, orientação, acompanhamento...) 
e de vencer as resistências iniciais, desen-
volvendo o hábito da atividade física.

A maioria dos trabalhadores (21) evo-
cou o relaxamento quando perguntados so-
bre o significado da ginástica. 

Para sete trabalhadores, a ginástica 
significa lazer, para oito, prazer; apenas 
um deles disse que significa tarefa, outro 
funcionário afirmou se tratar de uma obri-
gação. Seis trabalhadores disseram haver 
união com os colegas, sete evocaram estí-
mulo, e 16 disseram que a ginástica signi-
fica prevenção.

Discussão

Uma primeira explicação a ser avaliada 
para a recusa da ginástica refere-se à expo-
sição pública quando se faz uma atividade 
física. A ginástica laboral é um momento 
de intimidade. Alguns trabalhadores, por 
razões e sentimentos pessoais, sentem-se 
demasiadamente expostos quando come-
çam a fletir o tronco, estirar as pernas, mas-
sagear os dedos frente aos colegas de tra-
balho. Em outras empresas, sobretudo em 
setores de atendimento ao público externo, 
o programa de GL foi inviabilizado porque 
os trabalhadores julgaram ser moralmente 
condenável interromper sua atividade para 
fazer a “pausa para ginástica” enquanto os 
clientes aguardavam na fila. Essa “pressão 
social” acontece com as pausas em geral. 
Alguns trabalhadores de atendimento pre-
ferem não usar seu direito de repouso du-
rante a jornada de trabalho. Embora essa 
seja uma explicação plausível, revelada 
por outros estudos (LIMA, 1997; SOARES, 
2005), não foi manifestada neste caso, tal-
vez pelo fato da ginástica ser realizada em 
espaço não exposto a público externo.

As respostas ao questionário e às en-
trevistas abertas mostram que as razões da 
recusa da GL, embora comuns, são hierar-
quizadas segundo a singularidade de cada 
indivíduo. O fato de ter sido realizada a 
pesquisa com uma amostragem (teleaten-
dentes do turno da manhã) impossibilita 
associar a cada um o que pesou em sua de-
cisão, mas oferece uma apreciação global 
da situação. Assim, apoiando-nos exclusi-
vamente nos resultados das observações, 
das entrevistas abertas e do questionário, 
algumas pistas investigativas podem ser 
descartadas (falta de motivação e resistên-
cia à mudança) e outras explicações para 
a baixa adesão ao programa podem ser su-
geridas:

1) instabilidade no emprego;

2) falta de orientação e acompanha-
mento dos instrutores;

3) falta de emulação social (dos instru-
tores e dos colegas); 

4) não percepção dos benefícios da GL; 

5) constrangimentos temporais decor-
rentes da natureza da atividade.

Atualmente, o setor vive um momen-
to de mudanças na gestão de pessoal: a 
contratação de trabalhadores concursados 
para trabalhar junto aos estagiários con-
tratados por tempo determinado. O grupo 
de trabalhadores que hoje integra o quadro 
funcional da área de teleatendimento não 
é o mesmo quando do início do estudo er-
gonômico, modificado por diferentes mo-
tivos: alto índice de turn over ocorrido no 
período, término do contrato temporário 
de trabalho, remanejamentos para outras 
áreas ou promoções ocorridas na empresa 
e, ainda, afastamentos ou demissões. Todas 
essas mudanças trazem uma sensação de 
instabilidade que conflita com a motivação 
para participar de uma atividade cujo maior 
benefício é de longo prazo. Os teleatenden-
tes/estagiários se sentem inseguros diante 
das transformações que poderão culminar 
no seu desligamento da empresa. Sendo 
assim, estão preocupados e menos mobili-
zados para qualquer atividade coletiva cuja 
perspectiva é de longo termo. No entanto, 
quando questionados a respeito da GL, ain-
da assim manifestaram seu interesse, o que 
sugere que essa causa estrutural não seja 
suficiente para explicar a desmobilização.

Apesar da maioria dos atendentes te-
rem respondido que consideram necessá-
ria a ginástica, na realidade ela só acontece 
quando a educadora física ou um integran-
te do Comitê de Ergonomia vai ao local. E, 
para isso, é preciso passar mais de uma vez 
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no setor para lembrá-los da atividade cole-
tiva. Os facilitadores voluntários não incor-
poraram o papel a eles destinado, ou seja, 
a proposta do grupo externo, responsável 
pela ginástica, de nomear um instrutor da 
empresa para divulgar, estimular e acom-
panhar os exercícios diariamente não vem 
surtindo os efeitos esperados. Segundo os 
instrutores, eles se sentem pouco à vontade 
ou com baixa capacidade para incentivar 
a ativa participação dos colegas, fazendo 
com que a atividade seja dependente da 
presença do instrutor. Não se trata apenas 
de exercer um papel de fiscalização (lem-
bre-se de que a adesão é voluntária), mas 
também de emulação e de acompanhamen-
to técnico, como transparece nas seguintes 
falas: “Cobrar junto aos escolhidos para 
instruir-nos”; “Acompanhamento com as 
instrutoras diariamente”; “Tem que ser dia-
riamente, mais vezes e mais horários, até a 
turma acostumar, nos primeiros meses pre-
cisa de um acompanhamento, ou seja, um 
empurrãozinho”; “Um horário fixo para 
que todos possam fazer juntos”.

Outra situação que poderia explicar a 
baixa adesão seria a natureza das tarefas 
realizadas, pois em situações de forte soli-
citação musculoesquelética, como é o caso 
do setor analisado, com movimentos repe-
titivos e posturas estáticas prolongadas, a 
pausa pode ser mais desejada que a con-
tinuação dos exercícios, mesmo que sejam 
de outra natureza (alongamento, por exem-
plo). Não podemos esquecer dos efeitos do 
trabalho repetitivo sobre a saúde mental. 
Os estudos colocam em evidência que si-
tuações de sobrecarga manual/sobrecarga 
cognitiva (volume de informações a serem 
tratadas sob pressão temporal) podem ge-
rar fadiga mental e que os trabalhadores 
preferem ter maior controle sobre o tempo 
da pausa (ASSUNÇÃO, 2001). A pausa não 
exerce apenas a função de regulação da fa-
diga fisiológica, mas também de regulação 
das cargas cognitiva e psíquica.

Como discutido anteriormente, vários 
trabalhadores não estavam convencidos da 
utilidade da GL, sobretudo em função de 
sua experiência com atividades físicas em 
academias. Além disso, o fato do setor estar 
implementando as recomendações ergonô-
micas contribui para o menor interesse pelo 
programa, como havia sido demonstrado 
em outra época, pois ficam mais fortes as 
medidas preventivas de caráter coletivo. 
A ginástica, ainda que seja realizada em 
grupo, é, na verdade, uma prevenção indi-
vidual que exige uma motivação pessoal. 

Se o grupo estudado considera a ginástica 
necessária e cerca da metade pratica regu-
larmente alguma atividade física extra-tra-
balho, como explicar a baixa adesão?

Analisando o conteúdo das falas, vê-se 
que os trabalhadores parecem reproduzir o 
discurso dos defensores do programa, mas 
não estão convictos dos seus propósitos, 
uma vez que mencionam o caráter de ta-
refa e obrigação do mesmo. Trata-se aqui 
de uma ambivalência que guardaria uma 
relação com o objetivo imperativo do te-
leatendente de cumprir a sua missão. Ou 
seja, entre realizar o seu trabalho e fazer 
a ginástica, os trabalhadores optariam pelo 
primeiro, mesmo considerando possíveis 
benefícios da ginástica. Isso remete à dis-
cussão fundamental dos ergonomistas 
(GUÉRIN et al., 2001, DANIELLOU et al., 
1989), segundo os quais parte das dificul-
dades para realizar os procedimentos pre-
vistos é conseqüência da maneira como o 
trabalho é organizado, da distância entre o 
prescrito e o real.

