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“(...) em seu impulso cego, desmedido, em sua 
voracidade por mais-trabalho, o capital atropela não 
apenas os limites máximos morais, mas também os 
puramente físicos da jornada de trabalho. Usurpa o 
tempo para o crescimento, o desenvolvimento e a 
manutenção sadia do corpo (...) o capital não se 
importa com a duração de vida da força de trabalho. O 
que interessa para ele, pura e simplesmente, é um 
maximum de força de trabalho que numa jornada de 
trabalho poderá ser feita fluir.” 
 

(Karl Marx, 1988)  
 
 

 
 



RESUMO 

 

O estudo tem como objetivo analisar a relação da atividade laboral no setor de 

teleatendimento, em uma grande empresa do setor situada no município de 

Macaé, a correlacionando com a saúde dos operadores.  A investigação se 

realizou a partir de pesquisas bibliográficas contextualizando os aspectos 

históricos, políticos, econômicos e sociais da construção da Saúde Pública no 

Brasil, assim como a política de Saúde do Trabalhador. A partir desses supostos 

teóricos, buscou-se compreender o direito à saúde como um direito construído 

paulatinamente por sujeitos coletivos e a Saúde do Trabalhador como um 

desdobramento desta luta. 

 

Palavras-Chaves: Telemarketing, Política de Saúde, Saúde do Trabalhador, 

alienação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The study aims to analyze the relationship of labor activity in the telemarketing 

sector in a large company in the sector in the municipality of Macaé, correlated 

with the health of operators. The investigaçãoEste held from literature searches 

contextualizing the historical, political, economic and social construction of Public 

Health in Brazil , as well as the Occupational Health Policy . From these 

theoretical assumptions , bBuscou -sea realize the right to health as a right built 

gradually by collective subjects and Occupational Health as an offshoot of this 

fight. 

Keywords: Telemarketing, health policy, Worker's health, alienation. 
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INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo desta pesquisa é atividade laboral no ramo de 

teleatendimento, em uma empresa de grande porte no município de Macaé, e 

seus rebatimentos na saúde de seus operadores. O interesse em debater a 

temática foi construído de maneira paulatina em cada vez que ouvi, em diversos 

espaços, pessoas que trabalhavam no ramo de teleatendimento expondo 

particularidades que vivenciavam em seu espaço ocupacional. Outro aspecto que 

também aguçava interesse era a facilidade em conseguir vagas no setor. A partir 

destes elementos, complementados com a base teórica apreendida no curso de 

Serviço Social, pude começar a contextualizar a atividade laboral em questão com 

toda a conjuntura que o Sistema Capitalista nos impõem, motivando-me a refletir 

de maneira mais profunda sobre a temática. 

Trata-se de uma análise crítica acerca da atividade laboral do operador de 

teleatendimento perpassando por toda um contexto histórico, político, econômico 

e social, com destaque para a atualidade. Na perspectiva de aprofundar a 

temática, a investigação bibliográfica se dedicou ao levantamento de estudos 

sobre como as Políticas de Saúde Pública e de Saúde do Trabalhador foram 

construídas no Brasil, qual é a relação da Reestruturação Produtiva e do 

Neoliberalismo no processo de adoecimento dos trabalhadores, entrelaçado com 

uma análise entre trabalho como categoria ontológica e trabalho alienado e os 

fatores determinantes do adoecimento da classe trabalhadora e mais 

especificamente no setor de telemarketing. 

Com este estudo pretendo desvendar os fatores determinantes que 

configuram a atividade laboral no ramo de telemarketing como uma atividade 

desgastante para seus trabalhadores e que possuem maior índice de atestados, 

representado a fragilidade da saúde dos operadores. 

   O primeiro capítulo, denominado Histórico da Política de Saúde no Brasil, 

tem como objetivo apresentar a maneira paulatina que o Sistema Único de Saúde 

foi construído, considerando suas contradições na atualidade. O capítulo 1 

também abarca o processo de construção da Política de Saúde do Trabalhador, 

apreendendo-a como uma ramificação da ciência médica e que teve a Política de 
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Saúde Pública como sua base material. Neste item, também foi abordado o 

enfoque no Neoliberalismo no governo do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso e os direcionamentos políticos tomados nos governos Petista, refletindo 

seus impactos nas políticas públicas. 

 O segundo capítulo tem como objetivo debater a relação do adoecimento 

da classe trabalhadora e o Modelo de Produção Capitalista, apresentando o 

aspecto de alienação do sujeito somado ao alto ritmo de trabalho e produtividade. 

O capítulo também apresenta a concepção de trabalho como categoria ontológica 

e o trabalho alienado, corroído pelo Capital. Os fatores determinantes para o 

adoecimento da classe trabalhadora são apresentados com a perspectiva de 

desvelar como o processo de trabalho no Modelo de Produção Capitalista 

desumaniza o sujeito através do trabalho alienado. Também é apresentada a 

concepção de doença no Sistema Capitalista, no qual é tida como um aspecto 

biológico individual, isolando demais determinantes e culpabilizando o próprio 

sujeito pelo adoecimento. 

 O último capítulo aborda o aspecto do adoecimento especificamente no 

setor de telemarketing, considerando-o impactado pela terceirização e permeado 

pela precarização do trabalho. O capítulo também aborda o histórico do 

telemarketing no mundo e no Brasil, abrangendo sua definição segundo a Norma 

Regulamentadora 17 (NR 17) do Ministério do Trabalho e Empreso. Da mesma 

forma, são contemplados neste capítulo: o telemarketing e o trabalho repetitivo; o 

telemarketing e o trabalho desgastante e por fim a pesquisa empírica quantitativa, 

que possui como objetivo apreender algumas categorias inerentes à atividade 

laboral em questão, além de traçar por meio de recorte por amostragem o perfil 

deste segmento da classe trabalhadora. Por fim, é apresentada uma breve 

reflexão sobre as mudanças mais atuais nas políticas, apresentando aspectos 

ameaçadores para os direitos do trabalhadores no governo do Presidente interino 

Michel Temer (PMDB). 

 Desta forma, o trabalho busca analisar a atividade laboral do setor de 

telemarketing correlacionando-o, a partir de diversas categorias, com o 

adoecimento, como o desgaste físico e psíquico dos operadores acontece, 

contextualizando com os aspectos econômicos, políticos e sociais.  
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1. Histórico da Política de Saúde no Brasil 

 

Para compreender o Sistema Único de Saúde (SUS) em suas contradições 

na atualidade, permeadas pela disputa política em torno do seu fortalecimento e 

seu desmantelamento, cabe um breve resgate histórico da construção da política 

pública de saúde com o objetivo de apresentar sua relação com as determinações 

econômicas, e sociopolíticas. 

 

1.1 Da Colônia à República Velha 

 

No Brasil, do período Colonial até meados do século XIX, mesmo após a 

independência em 1822, os problemas de saúde e higiene eram considerados 

responsabilidades dos indivíduos, onde a competência pela saúde coletiva era 

atribuída às entidades filantrópicas dirigidas por pessoas de importância social e 

econômica, assim como, ligadas à Igreja Católica. Este período histórico foi 

marcado por diversas doenças chamadas “pestilenciais”, nas quais estão 

discriminadas a febre amarela, a varíola, a malária e a tuberculose. Os ricos, em 

vista da precariedade do modelo de saúde no Brasil, procuravam tratamento na 

Europa ou em algumas clínicas particulares na região serrana do Rio de Janeiro, 

enquanto os pobres procuravam curandeiros ou o precário serviço de saúde que 

não estava preparado para a grande demanda de indivíduos infectados, como 

aponta Andrade (2007). 

 O período Colonial findou-se sem que o Estado realizasse uma 

intervenção efetiva que resolvesse a problemática da saúde pública no Brasil. No 

período Imperial a saúde pública também não apresentou muitos avanços, apesar 

de Dom Pedro II ser conhecido como incentivador de pesquisa. O incentivo à 

pesquisa norteado por Dom Pedro II apresentou um destaque, dado que era feito 

em países europeus como na França, em que, sob investimentos do monarca, se 

pesquisou doenças típicas de regiões tropicais, enquanto o Brasil era tido como 

um dos países mais insalubres do mundo. 
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Em 1889 a proclamação de República representava um ideal de 

modernização, que só veio a ocorrer no século seguinte, com o lema positivista 

de: 

Ordem e Progresso, inscritos na bandeira nacional, só começaria a 
concretizar-se a partir do momento em que o país contasse com uma 
“ditadura Republicana”, fiadora da necessária Ordem, e com um povo 
suficientemente saudável e educado para o trabalho cotidiano, força 
propulsora do progresso nacional. (BERTOLLI FILHO, 2006, p.11) 

 

As atividades de saúde pública nos primeiros anos da República limitaram-

se praticamente a combater epidemias de forma a segregar a população doente 

da população tida como sadia. O Estado se restringia à ação de censurar a vida 

urbana, regulando os indivíduos e controlando sua subjetividade por meio de 

fiscalização de venda de bebidas alcoólicas e condições de higiene nas moradias. 

Apesar desta preocupação com os hábitos dos sujeitos, a intervenção na 

prevenção e no cuidado com a saúde permanecia em grande parte sob a 

responsabilidade da filantropia.  

O Estado brasileiro, até o período da República, não se preocupou em 

elaborar uma Política Pública de Saúde efetiva, a temática de saúde era pensada 

de maneira imediatista e pontual, com o intuito de sanar emergencialmente a 

demanda posta, não chegando à raiz da questão, qual seja: a necessidade de 

uma política que abarcasse a prevenção e o cuidado com a saúde,  o que passa 

por investigar as determinações do processo de adoecimento, inserindo a política 

de saúde num projeto de sociedade. 

 No período da República, começou haver a elaboração de organizações e 

de normas sanitárias, que passam a ser anexadas ao aparelho estatal brasileiro, 

neste contexto é que nasce a saúde pública no Brasil, com o intuito de proteger a 

saúde coletiva e logicamente a população produtiva, tida como útil no processo de 

produção de mais valia. O modelo de saúde pública estava predominantemente 

interessado em manter a exportação. Desta forma, era obrigatória uma política de 

saneamento e de controle de doenças nos espaços de movimentação de 

mercadorias exportáveis. Com efeito, o sanitarismo brasileiro foi implementado 

como uma forma de “polícia médica” seguindo modelos internacionais como o 
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desenvolvido na França e Alemanha, no qual visava os aspectos econômicos 

prioritariamente para que não afetasse o lucro da exportação cafeeira que estava 

em seu ápice na República Velha.  

Como a questão da higiene era de total importância para não atrapalhar a 

exportação, foram criadas inúmeras instituições voltadas para o estudo da 

temática assim como a sua fiscalização. Em 1897 foi criada a Diretoria-Geral de 

Saúde Pública, subordinada ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, que a 

partir do ano de 1904 passou a ser coordenada por Oswaldo Cruz. Nesta 

instituição foram criadas campanhas sanitárias, soros, vacinas. No mesmo 

período histórico, houve a criação dos Institutos Butantan e Manguinhos que 

associam-se aos precários serviços de saúde já existentes.  

Em 1894 foi efetivado o Código Sanitário do Estado de São Paulo, o 

primeiro documento com esta temática no país. Houve um avanço para época, 

pois apresentava preocupações com a saúde de maneira mais abrangente 

apontando as necessidades de: cuidados adequados com o lixo e sua disposição, 

distribuição de água potável nas residências e isolamento de áreas de cemitérios. 

Este documento foi o marco que separou a ideia de saúde em duas vertentes: a 

saúde de cunho emergencial e pontual, que ainda se apresentava muito latente, e 

o início do pensamento em um modelo de saúde preocupado com a prevenção e 

os agravos que os fatores ambientais podem ocasionar ao indivíduo. 

O período da República Velha pode ser lembrado como um período em 

que as ações eram intimamente ligadas à manutenção do modelo agroexportador 

e as ações realizadas pelo governo possuíam esse norte como fator de maior 

importância. Desta forma, o nascimento da saúde pública no Brasil não se deu 

por preocupação efetiva com o bem estar dos seres humanos que estavam 

morrendo em massa em decorrência de diversas doenças. Mas, ao contrário, se 

orientava pela ótica econômica que necessitava de trabalhadores minimamente 

saudáveis e de condições para manter os níveis de exportação e 

consequentemente os níveis de acumulação. Nesta perspectiva, o intuito principal 

estava voltado para o aspecto econômico e não para a qualidade de vida da 

população. 
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Em 1918 foi criada a Liga Pró-Saneamento do Brasil, entidade civil que 

possuía como objetivo a luta pela reforma de serviços de saúde e pelo 

saneamento de regiões do Nordeste. A Liga possuía o intuito de fomentar uma 

reforma sanitária que ampliasse o direito de saúde para todas as regiões do país. 

Porém as atividades idealizadas não obtiveram êxito, o que não desestimulou o 

movimento, que, em 1919 com uma reforma em seu planejamento, criou o 

Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) que possuía grande influência 

junto ao Estado de maneira a interagir com a elaboração e execução das 

temáticas da saúde. 

O DNSP apresenta um marco para a saúde no Brasil, como apresenta 

Scorel (2009): 

Durante os anos que seguiram à criação do DNSP, diversas 
mudanças ocorreram na legislação da saúde, mas nenhuma com 
um significado tão grande como a criação desse departamento 
que, embora tenha distado muito em sua atuação da magnitude do 
projeto que o concebeu, representou uma transformação de 
grande monta da saúde pública. Até então, as principais estruturas 
e ações do setor eram centradas em concepções que as 
pensavam como emergenciais e provisórias voltadas 
principalmente para o combate a epidemias. Não custa lembrar 
que a DGSP tinha seu orçamento revalidado a cada ano, de 
acordo com a necessidade oriunda de surtos epidêmicos. Além 
disso, as transformações de saúde pública na década de 1920 
representaram uma ampliação de grande dimensão da 
responsabilidade estatal pelos problemas de saúde (ESCOREL, 
2009, p.355). 

 

A década de 1920 se finda com transformações no cenário nacional. Na 

área agrícola a superprodução de café impactou a economia desvalorizando a 

moeda da época (mil réis). Neste mesmo momento, grande número da população 

já vivia nas cidades, cerca de 20% de toda população (ESCOREL, 2009), o que 

propiciou bases materiais para o movimento operário que, coordenado por 

socialistas e anarquistas, colocou a temática da saúde pública na Agenda 

Nacional.  

Neste contexto de mudanças no cenário nacional em 1923 foi promulgada 

a Lei Elói Chaves que funcionava da seguinte maneira: 
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Mediante o desconto mensal de 3% do salário dos funcionários e 1% da 
renda bruta da empresa, ficava assegurado aos ferroviários o direito de 
aposentadoria por tempo de serviço ou por invalidez, o tratamento 
médico e os medicamentos, o auxílio para o funeral e ainda direito de 
pensão aos herdeiros do segurado falecido (BERTOLLI FILHO, 2006, 
p.33).  

 

           A Lei Elói Chaves, determinou a criação da Caixa de Aposentadoria e 

Pensões que foi adotada por Getúlio Vargas e se estendeu a outras categorias 

profissionais como em 1926 aos portuários e marítimos. Em 1928 foi estendida 

aos trabalhadores dos serviços telegráficos e radiotelegráficos. Os trabalhadores 

que não possuíam vínculos empregatícios formais estavam sujeitos a ficarem sem 

atendimento ou terem que recorrer às instituições de caridade. 

         A partir deste contexto foi criada a Previdência Social, que instituiu as 

Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs)  

onde a assistência médica foi incorporada como sua atribuição. A Previdência 

Social da época possuía o propósito de economizar fundos públicos, assim a 

assistência à saúde era vista como uma função provisória deste órgão, onde 

atendimentos à saúde eram prestados principalmente em centros urbanos. As 

instituições filantrópicas e religiosas se ocupavam em atender parcialmente às 

demais parcelas da sociedade no qual o Estado não intervinha, e cabe ressaltar 

que o atendimento nestas instituições dava-se geralmente por médicos que 

estavam realizando uma espécie de estágio e não sendo capacitados para 

atender a elite, o que demonstra que o pobre era tratado sob uma ótica 

subalternizada, pois era submetido ao objeto de aprendizado dos médicos em 

formação ou recém-formados. 

 

1.2. Da República Velha ao início da Era Vargas 

 

Antes ainda de adentrarmos no período da República Velha, registra-se que 

a economia brasileira no período Colonial estava centrada no modelo 

agroexportador, com práticas agrícolas centradas especialmente no tabaco, 
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algodão e açúcar, assim como a atividade de mineração (ESCOREL, 2009), a 

organização da produção baseava-se na monocultura realizada em grandes 

latifúndios com o uso da mão-de-obra escrava. A mão de obra inicialmente era 

indígena que posteriormente foi sendo mesclada com negros africanos para suprir 

a demanda, visto que muitos escravos de origem indígena estavam morrendo por 

doenças pestilenciais e também muitos fugiam por conhecer melhor o território. 

(BERTOLLI FILHO, 2006). 

Os Portugueses, os supostos descobridores do Brasil, como colonizadores, 

decidiram que a produção de açúcar era a monocultura mais rentável e passou 

ser o grande produto de exportação brasileira. A exportação de açúcar foi 

perdendo força com o passar do tempo com a concorrência da produção das 

Antilhas que possuíam como gestores, os Holandeses. No século XVIII com a 

perda de força de exportação de açúcar, outro ciclo econômico se iniciava com a 

exploração de ouro e diamantes em terras que atualmente são os Estados de 

Minas Gerais e Goiás. A exploração de ouro e diamante apresentou-se tão 

lucrativa que os representantes Portugueses mudaram-se para o Brasil para 

acompanhar de perto o ciclo do ouro que perdura até 1785. O ciclo se finda, pois 

muitos impostos cobrados por representantes de Portugal não agradaram a 

população levando a revoltas. 

Em 1888, após árdua luta de diversos personagens da época que ficaram 

conhecidos como abolicionistas, foi assinada a Lei Áurea que aboliu a escravidão 

no Brasil. A temática da abolição da escravidão no Brasil é polêmica, pois apesar 

deter sido assinado a um documento em 1888  até a atualidade apresenta-se na 

realidade social vínculos ou desvinculos empregatícios que podem ser 

comparados ao trabalho escravo. 

O período da República Velha, que possuiu o café como principal produto de 

exportação, apresentou a necessidade de mão de obra para trabalhar na cultura 

cafeeira, já que os escravos não se apresentavam como melhor opção, pois havia 

uma forte corrente abolicionista e de partidos políticos republicanos contra o 

trabalho dos escravos nos cafezais1. Desta forma foi fomentada pelo  governo 

                                                           
1
 A Proclamação da República data do dia 15 de novembro de 1889, um ano após o término da escravatura. 
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brasileiro a imigração de trabalhadores estrangeiros, principalmente europeus.  