A implantação da ginástica no local de 
trabalho sem reorganizar o trabalho pode 
provocar constrangimentos aos trabalhado-
res. O caso das pausas diante dos tempos 
de atendimento é significativo: apesar do 
horário definido para todos os trabalhado-
res deixarem os postos, isso não acontece, 
pois os horários de término real da chama-
da não coincidem entre os trabalhadores, 
podendo acontecer com minutos de dife-
rença. Ou seja, se o teleatendente estiver 
recebendo uma chamada, o momento de 
deixar o posto será adiado em alguns mi-
nutos. Para o programa, isso acarreta uma 
heterogeneidade no que se refere ao horá-
rio da ginástica, pois, na maioria das vezes, 
os teleatendentes não se integram ao grupo 
depois dos exercícios iniciados, reduzindo 
o número de adesões. A variabilidade da 
atividade de atendimento entra em conflito 
com a ginástica, que deve ser uma ativida-
de coletiva e sincronizada: não é fácil se in-
tegrar ao grupo a qualquer momento, sem 
passar pelas fases iniciais.

Considerando a globalidade da inser-
ção do ser humano na situação de traba-
lho, é possível pensar que o corpo, em suas 
dimensões física, cognitiva e psíquica, pre-
cisa desejar movimentar-se e descobrir-se 
para obter os ganhos da ginástica. Melhor, 
então, perguntar-se, antes de programar a 
ginástica, se há espaço físico e espaço so-
cial e organizacional no ambiente de traba-
lho para essas formas de expressão.
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Conclusões

As hipóteses e explicações aqui apre-
sentadas poderão contribuir para orientar 
melhor os programas de ginástica laboral 
e aumentar a adesão voluntária dos traba-
lhadores. São inegáveis os ganhos quando 
se permite ao trabalhador tomar consci-
ência de seu corpo. Porém, a consciência 
do corpo passa por uma aprendizagem, na 
qual algumas crenças e condutas são re-vi-
sitadas para serem des-construídas. E isso 
juntamente (imperativamente) com a cor-
reção da situação que provocou a postura 
estereotipada. Até o momento, devido às 
circunstâncias políticas e materiais, não 
foi possível implementar todas as medidas 
propostas ao final do estudo realizado no 
setor (LEAL & SOARES, 1999). Cumpre 
lembrar que, por ocasião do I Seminário 
Interno de Ergonomia, destacou-se a rele-
vância da continuidade da implantação do 
conjunto das recomendações para a me-
lhoria nos processos de trabalho e, conse-
qüentemente, para a prevenção de doenças 
físicas e mentais dos trabalhadores.

Diante de todos os dados resultantes 
desta avaliação do programa de GL, suge-
re-se que a última chamada a ser atendida 
antes da pausa destinada à ginástica se dê 
três minutos antes da mesma, tempo mé-
dio dos atendimentos. Essa “simples” reco-
mendação cria uma possibilidade real para 
realização da ginástica e manutenção do 
programa como é de interesse dos geren-
tes e dos trabalhadores. Essa possibilidade, 
ainda que real, não é condição suficiente 
para assegurar a adesão, que, como vimos, 
depende de uma mobilização subjetiva dos 

trabalhadores, a começar pela crença de que 
a GL possa trazer algum efeito útil. Desse 
modo, o incentivo de colegas, instrutores 
e gerentes ganha uma base mais concreta e 
efetiva, deixando de ser puramente verbal 
ou moral. É necessário reconhecer aqui a 
contradição fundamental dessa forma de 
organização e do cálculo de produtividade 
baseado exclusivamente no critério “tem-
po de atendimento”, que leva os gerentes 
a otimizarem o tempo, preenchendo todos 
os poros da jornada de trabalho, tornando 
meramente formal o incentivo para se fazer 
ginástica.

Baseados na evidência de campo, que 
mostra ocorrer uma invasão do tempo da 
ginástica pela última chamada atendida, 
perguntaríamos se o aparente paradoxo da 
totalidade de respostas afirmativas quanto 
à necessidade da ginástica e do dado real 
que mostra a baixa adesão não seria eluci-
dado ao levar-se em conta o trabalho real. 
Ou seja, parece que o trabalho não permite 
e, às vezes, impede a adesão ao programa, 
mesmo que este seja formalmente estimu-
lado pelos organizadores da produção. A 
ginástica, como qualquer outra recomen-
dação ergonômica, deve nascer da análise 
detalhada dos constrangimentos e da va-
riabilidade das situações reais de trabalho. 
Assim como um Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) será deixado de lado se en-
trar em conflito com exigências do trabalho 
(qualidade, ritmo, eficiência...), a ginástica 
deve ser compatibilizada com as exigências 
do trabalho que gerou sua recomendação.
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Resumo

Existe um crescimento elevado da oferta de produtos e serviços das empresas 
de teleatendimento. Porém, os operadores usuários de fones de ouvido mos-
tram-se afetados pela exposição a ruído, podendo estar sujeitos à perda auditiva 
permanente e irreversível devido à exposição acima dos limites permissíveis. 
Os métodos tradicionais de medição da exposição a ruído não são adequados 
quando a fonte sonora é instalada diretamente sobre o sistema auditivo ex-
terno (orelha) através do uso de fones. Neste trabalho, a norma ISO 11904 é 
usada para avaliar a exposição a ruído em operadores de teleatendimento, con-
siderando duas técnicas: cabeça artificial padronizada e microfone em ouvido 
real. Os resultados obtidos demonstraram que os dois métodos aplicados são 
eficientes e efetivos, podendo contribuir na avaliação apropriada da exposição 
a ruído em usuários de fones de ouvido de teleatendimento.

Palavras-chaves: exposição ao ruído, teleatendimento, fones de ouvido.

Abstract

There is a fast expansion in the number of products and services offered by 
telemarketing companies. However, operators using earphones showed to be 
affected and could have been subjected to permanent and irreversible auditory 
loss due to exposure above the permitted levels. The traditional methods for 
measuring noise exposure have not proved to be efficient when the sound source 
(earphones) is placed directly on the external auditory system (ears). In this 
study ISO 11904 was used as a standard to evaluate telemarketing operators’ 
exposure to noise. Two technical approaches were taken into consideration: a 
standardized artificial head and a microphone placed at operator’s ear. Final 
results demonstrated that both techniques are efficient and effective, and can 
contribute to evaluating adequately the earphone users’ exposure to noise in 
telemarketing.

Keywords: noise exposure, telemarketing, earphones.
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Introdução

O avanço técnico-científico, agora glo-
balizado, tem provocado renovação, trans-
formação e o surgimento de novos meios e 
métodos de industrialização e comerciali-
zação de produtos e prestação de serviços. 
Em decorrência deste avanço, têm despon-
tado várias formas de atingir os consumi-
dores, sendo uma delas a denominada 
genericamente de Telemarketing ou Telea-
tendimento, através de centrais de atendi-
mento (call centers).

As centrais de atendimento são am-
bientes de trabalho nos quais a principal 
atividade é conduzida via telefone, utili-
zando-se simultaneamente terminais de 
computador. O termo inclui tanto partes 
de empresas dedicadas a essa atividade em 
centrais internas de atendimento, quanto 
empresas especificamente voltadas para 
essa atividade. Nestes locais de trabalho 
está presente um dos problemas da relação 
homem-trabalho muito conhecido – o ruído 
e seus efeitos lesivos no homem. A forma 
de exposição a ruído, produzida e perce-
bida através de fones de ouvido acoplados 
diretamente sobre o sistema auditivo, tem 
mostrado a necessidade de adequação das 
técnicas e métodos para a sua medição e 
controle diferentes das desenvolvidas até 
então.