Com a imigração, grande parte dos imigrantes começaram a trabalhar com um 

sistema denominado colonato. No colonato o imigrante recebia um salario fixo 

para trabalhar na plantação e um percentual da produção produzida, em alguns 

casos os fazendeiros autorizavam que fosse plantado nas faixas entre a 

plantação de café outros tipos de alimentos que serviam para o próprio consumo 

do trabalhador e de sua família. O excedente poderia ser comercializado, o que 

contribuiu para a diversificação de uma microeconomia como explica Martins 

(2002). A República Velha se caracterizou pela mão de obra ter acordos 

diversificados de trabalho como o meeiro2, o arrendatário3, o parceiro4 apesar de 

não terem nenhum documento formal e a maioria destes serem feitos oralmente 

pelo latifundiário e o trabalhador. 

Após o término da primeira Guerra Mundial em 1918, uma nova onda 

migratória veio para o Brasil, transformando as estruturas já existentes, a 

produção cafeeira ainda apresentava-se latente, mas grande parte dos imigrantes 

foram para as cidades que começaram a crescer neste período, principalmente as 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Cresceram também nessa conjuntura, os 

empregos urbanos assalariados, os profissionais liberais e outras fontes de 

subsistência como o artesanato. A união das novas configurações do trabalho e a 

estrutura desenvolvida pelo complexo cafeeiro impulsionou o desenvolvimento 

das indústrias nos centros urbanos. 

Na transição do século XIX para o século XX a conjuntura econômica e 

política do Brasil começou a apresentar indícios de uma modernização. Para que 

                                                           
2
 Meeiro pode ser conceituado como a modalidade de contrato em que o proprietário da terra 

(meeiro outorgante) contrata com um terceiro denominado meeiro outorgado, para que este 
exerça em sua terra, atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira, dividindo os rendimentos 
obtidos.(MARTINS, 2002) 
3
  Os arrendatários têm acesso à terra mediante o pagamento de um aluguel, normalmente em dinheiro, 

ao proprietário. Os lucros e riscos de produção são do arrendatário. Os assalariados caracterizam-se 
pela venda de sua força de trabalho em troca de uma remuneração em dinheiro e sua exclusão na 
participação da produção. (FIDALGO, 2011, p.3) 
4
 Parceiros são parcerias fixadas entre o dono de terras e um trabalhador rural. Dessa forma, um 

disponibiliza o espaço agrário e outro a força de trabalho. Ao fim do processo, toda a produção é dividida 
conforme acordo pré-estabelecido, para determinar o percentual que cabe para cada uma das partes. 
(FIDALGO, 2011, p.3) 

 
 



22 
 

este processo ocorresse era necessário um mercado interno para absorver as 

mercadorias produzidas, porém grande parte da população não era efetivamente 

consumidora, pois viviam em fazendas em sistema de colonato e de certa forma 

“presas” a terra. Desta forma, os interesses dos industriais se apresentavam 

antagônicos aos interesses dos grandes latifundiários, surgindo neste momento 

um conflito entre a burguesia industrial e os latifundiários. A burguesia industrial 

possuía o intuito de realizar uma reforma agrária e desenvolver o Capitalismo 

Industrial no país. A reforma agrária proposta pelos membros da indústria não 

estava preocupada com a desigualdade socialmente posta e a apropriação 

inadequada de grandes quantidades de terras por poucos, mas ao contrário se 

apresentava como primordial: o interesse da reforma agrária dava-se pelo motivo 

de dinamização da economia como expõem Miralha (2006): 

(...) então a oportunidade da burguesia industrial entrar em um conflito 
com os grandes proprietários de terras e tentar promover uma reforma 
agrária para o desenvolvimento do capitalismo no país, pois a 
democratização do acesso à terra dinamiza a economia capitalista, pois 
inclui na economia produtores familiares que se tornam consumidores de 
produtos industriais e produtores de alimentos, que, se produzidos em 
grande quantidade tem seu preço no mercado reduzido, rebaixando 
assim o salário dos operários(MIRALHA,2006, p.4). 

  

Em escala internacional, o movimento da Burguesia Industrial a favor da 

Reforma Agrária se apresentou em diversos países, dentre eles com maior força 

os Estados Unidos e o Japão. Porém no Brasil assim como nos países da 

América Latina a quantidade de oligarquias se apresentavam dominantes o que 

enfraqueceu a tomada de poder pela Burguesia Industrial. Contudo, com a crise 

de 1929, há uma queda drástica do preço do café, enfraquecendo a economia 

agroexportadora, o que acarreta a partir de 1930 em uma mudança de eixo 

econômico: a economia agrícola foi gradualmente substituída por uma economia 

industrial. 
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1.3. Do Nacional-Desenvolvimentismo de Vargas ao Neoliberalismo de 

FHC5 

       A partir das mudanças do foco econômico, indicadas acima, diversas 

transformações ocorreram nas esferas política, econômica e cultural, dentre elas 

a questão dos direitos trabalhistas como a Constituição de 1934.  Com a 

Constituição de 1934 alguns avanços no âmbito dos direitos dos trabalhadores 

foram alcançados, como a jornada de trabalho de oito horas, assistência médica e 

licença remunerada às trabalhadoras gestantes. A partir de 1937 é instituída a 

ditadura do Estado Novo, como reflexo da dificuldade de Getúlio Vargas em 

governar o Brasil democraticamente. Neste período observou-se perseguição 

policial aos movimentos sindicais assim como a quem se opusesse ao governo 

Varguista, como o Partido Comunista Brasileiro -PCB.  

   Getúlio Vargas adotou um modelo de governo Populista6, no qual eram 

apresentadas medidas de centralização da máquina governamental. E para 

legitimar o aspecto populista, era oferecido o que o governo considerava 

indispensável ao povo, tentando amenizar desta forma o sistema autoritário 

através da “bondade” com a população, que possuía sua realidade escamoteada 

através de políticas públicas compensatórias regidas por um presidente que era 

considerado “pai dos pobres”.   

No período de governo de Vargas observou-se um aumento da oferta de 

serviços médicos aos trabalhadores urbanos (ESCOREL, 2009), mas esta oferta 

de atendimento apesentava uma dicotomia em duas bases antagônicas: a saúde 

pública e a medicina previdenciária. A saúde pública apresentava uma 

abordagem coletiva com o objetivo de prevenção e o controle de doenças, 

enquanto a medicina previdenciária estava voltada para uma prática assistencial 

de medicina individualizada. O governo Vargas perdura até 1945 quando foi 

deposto impulsionado por um movimento contra a ditadura. Entretanto, ele é 

                                                           
5
  A sigla FHC refere-se ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que governou o Brasil de 

1995 à 2002. 
6
 Populismo: Ideologia que atribui ao Estado o papel de árbitro dos conflitos sociais, preservando 

as relações de dominação de classe, apesar de algumas concessões feitas por grupos sociais. 
(BERTOLLI, 2006) 
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eleito pelo voto direto em 1950, voltando a governar o país sob a bandeira do 

nacional-desenvolvimentismo. 

      No campo da Previdência Social, os Institutos de Aposentadorias e 

Pensões (IAPs) foram organizados na década de 1930, mas só sobreviveu até 

1966 quando, no período da autocracia civil-militar burguesa, foram substituídos 

pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) que visava unificar os 

benefícios da Previdência Social, assim como atender ao grande crescimento 

gerado pelo processo de Industrialização iniciado na década de 1950. Neste 

período observou-se grande êxodo rural para os centros urbanos causando a 

aglomeração operária nas cidades. O modelo sanitário que passa a ser 

hegemônico entre as décadas de 1960 e 1980, gestado pela ditadura civil-militar, 

é o médico-assistencial privatista. Neste novo modelo, o Estado é o financiador 

das políticas de saúde com mediação da Previdência Social que demonstrava as 

seguintes pretensões: cobertura previdenciária para a totalidade da população 

urbana e rural, privilégio da prática médica curativa, criação de um complexo 

médico assistencial, desenvolvimento de uma prática médica orientada pela 

lucratividade do setor de saúde, priorizando a privatização de equipamentos e de 

medicamentos. 

 O período da ditadura civil-empresarial-militar além de estabelecer 

aspectos autoritários como eleições indiretas, extinção de oposição política, 

censura e forte repressão também interferiu intimamente no desenvolvimento de 

um projeto de saúde coletiva no Brasil. A Comissão da Verdade da Reforma 

Sanitária no ano de 2014 começou a recolher documentos e depoimentos do 

período da ditadura e conseguiu apreender um material muito rico que apresenta 

a brutalidade que este período representou para história brasileira. Segundo 

relatos conseguidos pela comissão, o período foi de forte repressão às pesquisas 

que apresentassem natureza crítica, o que causou grande prejuízo no campo 

teórico para diversas áreas de conhecimento, inclusive para o desenvolvimento 

da saúde pública. Além de combater o desenvolvimento da saúde pública, 

também havia o incentivo ao fortalecimento do setor privado com a compra de 

serviços privados de saúde, construindo um modelo de saúde orientado pelo lucro 
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e com o beneficiamento de alguns empresários que demonstravam-se aliados do 

governo (BORGES,2014) 

 A relação entre a privatização, que se apresenta latente na atualidade, e a 

Ditadura Militar é intima e tem o período de repressão como precursor. Desde o 

período ditatorial o incentivo ao enxugamento do setor público já demonstrava 

uma tática de governo para maximizar e beneficiar o setor privado. Uma amostra 

desse interesse de privatizar foi exposto na 4° Conferência Nacional de Saúde em 

1967, onde foi apresentada a proposta do Plano Nacional de Saúde (PNS) em 

vender todos os hospitais públicos para a iniciativa privada. 

  Ponte (2010) descreve o decréscimo da participação do Estado na política 

de saúde: 

As internações em hospitais próprios da previdência Social caíram dos 
reduzidos 4,2% do total de internações em 1970 para 2,6% em 1976, 
enquanto os hospitais particulares passaram a responder por quase 98% 
deste serviço (PONTE, 2010, p.4). 

 

Considerando o aspecto quantitativo em dez anos, entre 1964 e 1974, o 

número de hospitais privados aumentou mais de 200%, passando de 944 para 

2.121 (PONTE, 2010), o que reafirma a intenção de aumentar o setor privado no 

período ditatorial e que, mesmo após o seu término, deixou raízes da privatização 

que estão presentes até hoje. 

Com o fim do período de crescimento econômico, aproximadamente em 

1974 houve a mobilização de movimentos sindicais e de profissionais da saúde 

que questionavam a política social. Porém, no mesmo ano houve a criação de 

duas medidas na área da saúde: Plano de Pronta Ação (PPA) e do Fundo de 

Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) que, juntos, representaram um 

mecanismo de legitimar o setor privado. O Sistema Nacional da Previdência 

Social (SINPAS), criado pela Lei N° 6.439 em 1977 buscou aparato jurídico legal 

na Constituição de 1967-1969 e na Lei N° 6.229 para formar o sistema de saúde 

vigente até meados de 1970. Este sistema legitimava o nascimento de um 

subsistema de atenção médica privatista, que vigoraria até os anos de 1980. Com 

a criação do SINPAS, a área de saúde ficou sob o controle do Instituto Nacional 
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de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), no qual essa junção 

(SINPAS e INAMPS) aumentou o grau de contradição entre coletivo e individual, 

em que o atendimento de saúde ficou convencionado pela contribuição com a 

Previdência Social. 

Com a queda do “milagre econômico”7, a Previdência Social entrou em 

crise, indicando a fragilidade no modelo médico-assistencial que dependia 

estreitamente dos recursos da mesma. Nesta conjuntura havia a intenção da 

retirada da saúde do âmbito da Previdência Social, pois seria a grande causa do 

déficit nas finanças. 

O período de 1980 a 1990 foi marcado pela redemocratização do país e 

pela crise econômica que abalou a vida dos brasileiros com a inflação em alta, 

estagnação da economia e com o incontrolável aumento do preço de mercadorias 

que só veio a se estabilizar em 1993 com o Plano Real. Neste contexto, 

observaram-se profundas transformações no Sistema de Saúde Brasileiro. A VIII 

Conferência Nacional de Saúde em 1986 foi considerada o marco histórico para 

as reformas na saúde com a participação de setores organizados da sociedade e 

da população representando concretamente os usuários do sistema, onde 

buscavam debater a reformulação do sistema de saúde, a busca de legitimação 

de direitos e o financiamento. Os participantes da conferência possuíam como 

pensamento em comum que: 

(...) Para o setor de saúde no Brasil não era suficiente uma mera reforma 
administrativa e financeira, mas sim uma mudança em todo o arcabouço 
jurídico institucional vigente, que contemplasse a ampliação do conceito 
de saúde segundo os preceitos da reforma sanitária (ANDRADE, 2007, 
p.37). 

 

 As produções teóricas da VIII Conferência nacional de Saúde serviram de 

acúmulo para a constituição de 1988 assim como para a reforma sanitária. 

  No período entre a VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986 e a 

Constituição Federal em 1988 ocorreu a criação de dois projetos: O Sistema 

                                                           
7
 Entre o período de 1969 e 1973 o Brasil apresentou um expressivo crescimento econômico que 

ficou conhecido como “Milagre Econômico” (BERTOLLl FILHO,2006). 
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Unificado Descentralizado de Saúde (SUDS) e o Conselho Nacional De 

Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). Destaca-se que o SUDS 

objetivou a universalização de atendimento com a regionalização do Sistema de 

saúde enquanto o CONASEMS legitimava a criação do Sistema Único de Saúde. 

  

O CONASEMS passou a fazer parte da Plenária das Entidades de Saúde, 

no qual fazia parte as representações sindicais de diversos setores como 

trabalhadores da saúde, portadores de deficiências, dos usuários do sistema de 

saúde dentre outros que mantiveram-se coesos em assegurar a saúde como 

direito universal garantido pelo Estado. Com a inclusão da Reforma sanitária, a 

Constituinte de 1988 criou a Seguridade Social baseada nos objetivos de que a 

saúde é direito de qualquer cidadão independente de vínculo empregatício, raça 

ou classe social, pois qualquer cidadão tem o direito à assistência pública de 

saúde, além de que, a lógica não é mais pautada por uma medicina apenas 

curativa, mas abarca a prevenção. Desta maneira então foi criado o Sistema 

Único de Saúde (SUS), que seria financiado com os recursos oriundos do 

orçamento de seguridade social. 

Após a conquista do SUS o movimento de Reforma Sanitária não foi 

interrompido e continuou envidando esforços para a efetivação do modelo de 

saúde recém-aprovado. A partir da luta política com o governo foram criadas as 

Leis 8.0808 de 19 de setembro e 8.1429 de 28 de dezembro, ambas de 1990, que 

formam a Lei Orgânica da Saúde (LOAS) e legislam e regulamentam o SUS, ou 

seja, o direito do cidadão à saúde pública e gratuita. 

 Apesar de avanços no âmbito da política de saúde no Brasil é importante 

salientar a intervenção do neoliberalismo que permeia este processo, imprimindo 

sua marca de Estado mínimo e a valorização cada vez maior do setor privado, 

intervindo nas políticas sociais com redução de recursos e privatização dos 

                                                           
8
 A Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes dentre 
outras providências. (BRASIL, 1990, p.1) 
9
 8.142 de 28 de dezembro de 1990 dispõem sobre a participação da comunidade na gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde, e dá outras providências. (BRASIL, 1990, p.1) 
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aparelhos públicos, sobretudo a partir dos governos de FHC. A saúde tratada com 

mercadoria, revelou-se como um bom investimento para o capital estrangeiro que 

passou a investir no ramo de serviços médico-hospitalares privados. Tal 

orientação política teve grande aceitação da classe elitizada do país, que passou 

a ser adepta das companhias de seguro de saúde que apresentavam um 

atendimento dito mais ágil e mais eficiente que o sistema público.  

  O arcabouço histórico, político e social no qual a saúde pública do Brasil 

foi paulatinamente construída é a base material para as ramificações da ciência 

médica, dentre elas a saúde do trabalhador, como será exposto a seguir. 

 

1.4. Saúde do trabalhador – sua origem e a particularidade brasileira  

 

Os fatores históricos, econômicos e sociais da história do Brasil são 

determinantes para se entender como se configura o processo de trabalho no 

âmbito nacional, onde a característica autoritária e segregadora imprimiu na 

história da Saúde do Trabalhador, como veremos a seguir, obstáculos que foram 

ultrapassados com a luta organizada dos sujeitos deste processo: os 

trabalhadores.  

Desde a antiguidade Greco-romana já se era pensado nos impactos que a 

ação de trabalhar apresentava na vida dos indivíduos. Pensadores como 

Hipócrates, Plínio e Galeno (FRIAS, 1999) preocupavam-se com o ambiente de 

trabalho, com o tipo de trabalho e como este era desenvolvido gerando fatores 

determinantes na produção de doenças.  

Entretanto, a medicina do trabalho, como uma ramificação da ciência 

médica, teve seu primeiro indício na Inglaterra no século XIX tendo como contexto 

histórico a Revolução Industrial com o ditame do ritmo de trabalho e de produção 

para servir à acumulação do Capital. Como fator alarmante, se apresentava os 

ambientes de trabalho muitas vezes insalubres nos quais havia grande 

aglomeração de trabalhadores, o que favorecia à proliferação de doenças 

infectocontagiosas além do grande número de acidentes com as máquinas. 
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A presença de um médico no interior das unidades fabris representava, ao 

mesmo tempo, um esforço em detectar os processos danosos à saúde e uma 

espécie de braço do empresário para recuperação do trabalhador, visando o seu 

retorno à linha de produção, num momento em que a força de trabalho era 

fundamental à industrialização emergente. Instaurava-se assim o que seria uma 

das características da Medicina do Trabalho, mantida até hoje, em que predomina 

a forma tradicional: uma visão eminentemente biológica e individual, no espaço 

restrito da fábrica, numa relação unívoca e unicausal na justificativa das causas 

das doenças e acidentes (MINAYO, 1997). 

 No começo do século XX, com a expansão da Revolução Industrial e com 

a transnacionalização da economia (FRIAS, 1999), estava posta a necessidade 

de haver parâmetros comuns que regulamentassem o processo de trabalho em 

países produtores de bens industrializados. Para atender esta demanda foi criada 

em 1919 a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Neste contexto, surgem 

as primeiras conceituações de Ergonomia e de Higiene Industrial, onde a teoria 

das multicausalidades considerava os diversos fatores (ambientais e biológicos), 

aos quais estando o trabalhador exposto, poderia causar o adoecimento. Mas no 

campo prático, a realidade de muitas indústrias era a naturalização dos 

agentes/riscos, realizando medidas preventivas sob um aspecto pontual e 

imediatista, em que os acidentes com os trabalhadores, assim como o aspecto 

psicológico eram considerados responsabilidade individual. Neste período há uma 

visão distorcida sobre a relação saúde/doença do trabalhador havendo confronto 

com interesses econômicos que são incoerentes com a preocupação com o 

indivíduo principal deste processo, o trabalhador. 

Com as conceituações de Higiene Industrial e de Ergonomia, além do 

fortalecimento da Engenharia de Segurança do Trabalho, há a culminância de um 

novo modelo baseado na interdisciplinaridade e na multiprofissionalidade, 

construindo a Saúde Ocupacional, inerentes à fase do Capitalismo financeiro 

onde se apresentou uma integração do capital industrial com o capital financeiro, 

apresentando uma visão mais ampla do que a Medicina do Trabalho. Esta 

possuía como característica principal a atuação centrada na figura do médico 

como agente unilateral e que se preocupava em isolar aspectos específicos que 
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são considerados como risco, além de medicalizar os trabalhadores 

(FRIAS,1999).  