O teleatendimento expandiu-se de ma-
neira rápida, empregando nos últimos anos 
mais de 500 mil pessoas em nosso país, 
transformando-se no maior empregador na 
área de serviços. A Associação Brasileira de 
Telemarketing estima que exista uma de-
manda relacionada a quadros diversos de 
adoecimento e fadigas mental e física entre 
trabalhadores de teleatendimento ligados 
a patologias osteomusculares, distúrbios 
mentais diversos e alterações do aparelho 
de fonação.

Na Norma Regulamentadora 17, que 
trata da Ergonomia, há recomendações so-
bre as condições ambientais de trabalho 
quanto aos níveis mínimos e máximos de 
exposição permitidos aos diferentes fatores 
que compõem o conforto ambiental, tais 
como temperatura, ruído e luminosidade. 
Quanto ao ruído, não é observada, nessa 
norma nem em qualquer outra NR ou lite-
ratura nacional relacionada à medição de 
níveis de ruído, a descrição de uma me-
todologia que atenda às especificações da 
medição da exposição a ruído durante as 
atividades em que o trabalhador usa fones 

de ouvido, ou seja, em que o trabalhador 
tem a principal fonte de ruído diretamente 
sobre o seu sistema auditivo, como é o caso 
dos operadores de teleatendimento.

A legislação brasileira, mais precisa-
mente a NR-15, que trata das Atividades e 
Operações Insalubres, recomenda que os 
níveis de ruído contínuo ou intermitente 
devem ser medidos em decibéis (dB) com 
instrumento de nível de pressão sonora 
operando no circuito de compensação “A” 
e circuito de resposta lenta, devendo as 
leituras serem feitas próximas ao ouvido 
do trabalhador, ou seja, a técnica sugerida 
destina-se à medição de ruídos que se pro-
pagam em campo aberto, no ambiente em 
geral onde se encontra exposto o trabalha-
dor. Porém, no caso de postos de trabalho 
onde a fonte de ruído encontra-se direta-
mente sobre o sistema auditivo do traba-
lhador, como é o caso dos operadores de te-
leatendimento, as normas não contemplam 
uma metodologia adequada para a medição 
do ruído, o que inviabiliza a mensuração 
exata da exposição ocupacional a ruído 
nestes trabalhadores.

Segundo a NR-17, os níveis de ruído a 
que estão expostos os operadores de telea-
tendimento (usuários de fones de ouvido) 
devem estar de acordo com o estabelecido 
na NBR 10152 (ABNT, 1987), respeitando 
um nível de pressão sonora de até 65 dB(A) 
e a curva de avaliação de ruído (NC) de va-
lor não superior a 60 dB. Assim, é possível 
observar que não há uma metodologia ade-
quada para medir a exposição a ruído, no 
caso dos operadores de teleatendimento, 
que permita avaliar os riscos provocados 
por esse agente e propor recomendações de 
modificações do posto de trabalho ou reco-
mendar ações preventivas ou de proteção 
individual e coletiva.

A medição dos níveis de ruído em usu-
ários de fones de ouvido pode ser efetuada 
através da norma internacional ISO 11904-
1 (2002), utilizando um microfone em ou-
vido real, e mediante a ISO 11904-2 (2004), 
usando um manequim. Neste trabalho, es-
sas normas são aplicadas para determinar 
os níveis de exposição de operadores de 
teleatendimento a ruído com a intenção 
de proporcionar uma correta avaliação do 
ruído ocupacional a que estão expostos os 
operadores de teleatendimento para sua 
efetiva proteção.
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Exposição de operadores de teleatendimento a ruído

O ruído ambiente tem influência no 
comportamento do operador de telefonia 
ou de teleatendimento em especial quan-
do o receptor está equipado com fones de 
ouvido. Usualmente, essa exposição de 
ruído pode variar entre indivíduos devido 
a variações no tamanho e forma da orelha 
externa. Da mesma forma, o receptor tele-
fônico (fone de ouvido) exibirá diferente 
sensação auditiva quando usado por dife-
rentes indivíduos. Essas diferenças acústi-
cas entre uma e outra orelha e as diferen-
ças na susceptibilidade individual ao ruído 
indutor de perda auditiva são ignorados 
na legislação a respeito do ruído ocupa-
cional, que apenas estabelece limites no 
nível equivalente de ruído em campo livre 
(DARLINGTON, 2003).

As autoridades relacionadas ao traba-
lho, as uniões, as organizações voluntárias, 
os sindicatos, os empregados, os emprega-
dores, enfim, a sociedade tem expressado 
sua preocupação quanto aos novos riscos 
à saúde e à segurança que a indústria das 
centrais de atendimento em desenvolvi-
mento gera, conforme afirma Patel e Brou-
ghton (2002). Assim, Peretti et al. (2003) 
denunciam a escassez de estudos e pu-
blicações sobre exposição ocupacional de 
indivíduos submetidos ao ruído produzido 
por equipamentos de comunicação. Para os 
autores, essa falta de informações se deve, 
provavelmente, a dificuldades em relação a 
equipamentos e a metodologias para a me-
dição e determinação dos níveis de ruído. 
Hughes et al. (1986) apontaram a necessi-
dade de obtenção de maiores informações 
a respeito dos riscos relacionados ao uso 
freqüente e por longo tempo de fones de 
ouvido por usuários de toca-fitas portátil 
com níveis sonoros altos.

A seguir, destacam-se algumas pes-
quisas desenvolvidas na área de teleaten-
dimento, com os devidos resultados da 
exposição a ruído a que os trabalhadores 
estão submetidos. Alguns estudos e expe-
rimentos com operadores de telefonia não 
têm apresentado dados uniformes, sendo 
excluídos os riscos à audição associados 
à exposição de ruído ocupacional, segun-
do os relatos de Glorig et al. (1969) e de 
Alexander et al. (1979). Porém, nos estudos 
realizados por Stephen et al. (1995) em in-
divíduos que usavam continuamente fones 
de ouvido, bem como nos estudos realiza-
dos por Ianniello (1996), com operadores 
de telefones, e por Dajani, Kunov e Sesha-

giri (1996), com trabalhadores de manuten-
ção de cabos de telefonia e pessoal de terra 
de aeroportos, os resultados mostraram 
que esse tipo de risco está presente.

Diferentes autores têm dado ênfase aos 
efeitos indesejáveis provocados pelo ruído 
em telefonistas e às condições de trabalho, 
que geralmente são avaliados através de fa-
tores envolvidos no processo de trabalho: 
demanda de tarefas, ruído e temperatura 
do ambiente e presença de ondas eletro-
magnéticas. No entanto, a carga neuros-
sensorial, os fatores ergonômicos e a dose 
de ruído individual também devem ser 
considerados na avaliação de risco do tra-
balho, segundo observado por Ivanovich et 
al. (1994).

Um mesmo tipo de fone de ouvido usa-
do por diferentes pessoas pode produzir 
níveis de pressão sonora significativamen-
te diferentes em cada um dos ouvintes, de-
pendendo da geometria individual, da im-
pedância acústica do ouvido, do modelo do 
fone e do posicionamento deste no ouvido, 
de acordo com Gierlich (2002).

Mori (1985) examinou a audição de 175 
estivadores que não apresentaram proble-
mas relacionados ao sistema auditivo ou 
história de perdas auditivas na família. 
Deste grupo, 69% eram ouvintes de grava-
ções, sendo que, destes, 43% utilizavam 
fones de ouvido. O autor observou que os 
usuários de fones de ouvido apresentaram 
mais perdas auditivas permanentes do que 
os não usuários nas freqüências de 4kHz e 
6 kHz. Em um estudo conduzido por Ivano-
vich et al. (1994), 260 operadoras de telefo-
nia usuárias de fones de ouvido foram mo-
nitoradas. O ruído captado pelo microfone 
do ouvido artificial registrou níveis entre 
78,4 dB(A) e 86,6 dB(A) e picos de níveis 
de pressão sonora de 90 dB(A) a 96 dB(A). 
Stephen et al. (1995) realizaram um estu-
do com 37 operadores de teleatendimento 
usuários de fones de ouvido, utilizando, no 
ouvido real, para avaliar a exposição a ruí-
do, um minimicrofone colocado na entrada 
do canal auditivo de cada um dos indivídu-
os. Os resultados evidenciaram que o nível 
sonoro encontrava-se numa faixa de 79,9 
dB(A) a 103,8 dB(A), cuja média foi de 87 
dB(A). Os picos máximos apresentaram-se 
na faixa entre 119,2 dB(A) e 148,8 dB(A), 
cuja média foi de 140,8 dB(A).