Para refletir sobre a Política de saúde do Trabalhador é necessário 

recordar de que forma as políticas públicas foram construídas no Brasil, estando 

intimamente relacionadas ao desenvolvimento urbano industrial (MENDES, 2005). 

O desenvolvimento industrial nas cidades acirra as contradições sociais, 

ampliando as sequelas da “questão social”, que neste contexto têm papel 

fundamental para a tomada de consciência de classe que: 

Além dos problemas de exploração do trabalho, outros passam a somar-
se aos já vividos por parcelas importantes da população e, diante deles, 
essa população passa a reagir o que na Europa já era tratado como 
questão social. Perante ela, o Estado se redefine em suas funções e 
passa a utilizar uma série de mecanismos institucionais de controle, 
preocupando-se com a política social, até então fora de seu âmbito de 
interesses. Pensar a política social é pensar a própria dinâmica 
conjuntural do Estado brasileiro a partir da Segunda República. Com o 
desenvolvimento urbano industrial e a consolidação da questão social, o 
Estado já não mais ignora a problemática social. As funções repressivas 
exercidas na Primeira República ante a problemática social emergente 
são redefinidas em termos de mecanismos de disciplinamento entre os 
quais se coloca a política social (MENDES, 2005, p.3). 

 

 Neste contexto, da conformação do Capitalismo Monopolista, o Estado 

apresenta o papel de regulador das relações sociais, de modo a amenizar as 

manifestações da “questão social” que são latentes e que estimulam os 

trabalhadores a lutarem pelos seus direitos. 

Com importância de destaque no Brasil, o movimento sindical e o 

movimento sanitário foram os pilares para a incorporação da saúde do 

trabalhador na política de saúde, observando o trabalho e suas relações sob uma 

nova perspectiva. Nesta, o trabalhador é reconhecido não só como força de 

trabalho, mas como sujeito de direitos que participa ativamente do processo de 

produção e re-produção das relações sociais, no qual da mesma forma que 

modifica também é modificado pelo trabalho. 

  Anteriormente, a relação entre a atividade laboral e o adoecimento já havia 

sido pensada, mas foi concretamente esmiuçada a partir do curso de mestrado 

em Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) no ano 
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de 1976. A partir de referenciais teóricos críticos começaram a serem pensados 

dialeticamente os fatores determinantes para o adoecimento em espaços 

ocupacionais. Esta abordagem tentou retomar o arcabouço já elaborado em 

Saúde Pública e em Medicina Preventiva, criando a partir dessa perspectiva, uma 

nova área de atuação: a Saúde do Trabalhador. No México também houve um 

movimento e produções teóricas sobre a temática, expressando na América 

Latina na década de 1970 um entusiasmo em debater o tema. Tal processo foi 

apoiado pela Associação Pan-Americana da Saúde (OPAS), porém no Brasil o 

desenvolvimento de ações nessa área foi maior. 

Nas décadas de 1970 e 1980 as produções teóricas buscavam referenciais 

na teoria crítica de Karl Marx, porém muitas delas apresentavam uma concepção 

reducionista10 do Materialismo Histórico Dialético. Mas, mesmo com limitações 

históricas no campo do conhecimento crítico neste período, há indícios de que 

começou a haver um raciocínio onde o modelo de produção capitalista é tido 

como um gestor de processos de trabalho que trazem malefícios à saúde do 

trabalhador. Com a insuficiência de arcabouço teórico dos profissionais do campo 

da saúde coletiva procurou-se uma interligação com profissionais de outras áreas 

como das ciências sociais, engenharia de produção, direito e ergonomia de modo 

a apropriar conhecimento destas diversas áreas para entender a relação de 

trabalho de forma mais analítica, compreendendo a relação entre a ação, espaço 

ocupacional e o adoecimento.  

Em 1979, no município de Campos dos Goytacazes, foi realizado um 

estudo pela Fundação Getúlio Vargas articulado com a coordenação de pós-

graduação de engenharia da UFRJ nas plantações de cana de açúcar com o 

objetivo de entender o processo de trabalho e correlacioná-lo aos “fatores de 

risco” que os trabalhadores dos canaviais estariam expostos. O estudo avançou e 

se transformou na tese de Doutorado de Volney de Magalhães Camara11.   A 

partir deste momento a temática começou a ser apreendida como um aspecto 

tanto social quanto ambiental e também de saúde pública, abrindo horizontes 
                                                           
10

 A apropriação de algumas categorias de Marx sofreram com uma concepção reducionista, que 

nada tem a ver com o pensamento de Marx, como esclarece José Paulo Netto em seu texto 
introdução ao método da teoria social. (NETTO, 2009) 
11

 Professor Titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutorado em Saúde Pública-
Estudo Comparativo dos Efeitos tardios dos Fungicidas Organomercuriais em Campos – RJ. 
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para pesquisas com o objetivo de conhecer os fatores que determinam o 

adoecimento em diversos espaços ocupacionais. 

No contexto nacional, os trabalhadores organizavam-se e iam à luta com o 

objetivo de dar visibilidade à temática Saúde do Trabalhador, onde as 

Universidades e os sindicatos juntavam esforços para o reconhecimento desta 

área por parte do Estado. No ano de 1985 houve a apreensão didática do tema 

produção, trabalho e saúde, com a criação do Centro de Estudos e Saúde do 

Trabalhador e Ecologia Humana (CESTECH) da Fundação Oswaldo Cruz 

(FIOCRUZ), no qual foi desenvolvido de maneira interdisciplinar a temática saúde 

e trabalho. O mesmo centro de estudos realizou no ano seguinte um material que 

foi apresentado no I Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, que possuía como 

propósito divulgar para os profissionais de saúde, assim como para os 

trabalhadores, aspectos de extrema importância como a relação saúde/trabalho. 

 Como a Medicina do Trabalho e a Saúde Ocupacional não conseguiram 

alcançar os objetivos idealizados para a proteção da saúde dos trabalhadores, a 

política de saúde do trabalhador veio para preencher esta lacuna. São apontados 

como aspectos que demonstram que tanto a Medicina do Trabalho quanto a 

Saúde ocupacional se demonstraram insuficientes: o aprisionamento em práticas 

mecânicas, não se atendo às particularidades de cada espaço ocupacional; a  

não socialização dos saberes de diferentes áreas de atuação, de modo a 

enriquecer o fazer profissional em prol do trabalhador; a falta de aperfeiçoamento 

dos profissionais, que não acompanhavam o ritmo de transformação dos 

processos de trabalho (FRIAS, 1999). 

A produção teórica sobre a relação trabalho/adoecimento, que representa 

um marco histórico para a saúde do trabalhador, foi encaminhada para a VIII 

Conferência nacional de Saúde e, por conseguinte à Assembleia Nacional 

Constituinte na qual se promulgou a Constituição Federal de 1988.  

Após a Constituição de 1988, a atenção à saúde do trabalhador passa a 

integrar o Sistema Único de Saúde (SUS), se tornando, consequentemente, uma 

política pública de Estado. A Lei 8.080/1990, que regulamentou o SUS, 

compreende como saúde do trabalhador como: 
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(...) um conjunto de atividades que se destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da 
saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação 
da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos 
das condições de trabalho. (BRASIL, 1990, p.4) 

A Saúde do Trabalhador, apresentando-se agora como parte do SUS, 

propiciou avanços no campo do direito proporcionando ao cidadão resistir 

minimamente à força feroz do capitalismo. Mas apesar dos direitos conquistados, 

os trabalhadores se rebatem ao estatuto assalariados e à autonomia relativa que 

possuem, pois apesar de serem detentores de direitos constitucionalmente 

alcançados também são assalariados e sofrem implicações desta condição de 

depender do trabalho para manter sua subsistência. 

A saúde do trabalhador, apesar de estar definida e normalizada pela Lei, 

enfrenta a resistência dos setores hegemônicos da medicina do Trabalho e da 

Saúde Ocupacional, pois busca adequar-se aos princípios da universalidade, 

equidade e integralidade como previstos pelo SUS. Tais setores estão centrados 

na figura do médico como onipotente e expressam a dificuldade em assimilar a 

perspectiva crítica que advém do contato com as ciências sociais, o que se 

contrapõe a alguns de seus interesses como a privatização do sistema de saúde 

e os desdobramentos de precarização concomitantes com o neoliberalismo. 

Numa perspectiva progressista que expressa os anseios da classe 

trabalhadora, Nardi (1997) compreende como Saúde do Trabalhador como: 

O conjunto de conhecimentos oriundos de diversas disciplinas, como 
Medicina Social, Saúde Pública, Saúde Coletiva, Clínica Médica, 
Medicina do Trabalho, Sociologia, Epidemiologia Social, Engenharia, 
Psicologia, entre tantas outras, que – aliado ao saber do trabalhador 
sobre seu ambiente de trabalho e suas vivências das situações de 
desgaste e reprodução – estabelece uma nova forma de compreensão 
das relações entre saúde e trabalho e propõe uma nova prática de 
atenção à saúde dos trabalhadores e intervenção nos ambientes de 
trabalho. (NARDI, 1997, p.1) 

 

Como salienta o autor supracitado, a Saúde do Trabalhador não está 

centrada no aspecto médico-curativo e sim em múltiplas contribuições de diversas 

áreas de conhecimento que constroem uma intervenção centrada no indivíduo em 

suas múltiplas determinações como ser social, cultural e político.  
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Um marco de extrema importância é a Política Nacional de Saúde e 

Segurança do Trabalhador (PNSST). Anteriormente a questão era pouco 

debatida, e era vista apenas como questão do direito referindo-se às questões 

previdenciárias, não sendo englobada a saúde. Com a Constituição de 1988 e a 

criação do SUS, a saúde do trabalhador também passa a ser uma questão do 

Estado. 

A Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador (PNSST) 

começou a ser pensada em 2004, nos marcos do chamado 

neodesenvolvimentismo dirigido pelo PT, com o intuito de propor ações voltadas 

para a segurança e a saúde do trabalhador. Porém nesta primeira tentativa não 

obteve-se êxito, pois não foi formulada por indivíduos que vivenciavam a 

realidade concreta, mas por representantes do Estado e dos empregadores 

somente. Em 2005 foi realizada uma consulta pública, no qual se observou essa 

lacuna e em 2008 com a Comissão Tripartite de Segurança e Saúde no Trabalho 

(CTSST) começa haver interação entre representantes do governo, dos 

empregadores e dos trabalhadores. No âmbito da política, o período referente à 

criação da PNSST coincide com o governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-

2010), que teve em seu mandato a manutenção do neoliberalismo, com o 

incentivo do Estado mínimo, com a redução estatal, favorecendo o Capital privado 

o que agradou o empresariado, que viu a oportunidade de maximizar seus lucros. 

Apesar deste posicionamento seguindo e reforçando a política neoliberal, no 

governo Lula é possível considerar avanço em algumas áreas, como neste ponto 

específico, com a criação do PNSST, que representa uma conquista para a 

política da saúde do trabalhador. 

Castelo (2012) apresenta uma contribuição à crítica da economia política 

contemporânea, na qual apresenta a fase do Capitalismo no qual o 

Neoliberalismo se apresenta latente no Brasil, iniciando-se no período do governo 

de FHC e que se mantêm nos governos de Lula e Dilma, imprimindo sob as 

políticas públicas, escamoteados no prefixo “neo”, velhos e retrógrados conceitos. 

O autor avança na análise considerando o neodesenvolvimentismo como uma 

combinação contraditória entre interesses do grande capital e atendimento às 

necessidades sociais, como expressa o programa Bolsa Família. 
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1.5. Neoliberalismo ao modo petista e a Política de Saúde do 

Trabalhador 

Bravo e Menezes (2008) salientam que a eleição do Lula como presidente 

foi um momento histórico, pois representou um marco político, sendo a primeira 

vez em que “um representante da classe operária brasileira com forte experiência 

de organização política” (BRAZ, 2004, p. 49) foi eleito.  Neste contexto em âmbito 

internacional, havia a latência do Capitalismo Financeiro e no Brasil, a expectativa 

para o desenvolvimento de um governo que priorizasse a classe trabalhadora ao 

invés do empresariado com demonstra Behring: “Uma política econômica 

direcionada ao mercado interno de massas, articulada a uma política social mais 

ousada” (BEHRING, 2004, p.12). 

Os direcionamentos tomados pelo governo Lula, tiveram rebatimentos 

diretos nas políticas sociais, aprofundando o aspecto de focalização ao invés de 

uma ampliação efetiva do direito.  Após o primeiro mandato, o Governo Lula deu 

continuidade à contrarreforma do Estado que estava presente no mandato de 

Fernando Henrique Cardoso, presidente anterior, que apresentava a perspectiva 

de redução do Estado e ampliação do setor privado, reforçando desta forma os 

aspectos centrais do Neoliberalismo. 

Na perspectiva da Previdência Social, a contrarreforma no governo Lula 

apresentou-se com ações cerceadoras dos direitos como a “privatização dos 

recursos públicos, redução dos direitos do mundo do trabalho e ampliação dos 

espaços de acumulação do capita” (BRAVO & MENEZES, 2008, p. 2). Apesar de 

o governo Lula apresentar o programa Bolsa Família como uma política de 

governo e ter apresentado avanços nas condições de vida de milhões de 

brasileiros (BRAVO & MENEZES, 2008) é importante destacar que da mesma 

forma que tentou minimizar o pauperismo com uma política de governo, não 

apresentando efetivamente como um caráter de direito, também apresentou 

retrocesso no âmbito dos direitos que já haviam sido conquistados, 

desfavorecendo no conjunto a política pública voltada para à classe trabalhadora. 
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Com relação à Política de Saúde no primeiro governo Lula (2003-2006), 

pode-se evidenciar que foi posto o compromisso em apresentar a saúde como um 

direito universal e uma expectativa que o governo apresentasse um fortalecimento 

do projeto de Reforma Sanitária na Saúde (BRAVO & MENEZES, 2008).  Bravo 

(2004, 2008) apresenta que apesar do interesse a priori do governo em fortalecer 

a Reforma Sanitária, ele foi travejado pela disputa de dois projetos antagônicos: 

Reforma Sanitária X Modelo Privatista, no qual o governo oscila seu apoio em 

determinados momentos a um, em outros momentos prioriza o outro. Em síntese, 

Bravo & Menezes (2008) apresentam que o governo Lula deu continuidade à 

focalização, precarização e terceirização dos recursos humanos da Política de 

Saúde que já vinha em curso desde a década de 90.  

 

Em outros termos, o primeiro mandato do governo Lula representou para a 

classe dominante um motivo de comemoração, já que manteve intacto o tripé: 

superávit primário, metas inflacionárias e câmbio flutuante (CASTELO, 2012), já 

incorporado no governo anterior, de FHC. E um aspecto novo emergia, junto à 

proposta de defesa da classe trabalhadora: uma nova fase do Capitalismo aos 

moldes do desenvolvimento e do crescimento econômico, o social-

desenvolvimentismo.  

 

O segundo mandato do Presidente Lula (2007-2010), no aspecto da saúde 

pública, pode ser resumido por não se comprometer com a Reforma Sanitária. 

Pain (2005) demonstra os fatores centrais que justificam este não 

comprometimento como: a perspectiva de não controle dos avanços dos planos 

privados de saúde, a ação intersetorial e política de gestão de trabalho. A tensão 

entre os projetos de Reforma Sanitária e o modelo Privatista ainda encontrava-se 

presente no segundo mandato. Questões centrais como a concepção de 

Seguridade Social, Saúde do Trabalhador, a relação entre educação e saúde não 

estavam em pauta para serem debatidas. Ainda havia um fator alarmante que se 

apresentava: a adoção de modelo jurídico-institucional para rede pública de 

hospitais, criando Fundações Estatais de Direito Privado (BRAVO & MENEZES, 

2008).  



37 
 

 

Alguns aspectos referentes ao projeto de criação de Fundações Estatais de 

Direito Privado podem ser apresentadas como: a precarização da Política de 

Saúde; as fundações serem regidas pelo direito privado; fragilização dos 

trabalhadores através da criação de Plano de Cargos dentre outros (BRAVO & 

MENEZES, 2008). Na 13a Conferência Nacional de Saúde em 2007 que 

apresentou com o tema piloto “A Saúde e Qualidade de Vida: Política de Estado e 

Desenvolvimento” ficou aparente o posicionamento do movimento de saúde 

contra ao modelo apresentado pelo Governo Federal, reprovando a lógica de 

precarização e privatização já apresentada no governo de Fernando Henrique 

Cardoso.  

 

 

Abrindo um parêntese sobre o aspecto econômico e político vivenciado 

pelo Brasil neste período histórico, Castelo (2012) apresenta que o social-

desenvolvimentismo que o governo Lula seguia linhas para implementá-lo 

possuía como objetivo o rompimento com o neoliberalismo. E para alguns autores 

representava uma nova fase relativamente positiva na história do país, Márcio 

Pochmann (apud CASTELO, 2012), afirma que social-desenvolvimentismo é um 

padrão de acumulação que rompe com a financeirização e cria um Estado de 

Bem-Estar social no Brasil. 

 

 

Contudo, o social-desenvolvimentismo não foi idealizado no governo Lula, 

dados históricos apresentam que o ápice do desenvolvimentismo no Brasil data 

os anos de 1950-1960, período do governo de Juscelino Kubitschek, no qual a 

implementação de atividades de multinacionais no país inaugurava uma nova fase 

do desenvolvimento do Capital, o Capitalismo Financeiro. A transição econômica 

representou um desconforto político onde: 

 

A transição econômica de uma fase para outra causou turbulência 

política. Vargas, então envolvido na luta nacionalista/anti‑imperialista, 

suicidou‑se para evitar um golpe orquestrado por forças reacionárias 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
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internas e externas. Logo depois, Juscelino Kubitschek, que operou a 
fusão de um novo bloco de poder no país — baseado no tripé burguesias 
internacionais, burguesia brasileira e Estado —, foi ameaçado de não 
tomar posse por conta de um golpe orquestrado pelos mesmos setores 
que tentaram derrubar Getúlio. Jânio Quadros renunciou ao seu mandato 

e João Goulart, que procurou aprofundar um projeto nacional‑popular de 

reformas de base, foi deposto por um golpe civil‑militar que instaurou a 

autocracia burguesa e consolidou o capitalismo financeiro no 
país.(CASTELO, 2012, p.620) 

 
 

 A ideologia de um social-desenvolvimentismo foi massacrada por vinte 

anos de ditadura civil-empresarial-militar. O desenvolvimento seguiu por outros 

caminhos, não pensando na classe trabalhadora, mas, na tecnocracia estatal e 

militar guiada pelos monopólios internacionais. 

 

 Castelo (2012)12, por meio de um riquíssimo aparato histórico e político  

aponta que o Neoliberalismo a partir da década de 1990 se apresenta latente em 

países da América Latina como Brasil, México e Argentina . Tal movimento, 

apresentou impactos profundos no âmbito econômico com o desequilíbrio 

macroeconômico com: 

 

Baixas taxas de crescimento, desequilíbrios nos balanços de 
pagamentos (com graves crises cambiais), déficits públicos crescentes e 
aumento das dívidas públicas internas. E os efeitos sobre expressões da 
“questão social” também foram desastrosos: aumento do desemprego 
estrutural e do pauperismo (absoluto e relativo) e perda de direitos 
sociais básicos, como a precarização das relações trabalhistas e a 
privatização de bens públicos, como saúde, previdência e educação. 
(CASTELO, 2012, p.623) 

  
 
 Diante de indícios de esgotamento do Neoliberalismo, apresentou-se um 

dual movimento frente à situação: um primeiro, indicando o posicionamento das 

classes dominantes com o aspecto de focalização das expressões mais 

emergentes da Questão Social, movimento que Castelo (2012) denomina como 

Social-liberalismo, que deu fôlego aos governos. Em segundo, uma mobilização 

das classes subalternas antagônicas ao Neoliberalismo, levando a derrubada dos 

                                                           
12

 Para maior conteúdo histórico consultar: CASTELO. R. O novo desenvolvimentismo e a 
decadência ideológica do pensamento econômico brasileiro. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 112, p. 
613-636, out./dez. 2012. 
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governos da Argentina, Bolívia, Equador e Peru, aliados ao Consenso de 

Washington13. 

 Castelo (2012) fundamenta que o novo desenvolvimentismo surgiu na 

contemporaneidade, no século XXI, após indícios de esgotamento do 

Neoliberalismo, e apresentou-se como uma estratégia tanto para adeptos do 

projeto Neoliberal, quanto do Socialismo.  Diversos autores, dentre eles Bresser 

Pereira (2010) e João Sicsú (2005)14 foram os primeiros teóricos a defenderem, 

com pontos de convergências, que o novo desenvolvimentismo seria a superação 

do Neoliberalismo, embora apontem similaridades entre as políticas econômicas 

neoliberais e neodesenvolvimentistas como: 

 

a defesa do equilíbrio fiscal e o controle inflacionário. Outros pontos em 
comum, como a defesa da equidade social e a promoção da igualdade 
de oportunidades, temas típicos do pensamento liberal, passam 
despercebidos. Para travarem o combate teórico, difundem sua ideologia 

por meio de aparelhos privados de hegemonia, como a FGV‑SP, a 

Associação Brasileira Keynesiana e a Revista de Economia Política. 
Esses ideólogos lançaram uma velha ideia para os novos tempos, que 
rapidamente ganhou eco e transcendeu a academia, alcançando setores 
da burocracia estatal e mesmo do empresariado (...) (CASTELO, 2012, 
p. 625).  

 
 

 Neste cenário, o debate sobre o novo desenvolvimentismo ganha ânimo e 

passa a ser conteúdo de publicações de teses e artigos. Castelo (2012) aponta 

que: 

 

Um grupo de intelectuais ligados ao PT tenta sustentar a tese de que 
uma inflexão nas políticas econômicas, sociais e externa no Brasil a 

partir de 2007‑08 teria levado o país a romper com o neoliberalismo e 

viver uma época pós‑neoliberal, uma grande transformação, e/ou a 

                                                           
13

 O termo Consenso de Washington ficou conhecido como um conjunto de medidas de ajuste 
macroeconômico formulado por economistas de instituições financeiras como FMI e o Banco 
Mundial, elaborado em 1989. Entre essas "regras" que deveriam ser adotadas pelos países para 
promover o desenvolvimento econômico e social estavam: disciplina fiscal, redução dos gastos 
públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, 
investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições, privatização das estatais, 
desregulamentação e desburocratização, direito à propriedade intelectual. (TAVARES, 2011) 
14

 Para maior arcabouço teórico sobre o tema vide BRESSER PEREIRA, L. C. GALA, P. 
Macroeconomia  estruturalista do desenvolvimento. Revista de Economia Política, v. 30, n. 4, p. 

663‑680, 2010 e SICSÚ, J.; P., L. F. de; M. R. (Orgs.). Novo desenvolvimentismo: um projeto 

nacional de crescimento com equidade social. Barueri/Rio de Janeiro: Manole/ Fundação Konrad 
Adenauer, 2005. Assim como em: CASTELO. R. O novo desenvolvimentismo e a decadência 
ideológica do pensamento econômico brasileiro. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 112, p. 613-636, 
out./dez. 2012. 
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emergência de um padrão de acumulação chamado de 

social‑desenvolvimentismo, baseado na produção de bens e serviços e 

na distribuição equitativa da renda (CASTELO,2012, p. 626). 
 
 

Em 2002, em ano eleitoral para a presidência da República, economistas 

ligados ao PT elaboraram um documento no qual defendiam a ruptura com o 

Neoliberalismo orientados pelo “por meio de políticas de inserção soberana no 

mercado mundial, de inclusão social e de crescimento econômico orientado pelo 

planejamento estatal.” (CASTELO, 2012, p.626). No mesmo ano, em período de 

campanha eleitoral, analistas do PT refizeram uma leitura de conjuntura e 

anunciaram por meio da “Carta ao povo brasileiro” que a iniciativa de ruptura com 

o neoliberalismo naquele momento não seria favorável  e deveria assumir um 

“compromisso com a transição  progressiva e pactuada”. 

 

No primeiro mandato (2003-2006), o governo Lula aceitou, sem maiores 

contestações as políticas Neoliberais e, a partir do segundo mandato (2007- 

2010), apresentou alguns aspectos de retomada  ao projeto original, do novo 

desenvolvimentismo (CASTELO, 2012). 

 

Pochmann (2010) aponta que houve uma transição do neoliberalismo para 

o modelo social‑desenvolvimentista, com “interrupção da hegemonia das políticas 

neoliberais” (p.52), na qual ocorreram a partir de “políticas macroeconômicas, 

sociais e externas operadas pelo PT a partir da máquina estatal após as eleições 

presidenciais, sem aprovações de reformas constitucionais ou de embates diretos 

com as forças de sustentação do neoliberalismo” (CASTELO, 2012, p.627). 

 
 

 A partir desta corrente de pensamento, alguns temas ganharam 

visibilidade, dentre eles: integração regional e inserção na divisão internacional do 

trabalho, industrialização e inovação tecnológica, distribuição de renda, nova 

classe média. Cabe ressaltar, que o debate sobre os temas supracitados 

continuaram em uma linha de pensamento Neoliberal, com um direcionamento 

unilateral e esvaziado de aspecto crítico.  
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Em meio deste contexto político, em 2011, no início do Governo Dilma 

Rousseff, que se apresenta como sucessora do Governo Lula, foi criada pelo 

decreto 7.602 de 7 Novembro de 2011 a Política Nacional de Saúde e Segurança 

do Trabalhador (PNSST), apresentando um avanço na Política de Saúde do 

Trabalhador, atendendo a determinação da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e do Plano Global de Saúde do Trabalhador gerido pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Tal política tem como objetivo melhorar a 

qualidade da saúde do trabalhador e prevenir acidentes relacionados ao trabalho, 

buscando superar a fragmentação e a desarticulação entre a Previdência Social, 

a política de saúde e meio ambiente, ao considerar como trabalhador: 

Todos os homens e mulheres que exercem atividade de sustento próprio 
e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua inserção no mercado 
de trabalho, no setor formal ou informal da economia. Incluindo ainda 
neste grupo todos que trabalham ou trabalharam como: empregados 
assalariados, trabalhadores domésticos, avulsos, rurais, autônomos, 
temporários, servidores públicos, trabalhadores em cooperativas e 
empregadores, particularmente os proprietários de micro e pequenas 
unidades de produção de serviços, entre outros. (...) Também são 
considerados trabalhadores aqueles que exercem atividades não 
remuneradas, participando das atividades econômicas da unidade 
domiciliar; o aprendiz ou estagiário e aqueles temporária ou 
definitivamente afastados do mercado de trabalho por doença, 
aposentadoria ou desemprego (ARCURE, 2006, p.3). 

 

A partir desta citação, observa-se o grande leque de trabalhadores que 

estão englobados na Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador, 

apesar da latente precarização no mundo do trabalho que apresenta-se não só 

pelo condições insalubres de trabalho ou de situações propícias para o 

adoecimento pelo trabalho, mas nas fragilidades de todo o processo que o 

trabalhador se insere, seja este a terceirização, a flexibilização da legislação 

trabalhista, a informalidade, o desemprego.   

Na realidade social, na correlação de força entre o empregador e o 

trabalhador, entre o Capital e o trabalho, os direitos constituídos durante uma 

longa trajetória de luta estão sucumbindo. Em muitos espaços ocupacionais, o 

trabalho não é adaptado ao trabalhador de forma a minimizar impactos para a sua 

saúde, mas o contrário que é dominante: o trabalhador se adapta ao trabalho e ao 
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espaço ocupacional, mesmo estes sendo prejudiciais a sua saúde. Ainda que, 

com os avanços no âmbito legal, se apresenta necessária uma mudança na 

lógica do trabalho, no qual não se valorize só o que o trabalhador produz, mas 

também como o trabalhador produz.  

O governo de Dilma Rousseff apresentou alterações legais que impactaram 

diretamente a classe trabalhadora. As medidas provisórias n°664 e 665 criadas 

em 2004, que enrijeceram o acesso ao seguro desemprego, representando 

concretamente um retrocesso dos direitos trabalhistas historicamente 

conquistados. As medidas provisórias n°664 e 665 foram genericamente 

chamadas de “minirreforma da previdência”, pois alteram as estruturas para o 

acesso aos benefícios previdenciários, tais como: pensão por morte, auxílio 

desemprego, auxílio doença. As alterações legais, formalmente, seguem uma 

lógica de “manutenção do pleno emprego”, mas na realidade concreta, atacam os 

direitos dos trabalhadores e precariza ainda mais o mundo do trabalho.   

Complementando o desmonte dos direitos dos trabalhadores, há o projeto 

de Lei 4330/04 que facilita a terceirização da atividade fim. Ruy Braga apresenta 

que as medidas provisórias n°664 e 665 foi um “combustível usado para engatar 

outras propostas desfavoráveis ao trabalhador” (BRAGA, 2015, p.1). 

Complementado o raciocínio, Braga (2015) apresenta que o desmonte dos 

direitos trabalhistas se iniciou nos anos 90 no governo do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso e percorreu um percurso político que proporcionou sua 

aprovação, no qual de maneira bem direcionada favoreceu o empresariado.  

O autor frisa de maneira a elucidar o aspecto político do governo Dilma, no 

qual, apresenta que o “projeto sela o fim do governo do PT e o início do governo 

do PMDB. Dilma está terceirizando seu mandato”(BRAGA,2015,p.1).  

Para muitos brasileiros, que sucumbidos pelo Sistema, não consigam 

apreender esta situação de maneira clara e reflexiva  parece que é apenas mais 

uma alteração legal, dentre tantas outras. Porém o que se apresenta é uma 

situação muito grave e emergente. Trata-se de uma perca de direitos gravíssima 

e como aponta Braga(2015), mais uma vez enriquecendo o debate, é a maior 

derrota da classe trabalhadora desde o golpe em 1964 e maior retrocesso de 

cunho trabalhista desde de 1966, ano que foi criado o FGTS. 
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Desta forma, não é um atitude mal pensada, mas essas medidas 

provisórias são uma fotografia do desrespeito com a luta de toda uma classe, da 

classe TRABALHADORA. 

 

 

2. O Modelo de Produção Capitalista e o adoecimento dos trabalhadores 

 

O homem, como ser social, já presenciou diversas formas de organização 

do trabalho. Em cada uma delas havia o adoecimento, porém no Capitalismo 

possui uma particularidade: o adoecimento se manifesta a partir do estado de 

alienação do sujeito. 

 

Em sociedades precedentes como a escravista, muitos trabalhadores 

morriam em decorrência de doenças pestilenciais, pois sem o desenvolvimento de 

conhecimento adequado de prevenção muitos vinham à óbito. Com o Capitalismo 

diversas modificações foram feitas no processo de trabalho e também muitos 

avanços científicos foram alcançados, diminuindo drasticamente, e em alguns 

casos zerando, o número de incidência em doenças como malária, coqueluche 

dentre outras doenças. Neste aspecto, é possível observar o paradoxo que a 

sociedade Capitalista nos apresenta: ao mesmo tempo em que, por um lado, o 

investimento em tecnologia nos beneficia descobrindo causas e curas para 

doenças, por outro lado, a força feroz do Capital apresenta apenas o objetivo de 

acumulação de riquezas materiais e para atingir este propósito é necessário um 

alto ritmo de trabalho e produtividade, que podem ser apontados como 

ocasionadores do adoecimento. 

 

2.1  Reestruturação produtiva e Neoliberalismo - as mudanças do mundo do 

trabalho e os agravos à saúde dos trabalhadores  

Para compreender a Reestruturação Produtiva15 é necessário apreender de 

que forma a acumulação Capitalista se apresentava no binômio 

                                                           
15

 “O que denominamos de complexo de reestruturação produtiva‟ envolve um sistema de inovações 
tecnológico-organizacionais no campo da produção social capitalista – por exemplo, a robótica e a 
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taylorismo/fordismo. A crise do padrão de acumulação taylorista/fordista que 

floresceu no final da década de 60 e início da década de 70 foi o fator 

determinante para que o Capital pensasse uma forma de reestruturar o padrão de 

acumulação e afirmasse um processo de dominação societal (ANTUNES, 2002). 

Desta forma, o Capital reformulou concepções de seu processo produtivo, 

adotando métodos como a acumulação flexível, gestão orgazacional e criando 

métodos alternativos para a superação do modelo taylorista/fordista.  Ricardo 

Antunes explica que: 

Estas transformações, decorrentes da própria concorrência 
intercapitalista (num momento de crises e disputas intensificadas entre 
os grandes grupos transnacionais e monopolistas) e, por outro lado, da 
própria necessidade de controlar as lutas sociais oriundas do trabalho, 
acabaram por suscitar a resposta do capital à sua crise estrutural 
(ANTUNES, 2002, p.24).  

 

 Visto este processo, o Capital tentou reorganizar-se não só no aspecto do 

processo produtivo, mas também no que se referiu à recuperação de sua 

hegemonia em diversos âmbitos da sociabilidade, como no plano ideológico 

através do subjetivismo (ANTUNES, 2002), com incentivo à fragmentação e ao 

individualismo.  

  Referente à fase em que o Capitalismo apresentou uma tomada de 

hegemonia Ellen Wood apresenta que: 

Trata-se da fase onde as transformações econômicas, as mudanças na 
produção e nos mercados, as mudanças culturais, geralmente 
associadas ao termo pós-modernismo, estariam, em verdade, 
conformando um momento de maturação e universalização do 
capitalismo, muito mais do que um trânsito da "modernidade" para a 
"pós-modernidade" (Wood, 1997, p. 539/540 apud Antunes, 2002, p.25). 

 

                                                                                                                                                                                
automação microeletrônica aplicada à produção; as novas modalidades de gestão da produção tais como: 
os CCQs e Programas de Qualidade Total; a série de racionalizações da produção, tais como os “downsizing” 
e a reengenharia (muitas das racionalizações produtivas decorreram de novos patamares de centralização e 
concentração do capital, por meio de fusões, aquisições e diversificações corporativas)., que implicaram (e 
ainda implicam – demissões em massa). Além disso, é um importante componente do complexo de 
reestruturação produtiva, dos vários tipos de descentralização produtiva, tais como a terceirização ou as 
realocações industriais, que implicam o fechamento da fábrica num local e a abertura em outro, ou ainda a 
instauração de novas legislações trabalhistas de cariz flexível, que criam nova regulação institucional do 
trabalho assalariado, adaptando-o às exigências imperiosas do capital em processo” (ALVES, 2000, p. 11, 
destaque do autor). 
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 As novas configurações do Capitalismo iniciadas na década de 1970 e que 

ainda se apresentam em processo na atualidade, divide opiniões de diversos 

autores segundo sua natureza. Segundo alguns autores as transformações 

seriam uma forma de organização industrial que seria mais favorável ao próprio 

Capital, do que modelo técnico taylorismo/fordismo, onde o trabalhador se 

apresenta como polivalente, multifuncional, participativo e qualificado, havendo 

um relacionamento mais próximo entre capital e o trabalho (ANTUNES, 2002). 

Segundo certas abordagens esta relação próxima poderia superar as 

contradições primordiais da sociedade Capitalista, isto é, as contradições entre 

classes sociais antagônicas, ainda que indissociáveis no seio da sociabilidade 

capitalista. Considero ingênua esta abordagem de superação de contradições 

Capitalistas e que um profissional polivalente e multifuncional seja um aspecto 

positivo para a saúde do trabalhador, já que este trabalharia de maneira a suprir 

diversos cargos obtendo uma remuneração ínfima para a sua reprodução e 

apresentando alienação a todo o processo produtivo, pois o trabalhador é tido 

como apêndice da máquina, não como um ser humano socialmente construído. 

 Outros autores, apreendem as transformações como uma intensificação 

das tendências existentes que não poderiam ser consideradas como uma nova 

organização do trabalho, desta forma não se trata de uma transformação, mas de 

uma intensificação das tendências já existentes. Há ainda, outros autores com 

direcionamento crítico que indicam um aspecto de continuidade e de 

descontinuidade no processo de reestruturação produtiva. A continuidade retrata-

se ao manter os padrões de produção, com os pilares fundamentais do 

Capitalismo e a descontinuidade está relacionada à acumulação flexível. A 

acumulação flexível data de 1973 e caracteriza-se pela divisão de mercados, 

desemprego, divisão global do trabalho, capital volátil, fechamento de plantas 

industriais, reorganização financeira e tecnológica que, segundo David Harvey 

(1992), marca uma nova fase de um mesmo modelo Capitalista.  

 A acumulação flexível tem como alicerce um padrão produtivo 

organizacional e tecnológico com introdução de gestão de força de trabalho 

assim, como a introdução da informatização. Desta forma, é forjada uma estrutura 

mais flexível com a introdução de serviços terceirizados que acarreta um 
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processo de precarização ainda maior do trabalho, com aumento da 

fragmentação da classe trabalhadora perdendo-se ou não formando-se a 

consciência de classe para si, que perpassa a organização de trabalhadores por 

melhoria de salários ou condições de melhoria imediatas e vai além, pois trata-se 

de perspectiva de luta política criando projetos coletivos da classe trabalhadora. 

Avaliando a acumulação flexível, Lourenço (2009) apresenta que: 

Enquanto o modelo taylorista-fordista buscava anular as capacidades 
cognitivas e psicológicas o toyotismo, ofensiva ideológica, busca 
envolver o trabalhador não só com a produção, mas também convoca os 
sujeitos a participarem da missão/objetivos da empresa, insinuando o 
espírito de uma grande família, quando objetiva o maior engajamento 
possível dos trabalhadores no cumprimento das metas (LOURENÇO, 
2009, p.68). 