Patel e Broughton (2002) realizaram um 
estudo que consistiu em 15 visitas a dife-
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rentes centrais de teleatendimento, com 
150 usuários de fones de ouvidos de am-
bos os sexos. Os níveis sonoros produzidos 
pelos fones de ouvido foram obtidos atra-
vés de um manequim equipado com um si-
mulador de ouvido e um molde de orelha. 
Os níveis de ruído encontram-se entre 65 
dB(A) a 88 dB(A), com média de 77 dB(A) 
e desvio padrão de 5 dB(A). Gierlich (2002) 
testou 6 diferentes fones de ouvido em 12 
indivíduos distintos. Os níveis de pressão 
sonora medidos variaram numa faixa de ± 
10 dB(A) em todas as faixas de freqüência. 
Os resultados das medições confirmaram 
que o uso da tecnologia da cabeça artificial 
com um simulador de ouvido e com um 
molde de orelha externa padrão propor-
cionou resultados mais realísticos quando 
comparados com os dados da média das 
características das orelhas humanas.

Um adequado controle da exposição a 
ruído demanda uma abordagem holística, 
considerando não somente os fones e a 
infra-estrutura dos aparelhos de telefonia, 
mas também o design dos prédios, o layout 
dos postos de trabalho, as modificações do 
trabalho e a manutenção dos equipamen-
tos, como mostra Bayley (2003). As reco-
mendações da legislação para a redução da 
exposição a ruído não podem ser garantidas 
somente a partir da escolha de um equipa-
mento com limitador acústico. Dependem, 
ainda, da regulagem de volume, da dura-
ção da exposição diária, da freqüência e 
da duração das chamadas telefônicas, da 
manutenção adequada dos equipamentos e 
de testes rápidos diários ou semanais para 
checagem do funcionamento do sistema, 
do correto uso e colocação dos fones, entre 
outros.

Determinação do nível de pressão sonora no canal auditivo

De acordo com a norma ISO 11904-1, 
técnica que utiliza um minimicrofone em 
ouvido real, o nível de pressão sonora no 
canal auditivo pode ser medido através da 
utilização de um microfone miniaturizado, 
que é colocado na entrada do canal auditi-
vo. As respostas dos minimicrofones utili-
zados devem estar desprovidas de pronun-
ciados efeitos de ressonância. O microfone, 
os elementos elétricos, suportes e outros 
elementos não devem exceder a área de 10 
mm2 da área total da concha do ouvido. A 
norma ISO/DIS 11904 determina que os 
sinais devem ser analisados com filtros de 
terço de oitava, conforme requisições para 
classe I da IEC 61260.

No caso da técnica usando manequim, 
os níveis de pressão sonora são obtidos 
através da exposição do manequim equipa-
do com simulador de ouvido ao ruído sob 
teste e são medidos em bandas de terço de 
oitava através de LM, exp, f.

Cada um dos níveis das bandas de ter-
ço de oitava é ajustado com a resposta em 
freqüência de campo difuso (∆LDF, f para 
ouvido real e DLDF, f para o manequim) 
para obter os níveis de pressão sonora cor-
respondentes, apresentados em bandas de 
terço de oitava em campo difuso. Poste-
riormente, esses níveis em bandas de terço 
de oitava são ajustados usando a curva de 
ponderação A e subseqüentemente combi-
nados para obter o nível de pressão sonora 

contínuo equivalente ponderado A, rela-
cionado ao campo difuso LDF, Aeq.

Com o indivíduo exposto ao ruído sob 
teste e com o minimicrofone devidamente 
posicionado, o nível de pressão sonora na 
orelha pode ser obtido para cada uma das 
freqüências em bandas de terço de oitava. 
De acordo com a respectiva norma ISO, a 
faixa de freqüência de maior significância 
para os objetivos do teste e uma relação 
sinal-ruído de ao menos 10 dB devem ser 
garantidos em cada faixa de freqüência 
em bandas de terço de oitava. O tempo 
de medição deve ser escolhido de modo a 
ser representativo da exposição real. Para 
bandas de freqüência de terço de oitava, as 
freqüências da banda central f e o tempo de 
medição t devem apresentar um intervalo 
de tempo representativo da exposição.

Para obter os níveis de pressão sonora 
em banda de terço de oitava relacionados 
em campo difuso LDF, f, é necessário sub-
trair do nível de pressão sonora do canal 
auditivo (Lear,exp,f para ouvido real e LM,exp,f 
para o manequim) a resposta em freqüên-
cias de campo difuso (∆LDF, f para ouvido 
real e DLDF, f  para o manequim):

i) Técnica em ouvido real

LDF, f = Lear, exp, f  – ∆L DF, f (1)

ii) Técnica com manequim

LDF, f = LM, exp, f  – ∆L DF, f (2)
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Tabela 1  Correção dos níveis de pressão sonora para obtenção da resposta em fre-
qüência de campo difuso para posições selecionadas de medição no canal 
auditivo (técnica ouvido real)

Freqüência (Hz) Resposta em freqüência de campo difuso, LDF, f  (dB)

100 0,0
125 0,2
160 0,4
200 0,6
250 0,8
315 1,1
400 1,5
500 1,7
630 2,1
800 2,5

1.000 2,9
1.250 3,6
1.600 4,7
2.000 6,4
2.500 8,2
3.150 5,8
4.000 3,0
5.000 5,1
6.300 6,9
8.000 5,6

10.000 -0,9

Fonte: ISO/DIS 11904-1, 2000. p. 8.

Tabela 2  Correção dos níveis de pressão sonora para obtenção da resposta em freqüên-
cia de campo difuso na técnica utilizando manequim

Freqüência
(Hz)

Resposta em freqüência de campo 
difuso, DLDF, f (dB)

Tolerância
(dB)

100 0,0 ±1,0
125 0,0 ±1,0
160 0,0 ±1,0
200 0,0 ±1,0
250 0,5 ±1,0
315 0,5 ±1,0
400 1,0 ±1,0
500 1,5 ±1,5
630 2,0 ±1,5
800 4,0 ±2,0

1.000 5,0 ±2,0
1.250 6,5 ±1,5
1.600 8,0 ±1,5
2.000 10,5 +2,0 -1,0
2.500 14,0 +2,0 -3,0
3.150 12,0 +6,0 -1,0
4.000 11,5 +5,0 -2,0
5.000 11,0 +5,5 -2,0
6.300 8,0 +2,0 -3,0
8.000 6,5 +5,0 -4,0

10.000 10,5 +0,0 -10,0

Fonte: ITU-T, 1993. p. 58, p. 13.
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Para a técnica em ouvido real, a posição 
de colocação do minimicrofone no canal 
auditivo aberto, de acordo com a norma 
ISO 11904-1, assim como a respectiva res-
posta em freqüência de campo difuso ∆LDF, 
f, pode ser obtida a partir da Tabela 1. Já 
segundo a norma ISO 11904-2, a resposta 
em freqüência de campo difuso na técni-
ca utilizando o manequim DLDF, f pode ser 

LDF, Aeq = 10.log {∑10(L
Df, f

 + A
f
)/10}dB (A)

f

Material e método

Aplicação das técnicas em campo

O presente estudo foi desenvolvido no 
setor de teleatendimento de uma empresa 
de telefonia de Santa Catarina, cujo núme-
ro total de funcionários é de 1.200 pessoas. 
A área construída é de 2.000 m2. O local 
é climatizado artificialmente, sendo a ilu-
minação artificial. Os postos de trabalho 
têm microcomputador, linha telefônica 
com fone de cabeça com volume regulável, 
mesa e cadeira com alturas reguláveis. Os 
operadores de teleatendimento, cuja idade 
varia de 18 a 43 anos, utilizam fones de ou-
vido como instrumento de trabalho.

O grupo de avaliação da exposição a 
ruído foi constituído por 32 operadores de 
teleatendimento, usuários de fones de ou-
vido, de ambos os sexos. Destes, 16 traba-
lham no setor de informações da operado-
ra, denominado setor receptivo, sendo oito 
indivíduos para cada turno de trabalho 
estabelecido. Os outros 16 operadores tra-
balham no setor de vendas da operadora, 
denominado setor ativo, sendo oito indiví-
duos para cada turno de trabalho estabe-
lecido.

A seleção dos indivíduos que participa-
ram da técnica usando minimicrofone em 
ouvido real foi realizada aleatoriamente. 
Assim, os trabalhadores selecionados passa-
ram por uma avaliação audiológica e clínica 
através de anamnese clínica dirigida a todos 
os aspectos da saúde geral do indivíduo, 
como também da saúde auditiva, seguida de 
otoscopia e audiometria tonal limiar.

Permaneceram na amostra os indivíduos  
que não apresentaram indícios de quais-
quer alterações no seu sistema auditivo e/
ou indícios de alterações de sua saúde em 
geral, segundo avaliação clínica. Esses cui-
dados na seleção da amostra permitiram 
que se realizassem todos os procedimentos 

requeridos para as medições necessárias 
com o máximo de segurança e garantiram 
também que problemas de saúde não inter-
firissem nos resultados das medições.

No local de avaliação da exposição a 
ruído foram utilizadas as duas técnicas de 
medição descritas na norma ISO 11904: 
a técnica em ouvido real e a que utiliza o 
manequim, a fim de comparar seus resul-
tados. Para a execução das duas técnicas 
em campo foi utilizada, para a técnica com 
manequim, uma cabeça artificial padroni-
zada equipada com um simulador de ouvi-
do artificial e com um molde de orelha ex-
terna adulta. E para as medições em ouvido 
real, foi colocado um minimicrofone junto 
ao conduto auditivo externo de cada um 
dos indivíduos selecionados para a pesqui-
sa, conforme exposto abaixo. Além dessas 
duas entradas para captação e análise dos 
sinais, foi adicionado um microfone fixado 
a um tripé para medição simultânea do ruí-
do do ambiente.

Técnica do minimicrofone em ouvido 
real 

A presente técnica consistiu na coloca-
ção de um minimicrofone no meato acústi-
co externo do operador de teleatendimen-
to, usuário de fones de ouvido, conhecida 
por MIRE-Technique (Microphones In Real 
Ears) ou simplesmente técnica usando mi-
crofone em ouvido real. O minimicrofone 
utilizado é da marca DPA, modelo H17546, 
com amplificador MPS 6010. Tanto o mi-
crofone quanto seus equipamentos de co-
nexão atendem aos requisitos da norma 
IEC 61672. Para a calibração do mini-mi-
crofone, foi utilizado o calibrador Brüel & 
Kjær, modelo 4230, na freqüência de 1 kHz, 
de acordo com a norma IEC 60942. 

O minimicrofone foi colocado no con-
duto auditivo externo do operador de acor-

obtida a partir da norma ITU-T P.58:1993, 
conforme Tabela 2.

Os níveis de pressão sonora contínua 
equivalente, relacionados ao campo difuso 
que representa a exposição global ao ruído, 
devem ser calculados usando a ponderação 
A, definido como Af através da seguinte ex-
pressão:
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do com os cuidados especializados reque-
ridos pela técnica, sendo realizado por um 
fonoaudiólogo.

Com o indivíduo em seu posto real de 
trabalho, foi colocado o minimicrofone na 
posição escolhida para os testes (no exte-
rior da entrada do canal auditivo). O traba-
lhador foi requisitado a regular os contro-
les de volume do fone de acordo com sua 
predileção e, a partir de então, o mesmo 
executou sua função normalmente. 

O minimicrofone e o seu respectivo 
amplificador foram conectados a um com-
putador portátil equipado com um soft-
ware analisador dinâmico de sinais, que 
realizou a medição em bandas de terço de 
oitava dos níveis de pressão sonora produ-
zidos pelo fone de ouvido durante a situa-
ção normal de trabalho.

Técnica da cabeça artificial de manequim

A partir dessa técnica de medição dos 
níveis de pressão sonora produzidos por 
fones de ouvido, foi utilizada uma cabeça 
artificial de manequim equipada com um 
simulador de ouvido. A cabeça artificial de 
manequim foi fabricada de acordo com a 
recomendação da norma ITU-T P.58-1993. 
O manequim foi equipado com um molde 
de orelha externa adulta, feito em silicone 
para se assemelhar às características da 
orelha humana, e um simulador de ouvido 
marca Brüel & Kjær®, modelo 4157, aco-
plado a um simulador de conduto auditivo 
externo, marca Brüel & Kjær®, modelo DB 
2012, com amplificador para o microfone, 
marca Brüel & Kjær®, modelo 2804, fabri-
cados de acordo com as normas IEC 711-
1981 e ANSI S3.25-1979.

O manequim foi instalado no posto de 
trabalho próximo do operador de teleaten-
dimento, onde recebeu um fone de ouvido 
de mesma marca e modelo do operador. Os 
fones, tanto do operador quanto do mane-
quim, foram conectados à mesma linha te-
lefônica a fim de garantir que o mesmo si-
nal fosse recebido simultaneamente pelos 
dois fones. A partir de então, foi realizada 
a medição do ruído produzido pelos fones 
através das duas técnicas propostas.

Na Figura 1 é apresentado um esquema 
do sistema de avaliação da exposição de 
usuários de fone de ouvido a ruído utili-
zado nos postos de trabalho da central de 
teleatendimento. Nesta figura, o ruído sob 
teste, que é o próprio sinal que chega à cen-
tral de teleatendimento, entra no sistema 
através do sistema de telefonia (telefone) e 

passa pelo regulador de volume do fone de 
ouvido. 

O aparelho telefônico apresenta duas 
saídas, para dois fones simultaneamente, 
sendo um deles acoplado ao manequim e 
o outro ajustado ao operador de teleatendi-
mento, que está portando o minimicrofone. 
O sinal captado pelo minimicrofone e pelo 
simulador de ouvido do manequim foi re-
gistrado pelo analisador de sinais em ter-
mos do nível de pressão sonora em bandas 
de freqüência de terço de oitava.

A distribuição dos equipamentos uti-
lizados e instalados nos postos de traba-
lho para avaliar a exposição ao ruído em 
usuários de fones de ouvido foi feita como 
descrito a seguir. 

O operador de teleatendimento utili-
zou o fone acoplado à sua orelha externa 
junto com o minimicrofone. Já a cabeça 
artificial do manequim foi equipada com 
o simulador de ouvido, com um fone de 
ouvido com cópia do sinal recebido pelo 
fone do operador. O microfone externo 
para registro do ruído ambiente foi insta-
lado em um tripé, ao lado do operador.

O tempo de medição foi determinado 
de modo a ser realmente representativo 
da exposição real. Segundo a norma ISO 
11904, para bandas de freqüência de terço 
de oitava com freqüências de banda central 
f, o tempo de medição deverá ser um inter-
valo de tempo representativo da exposição. 
Como a faixa de freqüência a ser testada no 
presente estudo está compreendida entre 
100 Hz e 10 kHz, o maior tempo de me-
dição necessário para realizar as medições 
na menor freqüência (100 Hz) será de 50 
segundos. Nesta pesquisa foi adotado um 
tempo de 60 segundos para cada medição 
a fim de garantir o tempo mínimo exigido 
pela norma. A avaliação da exposição a ruí-
do foi determinada para cinco medições de 
60 segundos cada, realizadas no momento 
de maior atividade de trabalho.