 

 

Harvey (2006), enriquece o debate, e caracteriza o Neoliberalismo como 

uma: 

(…) prática das teorias econômicas políticas, a qual propõe que o bem-
estar humano pode ser alavancado pela maximização das liberdades 
empresariais, juntamente com a institucionalização de um panorama 
caracterizado pelos direitos da propriedade privada, das liberdades 
individuais, do livre mercado e do livre comércio. O papel do Estado é o 
de criar e institucionalizar uma conjuntura institucional apropriada para 
tais práticas. O Estado deve estar de acordo, por exemplo, com a 
qualidade e a integridade do dinheiro. Ele também deve cumprir suas 
funções militar, de defesa, política e jurídica necessárias para assegurar 
os direitos da propriedade privada e sustentar o livre funcionamento do 
mercado (HARVEY, 2006, p.145). 

  

A partir da reflexão de David Harvey é possível delimitar que o projeto 

neoliberal que começou a ser consolidado na década de 1980 possui íntima 

relação com os interesses da classe dominante, favorecendo desta forma, os 

donos dos meios de produção e do mercado financeiro. Por meio deste processo, 

Castel (1998) apresenta a possibilidade de uma fratura social que é regida pelo 

processo de globalização e pelo ganho de força das políticas econômicas 

neoliberais que geram três processos: 

1. A desestabilização dos empregos formais; 

2.  A precarização do trabalho como fruto da flexibilização; 
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3. E o aumento de pessoas no exército de reserva do trabalho. 

A partir das transformações no mundo do trabalho podemos delimitar quais 

malefícios trazem para a saúde dos trabalhadores em diferentes espaços 

ocupacionais, dentre eles o objeto deste estudo: o setor de telemarketing. 

 

2.2 O trabalho como categoria ontológica e o adoecimento no Modelo de 

Produção Capitalista 

 

 O trabalho como categoria fundante do ser social apresenta-se como pilar 

do desenvolvimento humano-social. É importante salientar que será abordado na 

elaboração deste item, assim como em todo o trabalho, a perspectiva materialista 

histórico-dialética que possibilita a compreensão do trabalho como uma categoria 

ontológica, isto é, inerente ao ser social. 

O trabalho compreendido em uma perspectiva ontológica se apresenta 

como um processo de interação entre o homem e a natureza, onde o indivíduo 

utiliza sua capacidade teleológica, ou seja, sua capacidade de projetar ações para 

se alcançar a produção de bens úteis para sua vida, como apresenta Marx: “põe 

em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos 

–, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à 

vida humana” (MARX, 1987, p.211). 

A ação de produzir algo útil para sua subsistência é mediada por três 

aspectos complementares, são eles: a ação do homem em interagir com a 

natureza utilizando a capacidade teleológica, atribuindo um objetivo à atividade 

realizada para se alcançar o objetivo; o objeto ou matéria prima de trabalho a qual 

o homem vai aplicar o seu trabalho; e por último os instrumentos e condições de 

trabalho que são as condições materiais e os meios que mediam as ações do 

trabalho. 

Ao longo da história, para a produção da vida, os Homens 
desenvolveram, de acordo com suas necessidades, determinadas 
relações de produção, ou seja, o conjunto das relações humanas, que 
correspondiam à etapa do desenvolvimento das forças produtivas 
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materiais da época. As relações de produção, segundo Marx (1987), 
formam a estrutura econômica

16
 da sociedade, sobre a qual se ergue 

uma superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem 
determinadas formas da consciência social. Assim, é o modo de 
produção material da vida que condiciona a vida social, e não contrário. 
O ser social é que determina a consciência dos homens (MORAES, 
2009, p.25).  

 

Independente do tipo de sociedade, sempre haverá processos de trabalho 

para a transformação da natureza, teleologicamente orientados, para produzir 

valores de uso, ainda que a teleologia esteja contingenciada pela causalidade 

histórica. Desta forma, o processo de trabalho sempre terá a produção de bens 

úteis como seu núcleo gerador, porém a forma histórica irá se modificar 

acompanhando o próprio movimento da história (trabalho servil, trabalho escravo, 

trabalho assalariado).  

A produção social dos homens esteve historicamente baseada no âmbito 

das necessidades, onde o trabalho apresenta-se centrado em sua essência 

ontológica, no qual o homem transformava a natureza para produzir bens úteis a 

sua subsistência. À luz de Marx (1987) é possível apreender que a relação entre 

as forças produtivas materiais da sociedade nem sempre estiveram em equilíbrio 

com as relações de produção existentes. Com o Capitalismo as relações sociais 

sofreram alterações assim como, a forma de organização do trabalho, pois agora 

estavam apresentadas duas classes antagônicas, que permanecem até 

atualidade: a Burguesia que possui a propriedade privada dos meios de produção 

e o trabalhador assalariado que vende sua força de trabalho para manter sua 

subsistência. 

 

O trabalho em sua essência é um ato sublime de substência no qual 

modifica a natureza enquanto é modificado, como aponta Marx (1987): “é um 

processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser 

humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio 

material com a natureza” (MARX, 1987, p.211). 

 

                                                           
16 Estrutura econômica significa o conjunto de relações sociais que produzem e reproduzem a 

vida. Em outras palavras, é o esforço da humanidade em prover sua existência, seus elementos 
sociais e culturais. (MORAES, 2009) 
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Para apreender de qual maneira a lógica Capitalista se apresenta na vida 

cotidiana de todos nós, se faz necessário compreender como ocorreu a transição 

do Feudalismo para o Capitalismo e quais determinantes deste processo intervêm 

no processo de trabalho até a atualidade. 

 

Marx aponta que a transição do Feudalismo para o Capitalismo não se deu 

por meio de um processo espontâneo, “mas foi resultado do processo de vida real 

que expressou a luta de classes.” (MORAES, 2009, p.26). O grau de 

desenvolvimento dos meios de produção e das relações sociais de produção 

existentes na sociedade feudal foi se tornando incompatível, no qual a produção 

artesanal não supria a demanda exigida pelo mercado o que “culminou na 

ampliação da fonte de produtos trocáveis por meio de uma reorganização 

profunda do trabalho, o que levou a uma época de revolução social” (MORAES, 

2009, p.26). Marx (1987) denominou de acumulação primitiva o processo que 

criou condições para que emergisse o Capitalismo. Segundo o autor esse 

processo de acumulação representa para a economia política o ponto de partida 

para a consolidação do Capitalismo. 

 

Na sociedade Feudal a imagem da propriedade privada, no campo, se 

apresentava pela escravidão ou domínio dos camponeses por parte dos senhores 

feudais, no qual o poder estava quantificado pelo número de servos que o senhor 

feudal possuía. Nas cidades a realidade apresentada era que: 

 

Mesmo em pequeno número, as relações de classe, e divisão do 
trabalho também estavam presentes. As Corporações de Ofício 
congregavam inúmeros artesãos aprendizes e oficiais que subordinavam 
seu trabalho aos mestres” (MORAES, 2009, p.27). 

  

O processo de acumulação apresentou-se como uma metamorfose da 

exploração existente no Feudalismo para o Capitalismo (MORAES, 2009). O 

anúncio do Capitalismo, segundo Marx (1987) deu-se no final do século XV e 

início do século XVI, onde aponta Moraes que “o crescimento das cidades, mas 

principalmente a expropriação do produtor rural, o camponês, foi a base de todo 

esse processo” (MORAES, 2009, p.27). É, portanto, o período da acumulação 

primitiva que condiciona a expansão da industrialização. 
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Karl Marx, ao analisar o contexto inglês, apresenta como ocorreu esse 

processo de lutas e de transição entre o Feudalismo e o Capitalismo. 

 

(...) o florescimento da manufatura de lã, com a elevação consequente 
dos preços da lã, impulsionou diretamente essas violências na Inglaterra. 
A velha nobreza fora devorada pelas guerras feudais. A nova era produto 
de seu tempo, e para ela, o dinheiro era o poder dos poderes (MARX, 
1987, p. 833). 

  

 

Com a dissolução dos Feudos, emergia grande quantidade de ex-escravos 

e ex-servos, sem emprego e imersos no novo modelo emergente onde a 

conjuntura se apresentava: “De um lado, tinha-se o capitalista, dono dos meios de 

produção e subsistência, e de outro o trabalhador expropriado, dono somente de 

sua própria força de trabalho” (MORAES, 2009, p.28). Para o desenvolvimento do 

processo de trabalho neste novo contexto, uma nova forma de configuração da 

relação de trabalho foi necessária, no qual o dono dos meios de produção passou 

a comprar a força de trabalho do proletariado, que para sua substência possuía 

apenas a força corpórea como instrumento de trabalho. Neste momento histórico 

se apresentou o mais nítido antagonismo de classe: o dono dos meios de 

produção e o proletariado. 

 

O aspecto que difere o artesanato realizado após o término do Feudalismo 

não é necessariamente o uso de novos instrumentos, mas como aponta Marx 

(1987) é o número de trabalhadores ao mesmo tempo regidos por um mesmo 

Capital. 

A atuação simultânea de um grande número de trabalhadores num 
mesmo local, ou campo de atividade, para produzir a mesma espécie de 
mercadoria sob o comando de um mesmo capitalista constitui histórica e 
logicamente, o ponto de partida da produção capitalista (MARX, 1987, p. 
375). 
 

 

 Com a experiência da própria produção, os industriais começaram a pensar 

em uma nova forma de potencializar o seu lucro, desenvolvendo estratégicas para 

a produção de um mesmo produto em menor tempo. Essa nova lógica de 

produção em longo prazo acarretou na divisão do trabalho. 
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A divisão do trabalho apresentou mudanças objetivas e subjetivas na vida 

cotidiana dos trabalhadores, no qual cada trabalhador começou a ser responsável 

por um fragmento da produção e havendo o processo de escamoteamento da 

realidade, no qual muitos trabalhadores não possuem a compreensão da 

totalidade, pois esta lhe é apresentada de maneira fragmentada com o intuito de 

alienar o trabalhador do processo de trabalho que é participante.  

 

  De acordo com Marx (2008), a divisão social do trabalho passa a ser regida 

pelo interesse do Capital. Independente da subjetividade ou qualquer outro 

determinante da vida do trabalhador, o que rege esse processo é a necessidade 

do Capital, não interferindo qualquer particularidade do trabalhador, que passa a 

ser um “objeto” naquele processo, o que acarreta malefícios para a sua saúde, 

pois tem que seguir ritmos e moldes pré-determinados. 

  Com o desenvolvimento econômico, Holanda (1993) apresenta que ocorre 

uma “unificação da humanidade” com efeitos positivos, mas também com efeitos 

que devem ser analisados criticamente. Neste processo, o homem atinge alto 

grau de desenvolvimento em meio à humanidade. Lukács (1981) apresenta que o 

desenvolvimento das forças produtivas é: 

 (...) necessariamente também o desenvolvimento da capacidade 
humana, mas – e aqui emerge praticamente o problema da alienação – o 
desenvolvimento da capacidade humana não produz obrigatoriamente o 
[desenvolvimento] da personalidade humana. Ao contrário: justamente 
potencializando capacidades singulares, pode desfigurar aviltar, etc., a 
personalidade do homem (LUKÁCS, 1981, p. 562). 

 
 

 

Lukács (1981) e Holanda (1993) apresentam que a expressão concreta da 

alienação se dá pela contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e 

o rebaixamento da personalidade dos homens que possui como origem o 

processo de objetivação/exteriorização17, desta forma a “contradição representa 

                                                           
17 “Estamos nos referindo àquela objetivação peculiar ao momento do trabalho em que a 

causalidade natural se transforma em causalidade posta mediante atos teleológicos. Trata-se de 
um processo cujo objeto, antes existente em termos naturais, assume uma objetivação, isto é, 
adquire uma utilidade social. Por exteriorização (Entäusserung) entendemos aquele momento da 
objetivação em que o indivíduo se destaca do objeto por ele produzido e se afirma como sujeito.” 
(HOLANDA,1993, p.3-4) 
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uma ação, todavia, que reproduz a desumanidade socialmente posta” 

(HOLANDA, 1993 p. 3). 

 

O desenvolvimento das forças produtivas tem uma relação iônica com o 

processo de alienação, no qual, quanto maior o desenvolvimento do processo de 

desenvolvimento, maior o grau de alienação. Não é inato ao homem uma reflexão 

crítica, que só com o exercício diário é possível. Desta forma, neste movimento o 

dominante é a ação de aceitar as determinações postas e emergir em um âmbito 

alienado. 

 

 Neste processo a subjetividade do trabalhador se apresenta de maneira 

alienada e seu corpo é tido como um objeto de trabalho e com a venda da força 

de trabalho se transforma em mercadoria como apresenta Mészàros (2006), “o 

indivíduo é confrontado com meros objetos (coisas, mercadorias), uma vez que 

seu ‘corpo inorgânico’ –‘natureza trabalhada’ e capacidade produtiva 

externalizada – foi dele alienado”. (MÉSZÀROS, 2006, p. 80). 

 

 Mészàros (2006), apresenta que no Capitalismo o trabalho é abstraído do 

homem e não representa uma satisfação pela ação do trabalho em si, de produzir 

valor de uso. O que gera satisfação no homem é sua possibilidade de vendê-la e 

poder consumir valores de uso adquiridos como valor de troca. O trabalhador não 

se reconhece em seu trabalho, mas nega-se nele, “o trabalhador só se sente [...] 

junto a si [quando] fora do trabalho e fora de si [quando] no trabalho. Está em 

casa quando não trabalha e , quando trabalha, não está em casa” (MARX, 2008, 

p. 83). 

 

Dentre outros aspectos, na sociedade Capitalista a relação ontológica do 

homem transformando teleologicamente a natureza produzindo pelo trabalho algo 

útil a sua subsistência é minimizado em trabalho alienado corroído pelo Capital. O 

trabalhador nesse contexto, imerso na alienação, apresenta uma cisão na 

construção social da essência humana (MARX, 1987) o que pode influir e se 

apresentar como um dos fatores do adoecimento da classe trabalhadora. O 

trabalho na sociedade Capitalista está subordinado à criação de valor de troca, 
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não só um valor de uso, que tenha utilidade na vida cotidiana, mas uma 

mercadoria que possa produzir mais-valia. Na dinâmica Capitalista o trabalho 

produzido é o trabalho abstrato18, que tem função de contribuir para a ampliação 

da riqueza social. 

 

 

2.3   Os fatores determinantes para o adoecimento da classe trabalhadora 

 

O trabalho na sociedade Capitalista possui objetivo antagônico ao trabalho 

pensado como categoria ontológica, no qual ao invés de humanizar o homem 

como sua categoria fundante, o desumaniza através da alienação. 

 

Para se compreender o processo de adoecimento e seus fatores 

determinantes na sociedade Capitalista, é importante entender de qual maneira a 

própria sociedade do Capital apreende o significado de doença.  

 

Laurell (1982) apresenta que desde a década de 1960 o debate sobre os 

fatores determinantes para o adoecimento aumentou no qual “discute-se se a 

doença é essencialmente biológica ou, ao contrário, social” (LAURELL, 1982, p. 

2). Em âmbito internacional, a autora atribui esse questionamento latente 

correlacionado com a efervescência de lutas sociais, mesmo que diferenciada em 

muitos países, se apresentaram de maneira presente no final da década. Em 

meio a esse processo de luta apresenta-se uma vontade coletiva de formular 

compreensões diferentes para os problemas (LAURELL, 1982).  

 

No seio da ciência médica, os próprios médicos começaram a possuir 

questionamentos que não se explicavam mais sem considerar os fatores além 

                                                           
18

 O trabalho concreto responde pelas qualidades físicas do objeto produzido, que está 
estritamente relacionado ao surgimento de necessidades, diferencia-se do trabalho abstrato, 
que estabelece uma relação de equivalência entre os trabalhos concretos, denominando o valor. 
Que são apresentados como valor de uso e valor de troca, o primeiro concerne ao suporte físico, 
pois segundo Marx, “ não pode ter valor o que carece de valor de uso”, o valor de troca é a forma 
que o trabalho abstrato se manifesta na relação entre as mercadorias. O valor de uso é medido 
pelo trabalho concreto, ou seja, do trabalho que depende da habilidade humana. Já o valor de 
troca da mercadoria está relacionada à quantidade de tempo que o trabalhador gasta 
para produzi-la. (HUNT, 1981, p.11) 
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dos biológicos. Desta forma, se fez necessário considerar que a doença tem 

caráter histórico e social (LAURELL, 1982) e apresenta a necessidade de: 

(...) distinguir dois problemas que estão subjacentes a esta questão. Por 
um lado, temos o conceito de saúde, que expressa como se conceitua e 
se define socialmente determinado fenômeno. Por outro lado, esconde-
se atrás da palavra “doença" um processo biológico que ocorre na 
população, independentemente do que se pense a respeito dela. É 
necessário, então, comprovar o caráter social de ambas (LAURELL, 
1982, p.3). 

 

 

Para compreender os fatores determinantes da doença, a autora expõe 

que é preciso observar a coletividade humana: “A natureza social da doença não 

se verifica no caso clínico, mas no modo característico de adoecer e morrer nos 

grupos humanos” (LAURELL, 1982, p.3). Na sociedade Capitalista a doença é 

analisada a partir da biologia individual, isolando demais determinantes, como as 

condições de moradia, saneamento, condições de trabalho dentre outros, 

naturalizando o processo de saúde-doença e culpabilizando o próprio individuo 

pela sua situação de adoecimento. Não se considera o contexto social e 

econômico em que o indivíduo vive, como apresenta a autora, a doença deve ser 

analisada de maneira a compreender todo um processo e ser observada a partir 

de uma relação dialética entre saúde-doença e os fatores externos e presentes na 

vida cotidiana dos indivíduos. 

 

O trabalho como categoria fundante do ser social, na sociedade do Capital 

não apresenta-se com esta configuração. O trabalho no Capitalismo, sob o 

aspecto da alienação, cumpre papel oposto, desumanizando o sujeito e por 

muitas vezes o fazendo adoecer. O que ilustra o conceito de doença apreendido 

na sociedade Capitalista é a “incapacidade de trabalhar, o que a coloca em 

relação com a economia e eventualmente com a criação de mais-valia e 

possibilidade de acumulação capitalista” (LAURELL, 1982, p. 9). 

 

 Em síntese, para compreender o processo saúde-doença é necessário 

correlaciona-lo com a historicidade do sujeito, que é socialmente determinada 

levando em consideração que o desenvolvimento biológico é mediado pelo social 

(MORAES, 2009).  
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Monteiro (1991) apresenta que a alienação é um processo permeado pelas 

relações Capitalistas e também pelas ações dos sujeitos que, mesmo de maneira 

inconsciente, reproduz a lógica vigente. A alienação apresenta ao indivíduo uma 

divisão entre o social e o individual, fragmentando a consciência de classe. O 

sujeito não percebe que sua subjetividade é constituída pelas relações sociais, ao 

contrário o sujeito é cerceado delas. 