Após terem sido realizadas as coletas de 
dados em campo, ou seja, após a realização 
das medições dos níveis de pressão sono-
ra a que os operadores de teleatendimento 
estão expostos, através das duas técnicas, 
cada um dos níveis das bandas de terço de 
oitava foram ajustados com a resposta em 
freqüência para campo difuso (∆LDF,f para 
ouvido real e DLDF,f para o manequim). Es-
ses níveis em bandas de terço de oitava 
foram ainda ajustados usando a curva de 
ponderação A e subseqüentemente foram 
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Resultados

Nas Figuras 2 a 5 são apresentados os 
resultados das medições, em termos dos 
níveis globais de exposição a ruído, em 
dB(A), do setor receptivo do turno 1, do 
setor receptivo do turno 2, do setor ativo 
do turno 1 e do setor ativo do turno 2, res-
pectivamente. Os indivíduos que fazem 
parte da amostra do setor receptivo que 
trabalham no turno 1, em que o número 
de ligações recebidas é menor em relação 
ao turno 2, desenvolvem a atividade co-
nhecida como de informações e auxílio ao 
cliente. Os indivíduos do setor ativo traba-
lham no setor de vendas da operadora de 
teleatendimento e, ao invés de receberem 
ligações, realizam-nas. Quanto ao número 
de ligações realizadas entre os dois turnos 
do setor ativo, há praticamente uma equi-
paração, pois no setor há o estabelecimento 
de metas de vendas, o que faz com que os 
operadores trabalhem em ritmos parecidos 
nos dois turnos.

Os valores apresentados pelas Figuras 
2 a 5 correspondem aos níveis médios das 
cinco medições de cada operador de tele-
atendimento. Também esses níveis mé-
dios são acompanhados dos valores do 
desvio padrão. Na Tabela 3 estão listados 
os valores médios e os desvios padrão das 
medições da exposição sonora para os 32 
operadores de teleatendimento, quando 
utilizadas as duas técnicas de avaliação: 
ouvido real com minimicrofone e mane-
quim com simulador de ouvido.

A média da exposição ao ruído – estima-
da a partir da exposição de cada um dos 32 
operadores de teleatendimento – das medi-
ções da técnica em ouvido real apresentou 
um nível de 76,2 dB(A) e um desvio de 4,1 
dB(A) e, para a técnica do manequim, foi 
de 78,5 dB(A) e 4,8 dB(A) de desvio pa-
drão, como é mostrado na Tabela 3.

Figura 1  Diagrama do sistema de medição para avaliar a exposição de operadores de teleaten dimento 
a ruído: técnica em ouvido real e manequim

combinados para obter o nível de pressão 
sonora contínuo equivalente ponderado A 

relacionado ao campo difuso, LDF,Aeq. 

Para o início das medições, os equipa-
mentos foram instalados e devidamente 

calibrados de acordo com as descrições 
relatadas anteriormente. Após as devidas 
conexões, o operador foi orientado a rea-
lizar as regulagens do aparelho receptor da 
maneira usualmente ajustada a um nível 
de volume confortável.
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Figura 3  Níveis globais de exposição a ruído dos operadores de teleatendimento do setor receptivo do 
turno 2

Figura 2  Níveis globais de exposição a ruído dos operadores de teleatendimento do setor receptivo do 
turno 1

Figura 4  Níveis globais de exposição a ruído dos operadores de teleatendimento do setor ativo do 
turno 1

Figura 5  Níveis globais de exposição a ruído dos operadores de teleatendimento do setor ativo do 
turno 2



Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, 31 (114): 161-172, 2006170

Tabela 3  Valores médios e os desvios padrão das medições da exposição sonora LDF,Aeq 
das técnicas com minimicrofone e manequim para os 32 operadores de te-
leatendimento

Operador

Exposição a ruído   dB(A)

Minimicrofone no ouvido real Manequim com simulador

Média Desvio Média Desvio

1
2
3
4
5
6
7
8

71,4
72,1
65,4
73,3
75,2
71,2
74,4
76,1

4,5
3,7
4,2
3,3
3,1
4,7
4,5
7,2

78,6
81,4
74,5
78,8
82,6
67,3
76,2
69,3

3,9
2,7
2,7
4,4
2,6
0,9
3,8
2,0

9
10
11
12
13
14
15
16

83,2
73,2
80,1
86,4
76,8
74,0
78,4
71,3

6,2
2,1
5,2
2,3
0,5
1,1
2,8
6,8

89,5
81,6
86,4
79,8
79,0
80,8
80,2
73,5

6,5
2,7
6,6
2,1
1,8
1,0
2,9
4,5

17
18
19
20
21
22
23
24

80,1
81,3
79,7
78,3
79,5
74,5
77,0
75,9

4,7
6,5
1,2
5,3
2,7
5,1
5,6
3,9

85,2
82,3
80,8
81,6
78,7
74,3
76,8
77,9

3,8
5,0
1,5
6,2
2,6
2,8
3,9
3,5

25
26
27
28
29
30
31
32

75,1
75,4
76,2
73,7
73,3
80,0
76,5
79,3

3,4
2,4
1,9
3,1
3,8
1,2
1,6
2,3

74,5
82,5
73,9
74,1
74,6
82,7
79,5
74,1

3,0
1,9
2,6
1,3
2,9
1,7
1,1
1,5

Valor Global 76,2 4,1 78,5 4,8

Discussão e conclusões

As técnicas normalizadas da ISO 11904 
têm sido aplicadas para a quantificação da 
exposição de operadores de teleatendimen-
to usuários de fones de ouvidos a ruído du-
rante o desenvolvimento das atividades no 
posto de trabalho. Foram usados os proce-
dimentos de um minimicrofone instalado 
na entrada do ouvido do operador e de um 
manequim com simulador de ouvido para 
satisfazer, respectivamente, os critérios e re-
comendações das partes 1 e 2 dessa norma.

Os valores médios de exposição a ruído 
medidos nos indivíduos estiveram entre 
66 dB(A) e 90 dB(A), sendo consideradas 
variações significativamente elevadas em 
relação ao que estabelece a NBR 10152 
(ABNT, 1987), norma brasileira registrada 
no INMETRO (117.023-6/I2), que determi-
na que seja respeitado, no mínimo, nível de 
ruído de até 65 dB(A) e a curva de avaliação 
de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB 
para operadores de teleatendimento.
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Quando comparados os resultados obti-
dos nas medições através das duas técnicas 
aplicadas em um setor de teleatendimen-
to, foram observadas diferenças entre os 
resultados de uma e de outra técnica. Em 
uma medição em campo, o controle pou-
co preciso de muitas e distintas variáveis 
(temperatura, umidade, fluxo de ar, ruído 
ambiente, posicionamento de equipamen-
tos) permitiram que os resultados finais 
apresentassem diferenças. Entre os fatores 
que participam na variação destas diferen-
ças podem-se destacar: 

1. O manequim permanece estático, 
enquanto que o operador movimenta-se 
continuamente durante os atendimentos, o 
que gera atritos na roupa que provocam ru-
ídos adicionais que são transmitidos pelas 
próprias estruturas anatômicas do indiví-
duo ao minimicrofone;

2. No operador, há a geração de ruídos 
fisiológicos, resultantes da respiração, dos 
batimentos cardíacos e do peristaltismo 
gastrintestinal, que também podem ser 
transmitidos através das estruturas anatô-
micas para o minimicrofone;

3. Os ruídos gerados pela própria fo-
nação do operador ao dialogar com o seu 
interlocutor durante o atendimento, que 

podem chegar ao minimicrofone pelas es-
truturas anatômicas e também por via aé-
rea;

4. Quanto ao manequim, por ser de uma 
estrutura mais sólida e não conter estrutu-
ras que possam absorver e reduzir vibra-
ções a exemplo da estrutura muscular do 
indivíduo, recebe vibrações das estruturas 
às quais está apoiado, neste caso da mesa 
do operador, que contém vibrações geradas 
pelo funcionamento do microcomputador, 
pela digitação, por batidas do próprio ope-
rador ou dos colegas sobre a bancada, uma 
vez que os postos de trabalho são contí-
guos, além da vibração estrutural predial.

Pode-se notar que a diferença entre os 
resultados das medições através das duas 
técnicas aplicadas em campo e dos valores 
globais médios não ultrapassa 2,3 dB(A). 
Porém, para alguns casos, essas diferenças 
são maiores que 5 dB(A).

Portanto, foi mostrado que os dois 
métodos experimentais que determinam 
a exposição a ruído, para fontes sonoras 
próximas ao ouvido em operadores de tele-
atendimento, podem produzir boas estima-
tivas de forma eficiente e efetiva.
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O trabalho duplicado: a divisão sexual no trabalho e na re-
produção – um estudo das trabalhadoras do telemarketing

NOGUEIRA, Claudia Mazzei. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 240p.

As pesquisas sobre teleatendimento no 
Brasil têm, gradativamente, despertado o 
interesse de pesquisadores que passaram a 
observar o crescimento de um novo setor 
da economia em expansão em todo o mun-
do: o teleatendimento.

É inegável sua capacidade de geração 
de empregos formais em uma sociedade 
marcada pelo desemprego. Contudo, faz-
se necessário analisar a organização do 
trabalho e as formas de gestão da força de 
trabalho que, a despeito do emprego de 
alta tecnologia, apóiam-se em práticas vi-
venciadas no período de expansão da in-
dústria.

O livro de Claudia Mazzei Nogueira 
vem contribuir para a ampliação dos co-
nhecimentos nesse campo, enfocando a 
existência, ou não, de alterações na divisão 
sexual do trabalho no âmbito do trabalho 
produtivo e reprodutivo em uma categoria 
profissional predominantemente feminina.

Esse setor adquire fundamental im-
portância para a compreensão da atual 
dinâmica do trabalho na sociedade capi-
talista, pois acirra a competitividade entre 
as empresas, posto que a agilidade das co-
municações acelera as negociações e, nas 
palavras de Nogueira, estabelece a “mer-
cantilização da informação”.

Se do lado do empresariado o tele-
marketing se configura como um aspecto 
positivo na concretização dos negócios, 
do lado das trabalhadoras o mesmo não 
se verifica. São predominantemente mu-
lheres, jovens, com parcela significativa 
de pessoas que obtiveram seu primeiro 
emprego nesse setor – mas que vivenciam 
condições de trabalho nocivas às saúdes 
física e mental.

A organização do trabalho observada 
nas empresas do setor apóia-se na elimi-
nação dos tempos mortos, associando alta 
tecnologia a velhos preceitos de contro-
le dos trabalhadores, aperfeiçoados pela 
tecnologia, permitindo maior extração da 
mais-valia.

Resenha

A forte e constante pressão por atendi-
mentos em tempos cada vez mais constri-
tos, o difícil relacionamento com clientes 
e, sobretudo, com as chefias intermediá-
rias, que ficam à escuta sugerindo atitudes 
e comportamentos, têm levado essas tra-
balhadoras a altos níveis de esgotamento, 
mascarados pela medicina do trabalho em-
presarial, que passa a lidar com o problema 
de forma individualizada, sem considerar 
seu caráter coletivo. 

Tanto a estratégia empresarial como as 
condições de trabalho no setor conduzem 
a índices expressivos de rotatividade nessa 
categoria, o que é analisado, apropriada-
mente, em duas dimensões: por um lado, 
a “descartabilidade” da força de trabalho e, 
por outro, a conformação de reais entraves 
para a organização desta categoria profis-
sional, dificultando a construção do per-
tencimento de classe (p. 56).

O cotidiano das teleoperadoras é retra-
tado de forma a ressaltar a repetitividade 
no trabalho produtivo: são 6 horas diárias, 
sentadas à frente de um microcomputa-
dor, sendo ouvidas por representantes da 
empresa, informando usuários em tem-
po médio de atendimento em torno de 29 
segundos. Além desse tempo médio, há a 
observância determinada pela Anatel, que 
reza que os usuários não devem permane-
cer em fila de espera por tempo superior 
a 10 segundos. Nessa perspectiva, a opção 
empresarial é pela compressão do tempo 
no trabalho e não pela ampliação dos pos-
tos de trabalho, que, em princípio, poderia 
amenizar esse tipo de pressão.

Cláudia Nogueira mostra que os diálo-
gos são padronizados por meio do estabe-
lecimento de scripts para o alcance desses 
objetivos, ressaltando a função da lingua-
gem no trabalho como portadora de signi-
ficados e, portanto, a estandardização, que 
visa transmitir valores empresariais aos 
usuários com determinada uniformidade.

A empresa analisada apresenta uma 
jornada de trabalho de 6 horas, com 15 mi-
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nutos de intervalo e 5 minutos destinados a 
pausas particulares. Situação ironicamente 
“mais favorável” em relação às empresas 
terceirizadas, que adotam apenas os 15 
minutos de intervalo, destinados a lanche, 
solução de problemas pessoais etc.

As condições de trabalho e a postura das 
chefias em relação a pausas restritas aponta-
das pela autora abrem campo fértil de inves-
tigação para a área da saúde, em especial à 
Nefrologia, à Psiquiatria e à Psicologia.

Decorrem dessas condições de trabalho 
altos índices de absenteísmo na categoria, 
assim como alta rotatividade. O mal-estar, 
tal como analisado por autores a exemplo 
de Christophe Dejours, é a síntese das al-
terações físicas e subjetivas advindas do 
processo de trabalho. Sua manifestação 
inicia-se no absenteísmo, resultando em 
abandono da profissão, e apresenta sinto-
mas relacionados à depressão, ao estresse, 
à exaustão e à ansiedade.

A preocupação patronal com a saúde 
das trabalhadoras limita-se a disponibilizar 
um ambulatório, médicos e outros especia-
listas para atenderem diversas demandas 
nesse campo. Os casos de LER/DORT são 
muitas vezes negligenciados pela equipe 
médica, que indica tratamentos paliativos, 
evitando conceder licenças médicas. As 
trabalhadoras, por sua vez, preferem omitir 
seus problemas de saúde temendo retalia-
ções que as conduzam ao desemprego.

Os indícios de que a saúde física destas 
trabalhadoras tem sido afetada pelo traba-
lho são muitos: na empresa pesquisada, 
7,5% dos trabalhadores encontravam-se 
em licença médica e apenas 1,5% era do 
sexo masculino.

Se do lado do trabalho produtivo a mu-
lher trabalhadora no setor de telemarketing 
vivencia situações precarizadas de traba-
lho, no que tange ao trabalho reprodutivo 
não é diferente. Nesse último aspecto, as 
mulheres apresentam uma introjeção  acer-
ca da responsabilização das tarefas domés-
ticas e, portanto, o sexo masculino “ajuda”, 
mas não tem responsabilidade por sua rea-
lização. Ajudar não é, naturalmente, com-
partilhar, dividir. A mensagem subjacente 
é: “ajudo quando posso”, diferente da com-
preensão de que os afazeres domésticos, o 
cuidado com filhos, idosos, pessoas com 
alguma espécie de dependência são atri-
buições de ambos os sexos.

Apreende-se que a jornada de trabalho 
de 6 horas indica, pelo lado dos empresá-

rios, ser suficiente para atingir determina-
da produtividade, a qual comprovadamen-
te decresce significativamente após esse 
período. Do lado do trabalho reprodutivo, 
possibilita realizar as tarefas domésticas e, 
como bem aponta a autora, “na sociedade 
patriarcal, as prioridades femininas resi-
dem fundamentalmente na esfera domés-
tica” (p. 111).