 

 Desta forma, a relação do sujeito como a sociedade se torna antagônica 

“produzindo uma negação da relação consciente do homem com sua vida social, 

dando lugar a uma existência espontânea, a-crítica, que torna-se socialmente 

imposta e aceita” (MORAES, 2009, p. 45). É nesta dinâmica, que os 

trabalhadores são cooptados pelas empresas, com o escamoteamento que são 

parte importante para o funcionamento de tal, com o discurso de “vestir a camisa”.  

Sem perceber estão vendendo além de sua força de trabalho, também toda a 

construção de “um EU no mundo”, no qual os malefícios deste mecanismo serão 

nomeados como aspectos individuais e culpabilizantes, expressando um amplo 

processo de mercantilização da vida. 

 

Moraes (2009) acrescenta que a alienação acarreta “o empobrecimento, o 

esvaziamento dos valores essencialmente humanos, ampliando cada vez com 

mais propriedade as possibilidades para a fetichização dos indivíduos e de suas 

relações, o que pode levar ao adoecimento psíquico desses sujeitos.” (MORAES, 

2009, p.47). Nesta perspectiva, o homem como indivíduo produtivo na sociedade 

Capitalista, inerte perante a alienação, possui em seu trabalho a base material 

para seu próprio adoecimento. 

  

 

3. O adoecimento no setor de Telemarketing 

 

Segundo Chiavenato (1999), o setor de telemarketing é um dos setores que é 

mais impactado pela precarização do trabalho e também, se apresenta como 
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principal setor que absorve trabalhadores com pouca qualificação profissional. O 

setor se caracteriza por grande rotatividade, geralmente ocasionada pela baixa 

remuneração além de grande desgaste físico e psicológico causado pelas 

atividades laborais. Este processo de rotatividade também produz um aspecto 

que dificulta a formação de frente de reinvindicações mais consistentes, o que por 

uma consequência cíclica acarreta em um processo de precarização do trabalho 

ainda maior.  

 A seguir será apresentado o histórico do setor de telemarketing, desta 

forma teremos mais elementos concretos para subsidiar a reflexão sobre a 

temática.  

 

3.1 O trabalho no setor de telemarketing e a relação com a saúde 

 

 Para compreender o setor de telemarketing em sua magnitude é 

indispensável retomar o processo de privatização de empresas estatais e de 

empresas de economia mista, a flexibilização de direitos trabalhistas e a retração 

de ofertas de serviços públicos (SILVA, 2010) que representaram os 

protagonistas das transformações ocorridas nas últimas três décadas do século 

XX. Este período histórico foi marcado pela financeirização da economia19 e pela 

reestruturação dos processos produtivos.  

David Harvey (2008), aponta que a acumulação flexível20 impactou o 

processo empregatício e o processo produtivo em si, gerando a reestruturação 

produtiva. Com este novo arranjo econômico, o modo de produção fordista é 

substituído pela informatização e pelo uso da tecnologia, no qual há uma intensa 

mudança que atinge mundialmente o processo de produzir, onde: 

os países com uma industrialização média e baixa são integrados no 
fluxo econômico dos países centrais, em uma posição de subordinação e 

                                                           
19

 Financeirização da economia é a fase do capitalismo em que as transações e mercados 

financeiros ganham força no sistema econômico mundial. 
20

 Acumulação flexível é caracterizada pelo surgimento de setores de produção inteiramente 
novos, novas formas de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 
altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. (CORDEIRO, 2011) 
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dependência com precárias relações de trabalho e arranjos financeiros 
de interesse do capital (CORDEIRO, 2011, p.23). 

 

Desta forma, como aponta Silva (2010), a “sociedade do automóvel” fica 

mais complexa a partir da Revolução Industrial e passa a ser a “sociedade da 

informação”.  

Em meio ao contexto de restruturação produtiva e expansão do 

Neoliberalismo em nível mundial, há a ampliação do setor terceirizado e com este 

aspecto, há concomitantemente a ampliação do setor de serviços. 

O Capitalismo não se manteve inerte ao longo do tempo. Desde o século 

XV passou por diversas fases de ápice de desenvolvimento, nas quais, em cada 

uma delas protagonizou uma nova configuração social interagindo intimamente 

com a re-produção da vida social dos indivíduos. Do Capitalismo comercial 

passou para uma hegemonia do Capitalismo industrial, deste para o Capitalismo 

financeiro. Acompanhando o desenvolvimento cíclico do Capital, o modelo 

produtivo apreendeu novas formas de possibilitar o lucro, seja por meio da 

privatização, flexibilização, terceirização, como é o caso do setor de telemarketing 

que teve seu ápice de crescimento no Brasil a partir de 1998 com a privatização 

da telefonia fixa, no qual gerou a popularização da telefonia e abrindo precedente 

para que o telemarketing se desenvolvesse (CORDEIRO, 2011). 

A terceirização é um dos fatores que caracterizam empresas de 

telemarketing, no qual ocorre um processo de transferência de parte do processo 

produtivo (atividade-fim) para outra empresa que pode atuar internamente ou 

externamente a empresa contratante, desde que, apresente autonomia financeira. 

A contratação de funcionários através da empresa terceirizada é uma estratégia 

chamada de flexibilização, muito utilizada no setor de telemarketing, assim como, 

em outros setores. Como explica Cordeiro (2009) as responsabilidades como 

treinamento, plano de cargos e salários ficam sob a responsabilidade de uma 

empresa terceira. 

 

Retornando ao aspecto histórico, segundo a Associação Brasileira de 

Telesserviços (ABT), em 1880 na cidade de Berlim foi a primeira vez que se 
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houve registro na história de que foi utilizado o telefone como uma ferramenta de 

vendas: um padeiro utilizou registros telefônicos de seus clientes para oferecer 

seus produtos. Em 1950 jornais publicavam anúncios com número de telefone no 

qual os interessados poderiam ligar para adquirir produtos. A primeira campanha 

de marketing feita utilizando o telefone, foi feita pela Ford em 1970, na campanha 

15 mil donas de casas foram contratadas e treinadas para realizarem telefonemas 

de suas próprias casas, com o objetivo de identificarem potenciais compradores 

dos automóveis da marca. A iniciativa da empresa Ford se disseminou para 

outras empresas e a partir de então começou a desenvolver o setor de 

telemarketing. 

 

No Brasil, a partir dos anos de 1980, com a chegada de empresas 

multinacionais com conhecimento apreendido nos Estados Unidos, havia o 

interesse de utilizar o tele atendimento como ferramenta, mas o acesso ao 

telefone era insuficiente no território brasileiro. Só a partir de 1998, com a 

privatização da telefonia fixa no país, que abriu-se meios materiais para que o 

setor se desenvolvesse amplamente. Um fator que favoreceu a ampliação do 

setor foi a criação do Código de Defesa do Consumidor em 1990, no qual as 

empresas passaram a fornecer um Sistema de Atendimento ao Consumidor 

(SAC).  

 

Segundo a Norma Regulamentadora 17 (NR17) do Ministério do Trabalho e 

Emprego entende-se como trabalho de teleatendimento/telemarketing: 

 

 Aquele cuja comunicação com interlocutores clientes e usuários é 

realizada a distância por intermédio da voz e/ou mensagens eletrônicas, 

com a utilização simultânea de equipamentos de audição/escuta e fala 

telefônica e sistemas informatizados ou manuais de processamento de 

dados (BRASIL, 2007, p.1). 

 

 Já a Associação Brasileira de Telesserviços (ABT) define telemarketing 

como: “toda e qualquer atividade desenvolvida através de sistemas de telemáticas 

e múltiplas mídias, objetivando ações padronizadas e contínuas de marketing” 

(ABT, 2016, p.1), acrescentando o objetivo do marketing como atividade fim. A 
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ABT com a definição de telemarketing já apresenta a padronização e as ações 

contínuas, tão corriqueiras na atividade laboral diárias destes profissionais. 

  

Segundo o Relatório da Indústria de Call Centers no Brasil realizado em 

2005 em parceria da ABT e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP) e publicado no ano seguinte, estima-se que cerca de 96% das 

empresas de telemarketing tenham sido criadas após o marco da promulgação do 

código de defesa do consumidor em 1990, e deste percentual, 76% foram criadas 

após a privatização da Telebrás21 em 1998. O setor apresentou um crescimento 

substancial, chegando a seiscentos mil trabalhadores na área em 2005, 

distribuídos em duzentos e cinquenta mil empresas terceirizadas e em um número 

impreciso de empresas próprias (ABT/PUC-SP, 2006, p. 9-10). 

  

 O ritmo de trabalho é um aspecto escamoteado, mas central para a 

obtenção de lucro no Capitalismo. Venco (2006) apresenta que os Calls Centers 

possuem uma lógica de “uma pirâmide de coações com efeito cumulativo”, no 

qual delimita e determina o ritmo de trabalho. A pirâmide de coações de manifesta 

da seguinte maneira: tem início com a cobrança da empresa contratante para a 

ampliação do lucro; por sua vez, o call center contratado pressiona o gerente 

geral para atingir metas pré determinadas, que repassa para os supervisores, que 

coíbem a base da pirâmide os operadores. Além deste processo de coerção, o 

operador de telemarketing ainda precisa apresentar determinadas características 

para ser um bom profissional. São elas: 

-Autoconfiança – Não se deixar envolver pelas possíveis provocações 
que o interlocutor possa fazer, não se intimidar; ser consciente das suas 
atribuições e do nível de informações que pode fornecer. 

- Automotivação – Não esmorecer diante da rotina; compreender o 
telemarketing como uma carreira; perseverar em estudos e na 
atualização constante sobre a profissão. 

- Criatividade – Não se limitar ao que está escrito no script; saber 
interpretar e reagir a perguntas incomuns feitas pelos clientes. 

                                                           
21

 A Telebrás é uma empresa de economia mista que foi privatizada em 29 de julho de 1998, é responsável 

principalmente pela gestão do Plano Nacional de Banda Larga e das infraestruturas de fibra ótica da 
Petrobras e da Eletrobrás. 
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- Dedicação – Ser pontual e assíduo. 

- Eficácia – Conseguir “vender seu peixe”; convencer o cliente sobre as 
qualidades do produto ou serviço; ser rápido; saber terminar a ligação 
tão logo fique claro que não há interesse por parte do interlocutor. 

- Postura ética – Praticar as regras estabelecidas pelo Código de Ética 
do Telemarketing; conhecer e respeitar a legislação pertinente ao 
consumidor e à categoria profissional; exercer dignamente a profissão. 

- Perseverança – Procurar crescer pessoal e profissionalmente como 
operador; ter a meta estabelecida em cada operação como um estímulo 
e uma medida de avaliação para o trabalho e não como uma medida 
opressiva. 

Já o telemarketing receptivo exige dos operadores todas as habilidades 
do ativo e mais: 
 
- Atenção – Compreender com exatidão a questão trazida pelo cliente e 
fazer perguntas específicas para esclarecê-la. 

- Autodesenvolvimento – Parecida com a automotivação, mas inclui 
também uma certa autonomia para buscar informações complementares, 
quando necessário. 

- Comunicação – Muitas vezes, quando um cliente liga, quer conversar, o 
operador deve saber dialogar com fluência, sem se perder em assuntos 
fora da operação específica em que trabalha. 

- Colaboração – Ter a visão da operação como um todo. É comum que 
um mesmo SAC, por exemplo, possua operadores destacados para cada 
tipo de produto de uma mesma linha. É preciso saber transferir ligações 
para o colega, assim como ajudá-lo quando necessário. 

- Comprometimento – Ter responsabilidade sobre as informações 
prestadas. 

- Cortesia – Ser gentil; não se esquecer de pequenas palavras que 
tornem a conversação mais amável, evitando o tom mecânico. 

- Domínio das emoções – Semelhante à autoconfiança, sabendo que, no 
receptivo, os clientes podem ser ainda mais emocionais (podem estar 
furiosos com o atraso na entrega de um determinado produto, por 
exemplo).  

- Flexibilidade – Especialmente os profissionais de telemarketing 
receptivo precisam de jogo de cintura para sair de situações difíceis, 
como xingamentos ou assédios (OLIVEIRA, A. 2016).  

 

A partir da citação, o panorama que se apresenta é que o profissional de 

telemarketing tem que ser polivalente e além de tudo agir como um apêndice da 

máquina, relembrando o aspecto Fordista, sendo cordial, autoconfiante, tendo 
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domínio de suas emoções a fim de convencer e persuadir o cliente de modo a 

não manchar a imagem da empresa.  

Uma característica importante e determinante para a cisão de um trabalho 

criativo apresenta-se pelo o trabalho do operador de telemarketing possui um 

roteiro pré determinado, assim como o ambiente de trabalho é formulado de 

maneira linear sem que possa haver autonomia para realizar modificações que se 

adequem ergonomicamente ao trabalhador. As formas de controle de 

produtividade se apresentam como relatórios de cada atendimento, quantificados 

pelos supervisores pelo tempo gasto na ligação e resultado obtidos. 

 

2.3.1 O telemarketing e o trabalho repetitivo 

 

 A atividade laboral do operador de telemarketing tem como aspecto 

marcante a forma alienante que se apresenta. O trabalhador fica horas frente a 

uma máquina, separado por divisórias, dificultando o contato direto com os 

demais colegas de trabalho, sendo gravado e ouvido pelo seu empregador, a 

empresa, e ainda para maximizar todas essas determinantes, há um script no 

qual o trabalhador já possui frases pré-formuladas que deve utilizar em seu 

atendimento. Bosi (2009) apresenta que o aspecto do trabalho repetitivo e dos 

scripts só se intensificou ao longo do tempo: 

 

 (...) há pouco menos de 40 anos atrás, um dos principais traços do 
trabalho em call centers já constituía a rotina das telefonistas. Sua tarefa 
era prevista e registrada num script que sintetizava os protocolos a 
serem empregados nos diálogos entre atendente e assinante. Isto 
possibilitava também a padronização da produtividade mínima, calculada 
em torno de 35 chamadas por hora, quase duas chamadas por minuto. 
Era daquele modo que a rotina de um trabalho considerado tipicamente 
intelectual podia ser planejada e organizada sem, contudo, aliviar as 
telefonistas da exaustão física. (BOSI, 2009, p.182) 

 

 

  Frente a toda esta particularidade, ainda há uma recomendação da de 

Agência Nacional De Telecomunicações (ANATEL), no qual dispõem que o 
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usuário não deve permanecer tempo superior a 10 segundos na espera para ser 

atendido. Em contrapartida, as empresas de telecomunicações para atender tal 

recomendação, em sua maioria, optam por dinamizar ainda mais o tempo de 

trabalho de seus funcionários, enxugando atividades, de modo a agilizar e atender 

maior número de clientes em menor tempo. Claudia Mazzei Nogueira aponta que: 

“Nessa perspectiva, a opção empresarial é pela compressão do tempo no 

trabalho e não pela ampliação dos postos de trabalho, que, em princípio, poderia 

amenizar esse tipo de pressão” (2008, p.223).  

Nogueira (2008) apresenta ainda que, uma determinação de um órgão 

público como a ANATEL que tem como objetivo beneficiar o consumidor, com um 

atendimento mais rápido, rebate instantaneamente no trabalhador intensificando o 

ritmo produtivo. Pois a empresa focada no lucro, e somente neste, cria estratégias 

para seguir uma determinação legal sem dispor, ao mesmo tempo, de mais 

recursos. Geralmente, o que ocorre não são mais contratações para atender um 

aparato legal, mas novas estratégias de exploração do trabalhador já empregado 

na empresa.  

O controle do tempo de intervalo nas empresas de teleatendimento é 

cronometramente regulado, e não é ajustado às necessidades fisiológicas dos 

trabalhadores. Há uma mecanização do profissional, que deve se adaptar para o 

horário e a duração das pausas, sem nenhum aspecto subjetivo influenciando 

este mecanismo.  

Dejours (1992), enriquece o debate e acrescenta que além do script e do 

horário preciso dos intervalos, a própria formulação do ambiente do trabalho 

lesiona subjetivamente o trabalhador. Móveis sem ergonomia e que são 

ajustáveis à particularidade anatômica do trabalhador do uso de aparelhos como 

o fone de ouvido que delimita até mesmo o movimento do profissional como é 

apresentado no fragmento a seguir: 

 

Não sabemos quantas chamadas vamos receber, e uma vem em 
seguida a anterior. (...) Não temos o direito de fazer mais de três fichas 
(quer dizer, é proibido fazer mais de três consultas para dar a resposta a 
uma pergunta). (...) Ficamos ligadas ao posto de trabalho por um 
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equipamento munido de um fio bem curto. Ficamos amarradas, pois se a 
gente se vira é detida pela extensão do fio (Dejours, 1992, p.98-99). 

 
 

Outro aspecto que se apresenta como primordial para o debate do 

adoecimento do telemarketing são as atividades por esforço repetitivo, são horas 

exercendo a mesma atividade com os mesmos movimentos praticamente sem 

interrupções. Para regulamentar esse aspecto em 1990 foi elaborada a norma 

NR-17 que trata as questões relacionadas a lesões por esforço repetitivo (LER) e 

a doença osteomuscular relacionada ao trabalho (DORT). A legislação será 

debatida em breve, em confronto com a realidade da empresa visitada e que 

servirá de base material para o debate de conceitos e regulamentos no espaço 

ocupacional do telemarketing. 

  

2.3.2 O trabalho desgastante  

 

A categoria profissional do setor de telemarketing apresenta marcante 

vulnerabilidade decorrente da maneira com que a atividade é gerida no Brasil. 

Segundo Antunes (2009) a categoria possui maior índice de rotatividade no país e 

altas taxas de adoecimento psíquico ocasionado por diversos fatores 

concomitantes: como o tempo regulado para atender os clientes além do script 

pré-determinado; tempo controlado para as pausas; as metas que devem ser 

alcançadas; vigilância dos supervisores dentre outros que podem estar presentes 

nas diferentes empresas. 

Para elucidar um panorama mais amplo no aspecto concreto das 

empresas, apresento as pesquisas empíricas de alguns pesquisadores, ilustrando 

que a realidade de precarização do trabalho nas empresas de telemarketing não 

se apresenta de maneira pontual e desconexa, trata-se de uma manifestação da 

Questão Social. 

Ruy Braga (2012) realiza uma pesquisa empírica em uma empresa em São 

Paulo. Sua pesquisa revela que os trabalhadores são acometidos por lesões por 
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esforço repetitivo, tendinites, doenças de ménière22, quadros depressivos agudos, 

infecções urinárias, obesidade, hipertensão e calos vocais.  Rosenfield (2009) 

apresenta casos frequentes de lesões por esforço repetitivo (LER) e distúrbios 

osteomusculares relacionados ao trabalho (DORTs), depressão e um relato de 

suicídio no local de trabalho. 

Claudia Mazzei Nogueira (2009), a partir de seus estudos, apresenta a 

ocorrência de LER/DORT, problemas auditivos, problemas relacionados à voz e 

transtornos mentais de diferentes naturezas (alcoolismo, depressão, estresse, 

neurastenia, fadiga, neurose profissional). Fábio Pimentel Silva (2010) em sua 

pesquisa empírica também se depara com os mesmos aspectos como LER, 

problemas auditivos, na fala e na coluna, distúrbios do sono, depressão e 

ansiedade e, ainda, infecções urinárias, potencialmente decorrentes do controle 

excessivo do uso do sanitário.  