Os arranjos familiares, por vezes, en-
volvendo também outras mulheres, é a 
solução encontrada pelas mulheres traba-
lhadoras para os cuidados de seus filhos. 
Nesse sentido, às suas mães é destinada a 
tarefa de cuidar dos filhos nas horas de tra-
balho das filhas.

A remuneração surge como um fator 
imprescindível no sustento familiar e não 
complementar, reafirmando pesquisas 
anteriores desenvolvidas pela autora que 
apontam que a inserção no mercado de tra-
balho está menos relacionada à emancipa-
ção da mulher, mas, de fato, ela se dá por 
questões de sobrevivência e estão estreita-
mente vinculadas ao desemprego masculi-
no crescente. 

Tal situação reafirma posições hierár-
quicas diferenciadas na sociedade como 
um todo, reservando à mulher salários 
inferiores em relação aos homens, assim 
como as responsabilidades domésticas. 
Nesse aspecto, Claudia Nogueira irá apon-
tar o papel feminino para a manutenção e 
reprodução da lógica capitalista na socie-
dade (p. 125).

As diferenças entre os sexos compreen-
didas como construções sociais e não como 
“destinos biológicos” indicam que a socie-
dade instaura patamares de poder e do-
minação. Assim, estabelece segregações e 
valorações que acabam por determinar um 
valor para o trabalho masculino diferente 
do das mulheres, não só no que concerne à 
remuneração, mas também quanto ao reco-
nhecimento social da tarefa e da profissão, 
além da “naturalização” da responsabilida-
de pelo trabalho reprodutivo.

Desta forma, a análise tecida por Clau-
dia Nogueira vem somar-se a outras pes-
quisas, tais como as realizadas por Danie-
le Kergoat, Liliana Segnini, Helena Hirata 
entre outras, confirmando que, tanto no 
espaço produtivo, como no reprodutivo, a 
divisão sexual do trabalho está presente, 
reafirmando relações de opressão e repro-
duzindo os valores da sociedade patriar-
cal.
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A análise teórica é feita com competên-
cia e profundidade, focalizando o trabalho 
como categoria fundante do ser social, 
apoiando-se em Marx, Engels, Luckács, 
Antunes e Mészaros. Tal exame, articulado 
à pesquisa empírica, permite reafirmar a 
divisão sexual do trabalho como um fenô-
meno do processo histórico e distante de 
uma suposta neutralidade.

A urgência em vivenciarmos uma so-
ciedade capaz de “metamorfosear” a divi-
são sexual do trabalho adquire ao menos 
um sinal de probabilidade apontado nessa 

pesquisa: a consciência, por parte das mu-
lheres que sofrem a opressão da sociedade 
patriarcal, da importância de uma divisão 
sexual do trabalho mais justa e igualitária 
as leva a educarem seus filhos e filhas a 
partir de princípios que conduzam a rela-
ções menos desiguais entre homens e mu-
lheres.
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Conforme Ali (2001): “Grande número dessas dermatoses 
não chegam às estatísticas e sequer são atendidas no pró-
prio ambulatório da empresa.” (p.17)

A exatidão das referências constantes da listagem e a 
correta citação no texto são de responsabilidade do(s) 
autor(es) do trabalho. As citações deverão ser listadas nas 
referências bibliográficas ao final do artigo, em ordem 
alfabética e organizadas de acordo com a norma da As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 6023, 
versão de 2002. Os exemplos apresentados abaixo têm 
um caráter apenas de orientação e foram elaborados de 
acordo com essa norma:

Livro
WALDVOGEL, B. C. Acidentes do trabalho: os casos fatais – a 
questão da identificação e da mensuração. Belo Horizon-
te: Segrac, 2002.

Capítulo de livro
NORWOOD, S. Chemical cartridge respirators and gas-
masks. In: CRAIG, E. C.; BIRKNER, L. R.; BROSSEAU, L. Res-
piratory protection: a manual and guideline. 2nd ed. Ohio: 
American Industrial Hygiene Association, 1991. p. 40-60.

Artigos de periódicos
BAKER, L.; KRUEGER, A. B. Medical cost in workers com-
pensation insurance. J. Health Econ., n. 14, p. 531-549, 
1995.

GURGEL, C. Reforma do estado e segurança pública. Políti-
ca e Administração, v. 3, n. 2, p. 15-21, 1997.
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Artigo e/ou matéria de revista, jornal etc.
NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de 
São Paulo, São Paulo, 28 jun. 1989. Folha Turismo, Cader-
no 8, p. 13.

Tese, dissertação ou monografia
SILVA, E. P. Condições de saúde ocupacional dos lixeiros de São 
Paulo. 1973. 89f. Dissertação (Mestrado em Saúde Am-
biental) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 1973.

Evento como um todo
SEMINÁRIO PROMOÇÃO DA SAÚDE AUDITIVA: ENFOQUE 
AMBIENTAL, 2, 2002, Paraná. Anais... Universidade Tuiuti 
do Paraná, 2002.

Resumo ou trabalho apresentado em  congresso
FISCHER, R. M.; PIRES, J. T.; FEDATO, C. The strengthe-
ning of the participatory democracy. In: INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF INTERNATIONAL SOCIETY FOR THIRD-
SECTOR RESEARCH (ISTR), 6, 2004, Toronto. Procee dings... 
Toronto: Ryerson University, 2004. v. 1. p. 1.

Relatório
FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA 
E MEDICINA DO TRABALHO. Relatório de Gestão 1995-
2002. São Paulo, 2003. 97p.

Relatório técnico
ARCURI, A. S. A.; NETO KULCSAR, F. Relatório Técnico da 
avaliação qualitativa dos laboratórios do Departamento 
de Morfologia do Instituto de Biociências da UNESP. São 
Paulo. Fundacentro. 1995. 11p., 9 anexos.

CD-ROM
SOUZA, J. C. de et al. Tendência genética do peso ao des-
mame de bezerros da raça nelore. In: REUNIÃO ANUAL 
DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 35, 1998, 
Botucatu. Anais... Botucatu: UNESP, 1998. MEL-002. 1 CD-
ROM.

MORFOLOGIA dos artrópodes. In: ENCICLOPÉDIA mul-
timídia dos seres vivos. [S.l.]: Planeta DeAgostini, 1998. 
CD-ROM 9.

Fita de vídeo
CENAS da indústria de galvanoplastia. São Paulo: Funda-
centro, 1997. 1 videocassete (20 min), VHS/NTSC., son., 
color.

Documento em meio eletrônico
BIRDS from Amapá: banco de dados. Disponível em: 
http://www.bdt.org. Acesso em: 28 nov. 1998.

ANDREOTTI, M. et al. Ocupação e câncer da cavidade 
oral e orofaringe. Cad. Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 22, 
n. 3, 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X20060003000
09&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 15 abr. 2006. 

Legislação
BRASIL. Lei nº 9.887, de 7 de dezembro de 1999. Altera 
a legislação tributária federal. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, 8 dez. 1999.

Constituição Federal

BRASIL. Constituição (1988). Texto consolidado até a 
Emenda Constitucional nº 52 de 08 de março de 2006. 
Brasília, DF, Senado, 1988.

Decretos

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 48.822, de 20 de janeiro 
de 1988. Lex: Coletânea de Legislação e Jurisprudência, 
São Paulo, v. 63, n. 3, p. 217-220, 1998.

f) Tabelas e quadros

Devem ser apresentados em folhas separadas, numerados 
consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em 
que forem citados no texto. A cada um deve-se atribuir 
um título breve que permita sua contextualização. Tabe-
las consideradas adicionais pelo editor não serão publica-
das, mas poderão ser colocadas à disposição dos leitores 
pelos respectivos autores mediante nota explicativa em 
formato de arquivo eletrônico separado do texto. 

g) Figuras

As figuras (gráficos, fotos, esquemas etc.) deverão ser 
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constar desta parte agradecimentos a instituições pelo 
apoio econômico, material ou outro. 
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