Mônica Duarte Cavaignac (2011) apresenta os dados quantitativos da 

pesquisa realizada em uma grande empresa no Ceará. Os dados coletados pela 

pesquisadora são muito interessantes e ilustram bem a realidade das empresas 

deste setor. Na pesquisa 57% dos trabalhadores da empresa declaram ter 

adquirido pelo menos um problema de saúde no trabalho. Destes 57%, 45,94% 

dos trabalhadores apresentaram LER/DORT; 23,39% apresentou quadros de 

estresse, alterações no sistema nervoso e síndrome do pânico; 10,81% com 

problemas relacionados à audição; 7,43% com problemas relacionados à voz; 

3,36% com problemas alusivos à visão; e 2,03% com gastrite, inclusive nervosa. 

Referente aos altos índices de adoecimento no setor de telemarketing há 

um consenso epidemiológico no qual Pena, Cardim e Araújo (2011) apresentam 

uma sequência de doenças decorrentes da ação profissional do operador de 

telemarketing como: 

LER; patologias da voz (laringopatias em geral), em particular disfonias 
com lesões de cordas vocais; distúrbios psíquicos e manifestações 
neuróticas diversas, como alterações psicorgânicas relacionadas ao 
estresse; alterações gastrintestinais diversas, distúrbios miccionais e 
vesiculares; fadiga psíquica, alterações psicoendócrinas de ciclos 

                                                           
22

  Doença que se caracteriza por crises de vertigem repentinas associadas a zumbidos nos ouvidos e surdez 
progressiva.(Morris, 2015,p.2) 
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menstruais; ergoftalmia; mudança de hábitos alimentares (PENA, 
CARDIM, and ARAUJO, 2011, p.141). 

  

Mészáros (2002) faz uma rica reflexão acerca do universo dos calls 

centers, no qual apresenta que estes espaços ocupacionais são uma “expressão 

concreta da lógica desumana e desumanizadora do capital” (p. 83), no qual os 

operadores são tratados como: 

Meros instrumentos de produção, cuja produtividade é controlada, ao 
mesmo tempo, por modernas tecnologias – pautadas na informática e na 
eletrônica – e por antigas formas de controle da força de trabalho, 
revelando o caráter contraditório da modernidade sobre os chamados 
“infoproletários” (ANTUNES E BRAGA apud CAVAIGNAC, 2011, p.52). 

  
 

A lógica do Capital possui mecanismos punitivos e praticamente invisíveis 

aos olhos do senso comum, que, sem uma reflexão crítica dos fatos os naturaliza 

como parte integrante da cotidianidade. Nesta perspectiva Cavaignac (2011) 

apresenta que os trabalhadores “livres” se sujeitam às precárias condições de 

trabalho, pois temem serem “castigados” pelo desemprego. 

 

3. Análise do trabalho de telemarketing em uma empresa no 

município de Macaé 

 

Como já foi salientado acima, diversos autores já realizaram pesquisas 

empíricas em diferentes empresas de teleatendimento. Este trabalho também se 

utiliza de pesquisa empírica para analisar a realidade concreta de uma empresa 

que presta serviços terceirizados para uma rede muito conhecida no país de 

internet, tv a cabo, telefonia móvel e fixa. A pesquisa empírica envolveu 50 

funcionários desta empresa, escolhidos de maneira aleatória.  

 Como metodologia, foi utilizado questionários semiestruturados sem 

identificação do participante contendo 16 perguntas (anexo 1). Para analisar os 

dados obtidos, foram criadas categorias, de modo a observar as respostas 

obtidas de maneira crítica e dialética. Cabe ressaltar, que foram formuladas 

perguntas com o intuito de traçar um perfil desses operadores de telemarketing, 
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de modo a entender suas particularidades. Registra-se que, não foi possível  

abranger a totalidade dos funcionários, em função dos limites de uma pesquisa de 

TCC. 

 A primeira pergunta refere-se a faixa etária do trabalhador, após análise 

dos formulários obtemos os seguintes gráficos. 

Para começo de reflexão, primeiro apreenderemos o conceito de 

juventude, pois apresenta-se como maior índice de trabalhadores segundo a 

pesquisa realizada, como está exposto nos gráficos abaixo, e depois seja exposto 

de qual maneira essa parcela da sociedade se apresenta como majoritária no 

ramo de teleatendimento. 

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), define juventude como 

a população situada na faixa etária de 15 a 29(IBGE, 2016). A juventude, assim 

como outras fases da vida, é fruto de uma construção social, econômica e 

política, que permeiam o sujeito e interferem significativamente no aspecto da 

subjetividade.  

 A autora Hashizume que debate a questão do trabalho no telemarketing 

perpassando pelas temáticas de saúde, ética e direitos apresenta que: 

A concepção de juventude que permanece vigente nos estudos 
acadêmicos deve ser situada na cultura e na sociedade ocidental 
capitalista, burguesa e liberal do século XIX, marcada por caracteres 
definidores e legitimadores cientificistas. Tal conceito, porém, não 
contempla as atualizações dos movimentos sociais juvenis da 
atualidade. A chamada geração Y, altamente informatizada, tem boa 
parte de sua formação ético-profissional decorrente da facilidade em 
interagir com diferentes meios informacionais. Apresenta, pois, 
características importantes que são caras ao meio produtivo no sentido 
de extrair cada vez mais o sobretrabalho sem desperdício, preconizados 
originalmente pelo Toyotismo e apropriados hoje como senso comum no 
meio corporativo (HASHIZUME, 2016,p.2). 

 

A autora acrescenta ainda que, a juventude na mudança da adolescência 

para a fase adulta sofre um choque de novas responsabilidades, tendo que se 

adaptar rapidamente a nova configuração que a vida os apresenta. Desta forma, 

muitos são introduzidos no mercado de trabalho de maneira precarizada e 

começam a trabalhar aonde apresenta uma oportunidade para os inexperientes 
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trabalhadores, na maioria das vezes, ligadas diretamente a precariedade do 

trabalho . 

Neste aspecto podemos visualizar dois tópicos abordados nesta pesquisa 

empírica: O primeiro refere-se a idade dos trabalhadores pesquisados. Segundo 

os dados copilados 54% dos entrevistados na empresa de teleatendimento, na 

qual foi realizada a pesquisa, possui faixa etária entre 18 à 25 anos, 24% dos 

entrevistados apresenta-se na faixa etária entre 26 à 30 anos. Com 8% estão os 

entrevistados com faixa etária entre 31 à 35 anos, e com 4% cada, estão os 

trabalhadores com as seguintes faixas etárias: de 36 à 40 anos, 41 à 45 anos e 

46 à 50 anos. Finalizando, com 2% a menor parcela, representando o declínio da 

idade dos entrevistados, está a faixa etária entre 51 à 55 anos. 
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A partir da análise do gráfico, observamos que aproximadamente 78% dos 

entrevistados estão na fase da juventude, já que, 54% possui idade entre 18 à 25 

anos e 24% possui idade entre 26 à 30 anos. O mesmo panorama foi encontrado 

na pesquisa realizada pelo Sindicato Paulista das Empresas de Telemarketing, 

Marketing Direto e Conexos (Sintelmark) em 2012, no qual 55% dos funcionários 

de teleatendimento no Brasil possuíam idade entre 18 à 25 anos, mesma faixa 

etária que apresentou-se majoritária nesta pesquisa. 

O segundo tópico refere-se à inserção dos trabalhadores em espaços 

ocupacionais que se apresentam mais fáceis de aceita-los sem experiência e/ou 

com baixa especialização. O ramo de telemarketing, além desses fatores, 

também apresenta mais uma particularidade: a alta rotatividade. 

O ramo de telemarketing apresenta como característica a grande 

rotatividade devido a diversos fatores, dentre eles, o esgotamento físico e mental, 

a que o trabalhador fica sujeito. Desta forma, o gráfico abaixo representa uma 

fotografia de um recorte do ramo de teleatendimento, no qual com maior 

percentual, 72%, representa a parcela dos trabalhadores que responderam na 

pesquisa que trabalham na área pela facilidade da vaga, reforçando os aspectos 

da falta de experiência e/ou baixa especialização e somada a questão da 

rotatividade, já que, quanto mais pessoas se demitem, mais vagas são criadas 

resultando em uma facilidade em contratação no ramo.  

Continuando a leitura do gráfico, temos com 16% os trabalhadores que 

ingressaram no ramo pela menor carga horária. Com 6% expressa os 

entrevistados que marcaram a opção outros, no qual dois entrevistados 

especificaram a alternativa com a justificativa de desemprego e um entrevistado 

com a justificativa de falta de oportunidade em outras áreas. Com 4% estão os 

entrevistados que assinalaram a opção de almejar o emprego na área e com 2% 

se referencia o trabalhador que marcou duas opções disponíveis no questionário: 

gostar do ramo de teleatendimento, almejando um trabalho na área e por 

apresentar menor carga horária. 
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Elucidando a questão da alta rotatividade apresentada por autores como 

Cavaignac (2011), Rui Braga (2012), dentro outros, advinda de diversos fatores, 

mas prioritariamente, por motivo de esgotamento físico e mental. 

Nogueira (2006),apresenta uma contribuição sobre o tema, no qual disserta 

sobre a questão da rotatividade no setor, no qual: 

Tanto a estratégia empresarial como as condições de trabalho no setor 
conduzem a índices expressivos de rotatividade nessa categoria, o que é 
analisado, apropriadamente, 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 profissional, 
dificultando a construção do pertencimento de classe (NOGUEIRA, 2006, 
p. 56). 
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Utilizando o arcabouço teórico apresentado pela autora, podemos realizar a 

leitura dos gráficos abaixo de maneira a refletir de maneira conjunta sobre o 

trabalho no setor de telemarketing e suas particularidades. Referente ao tempo 

que atua no ramo de teleatendimento, o maior índice com 56% representa os 

trabalhadores que atuam no ramo de 0 à 1 ano. No intervalo de tempo entre 1 ano 

à 2 anos representa 18%, 2 anos à 3 anos apresenta 12%. O tempo de trabalho 

entre 3 à 5 anos é de 8%, enquanto os trabalhadores que atuam no ramo 5 anos 

ou mais representam 6%. 
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A fragilização da organização, devido a uma falta de consciência de classe, 

assim como uma grande rotatividade da categoria, é um agravante que precariza 

ainda mais a categoria profissional, como aponta Nogueira (2006) dificulta a 

construção de pertencimento de classe, o que favorece a maior precarização do 

setor. 

A pesquisa empírica realizada para este trabalho, também buscou 

apreender o sentido do trabalho para os operadores de teleatendimento. 

Para Dejours (1987) o trabalho precisa fazer sentido para o sujeito e para 

sociedade. O autor aprofunda o assunto e expõem que o sentido do trabalho é 

formado por dois componentes: o conteúdo significativo em relação ao sujeito e 

em relação ao objeto. 

O conteúdo significativo em relação ao sujeito é a significação da tarefa  

em relação a uma profissão, conceito que abarca simultaneamente a ideia de 

evolução pessoal e de aperfeiçoamento. A posição social está ligada ao posto de 

trabalho determinado. Assim, o sentido do trabalho permite a construção da 

identidade pessoal e social do trabalhador por meio das tarefas que realiza no seu 

trabalho, se identificando com a atividade que executa.  

Desta forma, observamos que, a partir da tabulação das respostas dos 

questionários que geraram os gráficos abaixo que, 66% dos trabalhadores 

afirmam que a atividade realizada é estressante, 22% respondeu monótono, 10% 

respondeu prazeroso e 2% assinalou a opção outros e especificou sendo 

necessário. 
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Com base em Dejours (1987), apenas um entrevistado assinalou a opção 

“outros” e especificou  apresentando que seu trabalho é necessário ,observando  

o sentido de seu trabalho e se identificando na atividade realizada. Mas, a grande 

maioria apresenta que o trabalho é estressante e monótono representando que a 

atividade laboral não lhes apresenta uma atividade permeada por conteúdos 

significativos, apresentando-o desta forma, imersos no trabalho alienado. 

A atividade laboral no ramo de telemarketing entendida como um trabalho 

estressante e que sucumbe a subjetividade de seus trabalhadores, gera além do 

desgaste físico, mas também o desgaste cognitivo, que se materializam pela 

carga de trabalho, pelo grau de memorização e concentração em seguir o script, a 
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simultaneidade das tarefas, além da responsabilidade de atender os clientes em 

tempo hábil. 

Silva (2010) contribui para o tema e expõem que: 

 

Os aspectos afetivos desencadeadores do adoecimento, parecem 
consistir nas tensões geradas pela comunicação com os clientes 
(frequentemente impactantes) e pelas pressões oriundas dos 
supervisores, além de já ter sido constatado um tipo de ansiedade que 
os próprios operadores relacionam à certeza de ser o atendimento 
frequentemente destinado ao fracasso- uma certeza que os obriga a 
constantes adaptações ao script, numa organização do trabalho em que 
“flexíveis são os trabalhadores” e que a transgressão das normas se 
torna, paradoxalmente, necessária ao bom atendimento (SILVA, 2010, 
p.149).  

 

A partir deste panorama do desgaste no aspecto cognitivo e afetivo, pode-

se salientar o quão estressante o trabalho no setor de teleatendimento se 

apresenta, o que pode ocasionar doenças relacionadas a atividade em questão. 

 Outro ponto que buscamos apreender a partir da pesquisa empírica foi a 

questão do adoecimento dos trabalhadores, buscando fazer uma correlação com 

a atividade laboral em questão. 

 

 Como podemos observar no gráfico a seguir, dentre os 50 profissionais 

entrevistados, 56% respondeu que não apresenta nenhuma doença decorrida da 

atividade laboral. Em contrapartida, 44% dos entrevistados apresenta que possui 

alguma doença advinda do trabalho de operador de telemarketing. Dos 44% que 

afirmaram possuir alguma doença, 11 pessoas possuem tendinite devido ao 

esforço repetitivo, 9  trabalhados descreveram ter alto nível de estresse, 4 

atendentes dor na coluna devido ao longo tempo na mesma posição realizando a 

mesma atividade e apresentando o mesmo quantitativo com 2 trabalhadores, 

cada, estão pressão alta, sendo apontada como desdobramento do estresse e 2 

trabalhadores com sinusite apontando o grande tempo que ficam sob o ar 

condicionado muito gelado. 
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Dos 28 trabalhadores que já se afastaram do trabalho por motivo de 

doença, representando 56%, 25 atendentes se afastaram por um período de 1 à 

15 dias, 2 trabalhadores por um período de 15 dias à 1 mês e 1 trabalhador ficou 

afastado por um período de 1 mês a 2 meses. Segundo Dal Rosso (2008) o ramo 

de teleatendimento é o setor que possui o maior índice de trabalhadores que 

apresentam atestado. O ramo apresenta percentual de 73,5%, enquanto a média 

de outros setores é de 18,9%. 
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A partir das análises concluímos que a maioria dos entrevistados 

respondeu que não possui nenhum doença decorrida da atividade laboral, mas 

afirma que já se afastou do trabalho por algum motivo. O gráfico a seguir vem 

ilustrar outro aspecto da saúde do trabalhador, apresentando aspectos mais 

imediatistas do desgaste físico e psíquico que a atividade laboral em questão 

apresenta. Neste item o entrevistado não considera tais agravos como doenças, 

mas como aspectos secundários da atividade que executam durante sua jornada 

de trabalho. 

 

 

A partir da leitura dos gráficos acima, podemos apreender que dentre os 

entrevistados, 74% respondeu que algum fator inerente ao ramo de telemarketing 
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reflete em sua saúde. A partir dessa parcela que assinala que a atividade laboral 

interfere diretamente em sua saúde, 43% apresenta que sofre com o estresse, 

24% apresenta que possui tendinite, doença que geralmente se desenvolve a 

partir de atividades de esforço repetitivo, 19% apresenta dor nas costas devido à 

ergonomia dos móveis, além do grande tempo na mesma posição, isto é, 

sentado. Com 6% e 5% simultaneamente, estão os operadores que apontaram 

sinusite e dor de ouvido e 3% apresenta os fatores pressão e cobrança, 

provavelmente querendo mostrar o quanto esses fatores apresentam alterações 

em seu aspecto psicológico. 

 Trindade (2008) indica uma rica análise acerca do adoecimento no ramo de 

telemarketing. A autora apresenta que a partir de 2007 com a nova metodologia 

da Previdência Social, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), a 

partir do cruzamento das informações de código da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10) e do código da Classificação Nacional de Atividade Econômica 

(CNAE), é possível correlacionar a relação entre uma lesão ou agravo à saúde a 

uma determinada categoria profissional. 

 

 Com essa nova metodologia disponível no site da Previdência Social, foi 

possível uma busca da empresa em que os entrevistados trabalham a partir do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), já que a pesquisa empírica 

realizada para este trabalho não pode assimilar 100% dos funcionários, 

apresentando aspectos como comunicação de acidentes de trabalho e Auxílio-

Doença por Acidente de Trabalho. 

Trindade (2008), apresenta, que com o NTEP, o processo de adoecimento, 

antes classificado como doenças comuns, causadas por outros determinantes, 

passaram a ser identificados e correlacionados como doenças ocupacionais. 

Desta forma, a autora apresenta que as: 

doenças ocupacionais estão diretamente relacionados ao formato e às 
práticas na gestão do trabalho de determinada atividade econômica, 
como, por exemplo, métodos para avaliação e desempenho, pausas 
intrajornadas e limitação das idas ao banheiro, entre outros fatores 
favoráveis ao adoecimento, é que enfocamos a seguir as condições e o 
ambiente de trabalho no setor de telemarketing (TRINDADE, 2008,p.2). 
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A partir da tabela23 a seguir, podemos verificar que entre os anos de 2011 e 

2012 ocorreu um crescimento significativo na frequência absoluta e relativa24 da 

comunicação de acidentes de trabalho e Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho 

na empresa que os entrevistados trabalham.  

 

                                                           
23

  No site da Previdência Social informa que os dados referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015 
estarão disponíveis em breve no sítio. Acho então que deve retirar esses anos e explicar que 
ainda não estão disponíveis.  
24

 A frequência absoluta está associada ao número de vezes que um valor da variável é citado, e a 
frequência relativa é determinada em porcentagem, através da relação entre a frequência absoluta 
da variável e o somatório dos valores citados (SILVA, 2016).  
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Buscando traçar um perfil dos trabalhadores do setor, por meio de 

amostragem, apreendemos a partir da leitura dos gráficos abaixo que 66% dos 

entrevistados é do sexo feminino, enquanto 34% é do sexo masculino.  Claudia 

Mazzei Nogueira (2010),  apresenta que a jornada de trabalho majoritariamente 

de 6 horas diárias se apresenta como um atrativo para o sexo feminino, pois as 

atividades domésticas ainda na atualidade, possuem aspectos patriarcais, no 

qual, as responsabilidades domésticas e com os filhos ainda, recaem sobre a 

mulher. Desta forma, a mulher polivalente deve arrumar artifícios para conciliar, o 

trabalho assalariado e o trabalho doméstico.  Podemos elucidar esse aspecto a 

seguir, a partir de Nogueira: 

 
A divisão sexual do trabalho é, portanto, um fenômeno histórico, pois se 
metamorfoseia de acordo com a sociedade da qual faz parte. Mas, na 
sociedade capitalista, ainda nos dias de hoje, o trabalho doméstico 
permanece predominantemente sob a responsabilidade das mulheres, 
estejam elas inseridas no espaço produtivo ou não (NOGUEIRA, 2010, 
p.1). 
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Em âmbito nacional, segundo a pesquisa realizada pelo Sindicato Paulista das 

Empresas de Telemarketing, Marketing Direto e Conexos (Sintelmark) em 2012,   

69% dos trabalhadores do setor é composto de mulheres, percentual majoritário, 

assim como na pesquisa empírica apresentada aqui, no qual o percentual de 

mulheres é de 66%. 

Outro aspecto que contribui para a percepção mais concreta desses 

trabalhadores é o grau de escolaridade, no qual segundo dados adquiridos na 

pesquisa empírica, 68% dos entrevistados possui ensino médio completo, grau de 

escolaridade mínimo para ser empregado no setor, enquanto 32% possui ensino 

superior incompleto.  
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Os dados mais uma vez seguem os padrões nacionais no qual segundo o 

Sindicato Paulista das Empresas de Telemarketing, Marketing Direto e Conexos 

(Sintelmark) em sua pesquisa, apresentou que 71% dos profissionais possui 

ensino médio completo, 19% possui ensino superior incompleto e apenas 10% 

possui ensino superior completo. 

O aspecto da escolaridade também se apresenta coerente com o aspecto 

destacado a cima, segundo os apontamentos da autora Hashizume (2016) que 

apresenta que, o grau de instrução dos jovens também é determinante para 

entrarem no setor. 

Aos moldes do Toyotismo, que tem como característica, o funcionamento 

eficaz da fábrica de maneira ininterrupta, com otimização do tempo e trabalho. O 

trabalho no setor de telemarketing também segue tal modelo. O trabalho é 

realizado 7 dias por semana, 24 horas por dia, para atender a demanda 

empresarial na maximização de seus lucros. 

A partir da análise dos questionários utilizados nesta pesquisa empírica, é 

possível analisar que a empresa em questão possui duas formas diferentes de 

organização da jornada de trabalho, como está exposto nos gráficos a seguir. 

68% 

32% 

GRAU DE ESCOLARIDADE 

ENSINO MÉDIO COMPLETO  ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO 
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A jornada de trabalho é organizada das seguintes maneiras: a primeira 

possui escala 6X1, na qual os operadores trabalham seis dias por semana e 

folgam um dia, com carga horária diária de seis horas e vinte minutos, esta forma 

de organização apresentou-se majoritária, representando 64%. A segunda forma 

de organização representa 36% e é organizada com escala de 5X2, trabalhando 

cinco dias por semana e folgando dois dias (sábado e domingo) com oito horas 

diárias de trabalho.  

O tempo destinado ao trabalho não se apresenta excessivo pela 

quantidade de horas, mas pela carga física (muito tempo realizando movimentos 

repetitivos) e psíquica (carga de estresse) a que o trabalhador é submetido. Trata-

32 

18 
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ESCALA DE TRABALHO 

64% 

36% 

ESCALA DE TRABALHO 

6X1 5X2 
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se de uma jornada de trabalho com ausência de criatividade e de ação teleológica 

do trabalhador, apresenta-se como “rotina e monotonia nos procedimentos que 

pouco usam a criatividade e inteligência do trabalhador” (HASHIZUME, 

2016,p.10). Em outros termos, a ação laboral do operador de telemarketing se 

descreve pelos movimentos repetitivos e pela alienação. 

Segundo a norma regulamentadora 17 (NR-17), que dispõem sobre os 

“parâmetros mínimos para o trabalho em atividades de 

teleatendimento/telemarketing nas diversas modalidades desse serviço, de modo 

a proporcionar um máximo desconforto, segurança, saúde e desempenho 

eficiente” (BRASIL, 2007, p.1), a carga horária semanal não deve ultrapassar 

trinta e seis horas, a pausa para o almoço e descanso possui  duração de 20 

minutos, tempo muito reduzido para se realizar alimentação e que dificilmente 

dará para realizar descanso, e mais duas pausas de 10 minutos, cada, na qual a 

primeira deve ser concedida após a primeira hora de atividade laboral e a 

segunda antes da última hora de trabalho diária. 

Analisando os gráficos abaixo referentes ao tempo de pausas, metade dos 

entrevistados, 50%, descreveu que o tempo é insuficiente para realizar qualquer 

atividade, 34% dos entrevistados apontou que as pausas são parcialmente 

suficientes para realizar as atividades básicas como ir ao banheiro, se alimentar e 

descansar e 16% dos entrevistados apresenta que o tempo é suficiente para 

realizar todas as atividades básicas. 
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Considerando que a NR-17 é a determinação legal para o setor, e que 

deve ser seguida, mesmo que as pausas atrapalhem a produtividade, estratégias 

são adotadas para extrair o máximo de lucro, com intensificação do controle dos 

supervisores, que muitas vezes não se reconhecem como pertencente a mesma 

classe e também treinamentos, apresentando novas estratégias que favorecem à 

lucratividade. Desta forma, ocorre a intensificação da jornada de trabalho, com o 

objetivo de produzir o quanto mais em um menor espaço de tempo.  

O treinamento nas empresas de telemarketing é utilizado como 

metodologia para manter/aumentar a lucratividade. Cordeiro (2011), apresenta 

que o treinamento é uma atividade como um mecanismo de produzir mais lucro 

no qual: 

A área de treinamento recebe grandes investimentos e é tido como uma 
ferramenta de formação e produtividade dos operadores. A formação é 
vista como uma estratégia eficaz para o alcance de resultados e parte 
das atividades de treinamento encontra-se diretamente ligadas à questão 
do comportamento, onde o tema da motivação é bastante trabalhado, 
visando reparar o desgaste da atividade (CORDEIRO, 2011, p.88).  

 

 A autora apresenta ainda que os treinamentos são utilizados como 

metodologias, com o objetivo de treinar no sentido literal da palavra, sem que haja 

espaço para incorporação da subjetividade do trabalhador neste processo. 
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Os treinamentos em geral estão voltados para o produto não havendo 
incentivo a desenvolver a capacidade criativa e nem tão pouco 
comunicativa dos operadores. Nesses treinamentos, os entrevistados 
são avaliados pela empresa somente em função de sua produtividade 
nas tarefas e pela fidelidade aos scripts e não pela criatividade na 
negociação, mesmo que esta pudesse contribuir para melhores 
resultados (CORDEIRO,2011,p.92). 

 

Por fim, o treinamento é um artifício subjetivo com o intuito de reforçar o 

cumprimento de metas. Analisando os dados dos questionários, e como pode-se 

observar no gráfico a seguir, 100% dos entrevistados apresenta que empresa 

oferece treinamento, com a descrição de treinamento inicial, para vendas, 

cobrança e de procedimento inerentes à atividade laboral. 

 

Com mais uma contribuição sobre o tema, Hashizume (2016) aponta a 

cobrança contraditória que o setor apresenta para os trabalhadores. Da mesma 

forma que os operadores possuem seu espaço de trabalho muito limitado, 

separados por divisórias, sem contato direto com os demais colegas de trabalho, 

a empresa dissemina o conceito de coletividade a partir de atividades 

motivacionais, no qual o trabalhador deve “vestir” a camisa e se comprometer 

com a “saúde” financeira da empresa. 

Neste aspecto, podemos analisar os gráficos a seguir, que indicam a partir 

da tabulação dos dados, a demanda que a empresa apresenta para o trabalhador. 

Observa-se que metade dos entrevistados apontou que a demanda que a 

0 

50 
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empresa apresenta aos trabalhadores é o cuidado para não haver retenção25, ou 

seja, os atendentes são instruídos em manter a lucratividade da empresa, uma 

vez que, retenção significa queda de lucro. Representando 26% está a demanda 

tratar bem o cliente, com o mesmo objetivo do item com maior percentual, manter 

a lucratividade com o cliente satisfeito evitando retenção, processo dentre outros 

que poderiam culminar em perda da lucratividade. Com 18% está a demanda de 

vendas, com 4% aparece a gestão e com 2% uma resposta criativa por parte do 

entrevistado que descreve “tudo que é possível”. 

Analisando de maneira geral as respostas dos questionários, todas elas 

apresentam um mesmo direcionamento apresentado pela empresa, ou seja,  a 

manutenção do lucro. 

 

                                                           
25

 O termo retenção é utilizado pelos operadores de telemarketing como sinônimo de 
cancelamento. 
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As demandas apresentadas pelos clientes são a fotografia das demandas 

que a empresa passa para os funcionários. São os mesmas itens que vão em 

discordância, pois toda a demanda que o cliente apresenta são os aspectos que a 

empresa não quer que aconteça, pois afeta drasticamente o aspecto da 

lucratividade.  

 

50% 

26% 

18% 

4% 2% 

DEMANDA APRESENTADA PELA 
EMPRESA 

Não deixar haver retenção Tratar bem o cliente 

Vendar Gestão 

Tudo que é possível 

17 

15 
16 

2 

Reclamação Retenção Reclamação e 
Retenção 

Interesse em 
adquirir um plano 

DEMANDA QUE O CLIENTE 
APRESENTA 



87 
 

 

Desta forma, a partir da leitura do gráfico, é possível analisar que o maior 

percentual refere-se à reclamação com 34%, seguido por retenção e reclamação 

com 32%. Com 30% está apenas a retenção e com o menor percentual, 4%, está 

contratação de um plano oferecido pela empresa. 

Com o panorama do gráfico, é possível ver de maneira mais concreta qual 

é a relação do cliente e do operador, uma vez que 96% das demandas 

representam reclamação e retenção. Dois aspectos que são negativos para 

empresa e caem sobre o atendente que possui uma remuneração ínfima para a 

sobrecarga a que está submetido pelas empresas altamente lucrativas. As 

empresas violam permanentemente os direitos dos consumidores, das agências 

reguladoras estatais. 

O atendente de teleatendimento é profissional que representa um canal 

entre o consumidor e a empresa. As reclamações, a falta de qualidade do serviço 

prestado e demais aspectos negativos que o cliente tem a apresentar é ouvido 

literalmente por esse trabalhador que, mesmo não sendo o responsável pela 

demanda apresentada, muitas vezes, é culpabilizando pelo cliente insatisfeito e 

encurralado pela empresa em solucioná-las. No caso das retenções é 

indispensável evitá-las ao máximo, já que representam perda de lucratividade por 

parte da empresa. 
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Finalizando os dados copilados nas entrevistas, temos a questão da 

condição de trabalho. Diversos fatores interferem neste aspecto, como já foi 

apresentado, o alto grau de estresse, os movimentos repetitivos, a falta de 

ergonomia dos móveis de trabalho, controle excessivo do tempo e das ações dos 

trabalhadores sucumbindo a subjetividade dos mesmos e os inserindo em um 

âmbito cada vez mais alienado. 

A leitura dos gráficos abaixo apresenta que, 64% dos entrevistados 

assinala que a sua condição de trabalho é ruim, seguido por 28% que discrimina 

que é boa e 8% que apresenta que é razoável. 
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 Os gráficos retratam a lógica que esta pesquisa vinha apresentando. Os 

dados analisados aqui seguem aspectos marcantes de outras pesquisas no ramo, 

nas quais apontam para diversos aspectos que juntos completam um cenário no 

qual o trabalhador está inserido que o leva ao desgaste físico e psíquico. 

 Os resultados apresentados aqui não se restringem apenas ao ramo de 

telemarketing, diversos setores apresentam aspectos similares com a exploração 

do trabalhador em outros setores. 

 A conjuntura do Brasil, especialmente neste momento, de processo de 

Impeachment da presidente Dilma Rousseff e a posse do presidente interino 

Michel Temer, apresenta-se muito preocupante nos aspectos econômicos, 

políticos e sociais, pois o governo que vem se desenvolvendo afeta diretamente 

os direitos trabalhistas com a promessa de alavancar a economia. Neste 

processo, o trabalhador, mais uma vez, se apresenta como vítima de um projeto 

que, escamoteado sob a promessa de saída da crise, sacrifica os direitos 

socialmente conquistados a partir de um longo processo de lutas e reivindicações.  

Apesar da fragilização e da fragmentação dos movimentos dos 

trabalhadores em diversos setores trabalhistas, cada vez mais individualizados, é 

necessário uma só força para se contrapor o Capital, força esta coletiva e 

organizada, possuindo o mesmo interesse de construção de unidade classista. 
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa empírica realizada, assim como a pesquisa bibliográfica, 

possibilitou a criação de um panorama mais completo, compreendendo a 

atividade no setor de telemarketing como fruto do Modelo de Produção 

Capitalista, que traz consigo uma barragem permeada por determinações 

políticas e econômicas e que afetam diretamente a relação de trabalho dos 

operadores do setor. 

 O arcabouço teórico do processo de construção da Política de Saúde 

Pública no Brasil, assim como a Política de Saúde do Trabalhador, apresenta 

elementos que são fundamentais para compreender a realidade vigente, em suas 

determinações que se manifestam na atividade laboral de muitos trabalhadores, 

dentre eles do setor de telemarketing, apresentando, mesmo na atualidade 

quando já deveria ter sido superado, aspectos inerentes à construção da Saúde 

Pública e a Saúde do Trabalhador como a culpabilização dos sujeitos pelo agravo 

ocasionados a sua saúde. 

 O adoecimento da classe trabalhadora é inerente ao Modelo de Produção 

Capitalista, no qual sucumbe a subjetividade, impõem ritmo ao trabalho e torna o 

trabalhador alienado, sem uma compreensão da totalidade do seu trabalho, já que 

este, é apresentado de maneira fragmentada. A atividade laboral no setor de 

telemarketing segue o mesmo padrão que, de maneira escamoteada, transforma 

o trabalhador em uma máquina de reprodução, uma vez que já está determinado 

o que falar, como agir, que horas comer, que momento não pensar, apenas 

reproduzir. Reproduzir uma lógica pronta, que só tem um objetivo: atender o 

interesse do Capital que é a maximização dos lucros a partir da exploração dos 

trabalhadores. 

 A partir da análise crítica deste trabalho como um todo, é possível afirmar 

que a realidade apresentada nesta pesquisa segue o panorama do setor de 

telemarketing no Brasil, inclusive no perfil de seus trabalhadores, revelando a 

precarização, alienação e o domínio do trabalhador como se fosse um “apêndice 
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da máquina”, não considerando-o como sujeito de direitos e constituído 

subjetivamente, com necessidades específicas e individuais, que perpassam o 

horário cronometrado de atendimentos e pausas, que precisam criar, usar sua 

criatividade para lerem livres, aspecto que nunca será alcançado no trabalho 

alienado, repetindo scripts. 

 Nesta perspectiva, conclui-se que o panorama apresentado nesta pesquisa 

não é intrínseco apenas à realidade da empresa no qual os entrevistados 

trabalham, mas trata-se de uma problemática estrutural, que perpassa cidades, 

estados, empresas. Destaca-se um processo de precarização que já se instalou e 

está diretamente relacionado ao Modelo de Produção vigente. Tal processo 

intensifica novas expressões da Questão Social, que possui como gênese o 

conflito Capital-trabalho, e se materializa neste estudo como a precarização 

sofrida por esses operadores que são asfixiados por demandas mecânicas e 

alienantes que os levam, na maioria das vezes, ao esgotamento e/ou 

adoecimento físico e psíquico.  

A atual conjuntura em que se anuncia fortes ameaças aos direitos dos 

trabalhadores impõe uma série de desafios para a organização da classe 

trabalhadora, sobretudo para os setores mais precarizados, como no caso do 

telemarketing, que se caracterizam pelo emprego de força de trabalho jovem, sem 

cultura política de organização, com o agravante da alta rotatividade nas vagas. 

Nesse sentido, o presente estudo intencionou colaborar no processo de 

investigação social crítica, buscando compreender as mudanças no mundo do 

trabalho, seus efeitos sobre a saúde dos trabalhadores e os desafios para a sua 

organização política, destacando a particularidade do setor de telemarketing. 

 

 

 

. 
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ANEXO 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA TCC 

 

1-Qual é a sua idade? 

2- Qual é o seu sexo? 
(  ) Feminino 
(  ) Masculino 
 
3- Qual é seu grau de escolaridade? 
(  ) Ensino fundamental incompleto 
(  ) Ensino fundamental completo 
(  ) Ensino médio incompleto 
(  ) Ensino médio completo 
(  ) Ensino superior incompleto 
(  ) Ensino superior completo 
 
4- Há quanto tempo atua no ramo do tele atendimento? 
(  ) De 0 à 1 ano 
(  ) De 1 ano `a 2 anos 
(  ) De 2 anos `a 3 anos 
(  ) De 3 anos à 5 anos 
(  ) Mais de 5 anos 
 
5- Há quanto tempo atua nesta empresa? 
(  ) De 0 à 1 ano 
(  ) De 1 ano `a 2 anos 
(  ) De 2 anos `a 3 anos 
(  ) De 3 anos à 5 anos 
(  ) Mais de 5 anos 
 
6- Por qual motivo trabalha no ramo do tele atendimento? 
(  ) Por que sempre gostou do ramo e almejava um emprego na área 
(  ) Pela carga horária ser menor do que alguns outros empregos 
(  ) Pela facilidade de conseguir  uma vaga na área 
(  ) Outros ____________________________ 
 
7- O seu trabalho é? 
(  ) Prazeroso 
(  ) Monótono 
(  ) Estressante 
(  ) Outro   Qual?_______________________ 
 
8-Você apresenta alguma doença decorrida da sua função ocupacional de 
atendente de telemarketing? 
(  ) Não 
(  ) Sim  Qual?_________________________ 
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9- Já se afastou do trabalho por motivo de doença alguma vez? 
(  ) Não 
(  ) Sim   Se a pergunta  acima for afirmativa, por quanto 
tempo?______________________ 
 
10- As pausas que ocorrem durante o período de trabalho são? 
(  ) Suficiente para realizar as atividades básicas como ir ao banheiro, se 
alimentar. 
(  ) É suficiente para realizar parcialmente as atividades básicas como ir ao 
banheiro, se alimentar 
(  ) O  tempo é insuficiente para realizar qualquer atividade. 
 
11- Tem algum aspecto que você considera negativo no ramo do tele atendimento 
e que se reflete para a sua saúde? 
(  ) Não   
(  ) Sim Qual?_________________________ 
 
12- Qual é sua escala de trabalho? 
 
13- Qual é o tipo de demanda que o cliente te apresenta? 
 
14- Qual é o tipo de demanda que a empresa te apresenta? 
 
15- A empresa oferece algum tipo de treinamento? 
(  ) Não 
(  ) Sim Qual?________________________________ 
 
16- Qual é sua avaliação sobre sua condição de trabalho? 
 


