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RESUMO 

 

 

O estudo tem como objetivo analisar o processo de adoecimento da classe 
trabalhadora no ramo do Call Center em uma empresa instalada no município de 
Macaé, relacionando o processo de adoecimento com as mazelas do capitalismo na 
sua fase de acumulação flexível, tendo como protagonistas a intensificação do 
trabalho, a flexibilidade e a precarização da vida e do trabalho. O estudo foi 
orientado por uma gama de autores marxistas, bem como, das obras realizadas pelo 
próprio Karl Marx, que fundamentaram as análises e reflexões acerca de trabalho e 
das relações sociais e de produção que se refletiram historicamente pelo mundo. A 
partir desse entendimento, foi apontado que o processo de adoecimento da classe 
trabalhadora é gerado de forma determinada pelo modo de produção vigente, que 
desconsidera as condições de trabalho e vida dos sujeitos e impõe suas “regras” e 
“normas” para que os trabalhadores se submetam a fim de garantir minimamente 
condições para sua sobrevivência. Contudo, vemos através desse estudo - e 
daqueles que este estudo foi baseado -, que apesar de minimamente garantir a 
sobrevivência financeira, esse sistema tem adoecido e enfermado o trabalhador de 
diversas formas tanto física, mental, quanto emocionalmente.   

 

Palavras-Chaves: Call center, Telemarketing, adoecimento, estresse, tempo, 
trabalho, alienação, acumulação flexível, capitalismo. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The study has an objective at the process may not be found in the market work, and 
the precariousness of life and work. The study was guided by a series of Marxist 
writers, as well as works by Karl Marx himself, which are based on research and 
reflections on work and social and production actions that have been reflected 
historically by the world. From this point of view, it was pointed out that the process of 
production of the working class is generated in order to become productive, which 
disregard it as a working condition and the life of the subjects imposes its "rules" and 
"norms" so that the workers to ensure minimum conditions for their survival. This 
method had its purpose of being based, and although it was a little financed, the 
system became more sick and worker of diverse forms so much as physical, mental, 
as much emotionally. 
 

 

Keywords: Call center, Telemarketing, sickness, stress, time, work, alienation, 
flexible accumulation, capitalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

O esforço analítico empregado neste Trabalho de Conclusão de Curso é o de 

refletir sobre o trabalho no ramo do Call Center e seus rebatimentos no processo de 

adoecimento dos trabalhadores. O tema foi escolhido a partir das análises realizadas 

ao longo da trajetória acadêmica, especialmente nos debates das disciplinas de 

Processos de Trabalho e Serviço Social I e II, e Pensamento Social I, II e III. Da 

mesma forma, foi considerado as análises em relação à própria vivência pessoal no 

esforço de conciliar múltiplas jornadas de trabalho com estudos, vida social, desejos 

pessoais; bem como, a conjuntura em que vivemos de luta e retrocessos através do 

pacote de reformas que ferem a Constituição de 1988 e as conquistas do 

trabalhador, através do governo golpista1 atual. 

O modelo de produção capitalista em sua estrutura e modo de produzir 

desconsidera as condições de trabalho e vida da classe trabalhadora. Ao 

observarmos as relações trabalhistas inseridas na sociedade capitalista entendemos 

que, a classe trabalhadora tem sido base para exploração e extração de mais valor, 

enquanto classe dominada. Por sua vez, a classe burguesa, expressa-se como 

classe dominante e permanece com a maior parte da riqueza. Considerando essa 

estrutura de sociedade, podemos perceber que na intenção de acúmulo de riquezas 

as relações trabalhistas são cada vez mais flexibilizadas. 

Nesse sentido, entendemos que na sociedade capitalista, a partir do seu 

estágio de acumulação flexível, houve uma maior intensificação da precarização do 

trabalho. Essa precarização se manifesta de várias formas na vida do trabalhador, e 

neste TCC enfatizamos que as condições precárias e de intensificação do trabalho 

são fatores determinantes para inserir a classe trabalhadora em um processo de 

adoecimento.  Na análise, também damos destaque para a apropriação do tempo do 

trabalhador pelo capital - tanto do seu tempo de trabalho na empresa, quando está 

cumprindo sua jornada de trabalho, quanto fora dela. 

O ramo do Call Center foi escolhido por compreendermos que essa categoria 

profissional, além de ter um significativo crescimento dos seus postos de trabalho no 

                                                
1
 Impeachment ilegítimo da presidente Dilma Rousseff, decretado em 31 de agosto de 2016. O site 

CartaCapital publicou uma reportagem após um ano do ocorrido, alegando que todas as promessas 
feitas de mudança do Impeachment pelo atual presidente Temer não foram cumpridas. Essa 
reportagem foi lançada em 17 de abril de 2017 e está disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/politica/um-ano-de-impeachment-nada-a-celebrar  
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Brasil e no mundo, tem sofrido demasiadamente e de forma singular, os embates da 

intensificação do trabalho e da exploração, movido pela ordem da flexibilidade. 

Segundo o estudo realizado pelo Ministério da Previdência Social, no “Boletim sobre 

benefícios por incapacidade” de 2014, o índice de doenças motivadas por fatores de 

riscos ergonômicos e a sobrecarga mental têm superado os traumáticos – como 

fraturas. Enquanto as primeiras, responsáveis pelos afastamentos por doenças do 

trabalho, alcançaram peso de 20,76% de todos os afastamentos, aquelas do grupo 

traumático, responsáveis pelos acidentes típicos, representaram 19,43% do total. 

Juntas elas respondem por 40,25% de todo o universo previdenciário (MINISTÉRIO 

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2014). 

Nesse processo, percebemos que não há preocupação das grandes 

empresas sobre as condições de vida dos trabalhadores, tendo em vista a empresa 

de call center como um claro exemplo, que como outras empresas, impõe um ritmo 

de trabalho que adoece o seu funcionário.  

Podemos identificar nas empresas de call center essa intensificação do 

trabalho no que diz respeito à grande rigorosidade na diminuição do tempo ocioso do 

funcionário, bem como a obrigatoriedade em cumprir metas abusivas, e o aumento 

do controle do trabalho através da tecnologia em rede, dentre outras técnicas.  

Toda essa estrutura reflete não apenas nas condições e relações de trabalho, 

mas afeta a vida desses trabalhadores como um todo - no final de um dia de 

trabalho não há tempo suficiente para os desejos desse sujeito, das especificidades 

e desenvolvimento das potencialidades, uma vez que o tempo que sobra e quando 

sobra é para a reprodução mínima da força de trabalho. 

A cada dia o homem torna-se mais escravo do tempo cronometrado, vivendo 

submetido na ditadura do relógio. O tempo no capitalismo é utilizado para gerar 

produtividade seja no local de trabalho, estabelecido por seu empregador; ou até 

porta afora do espaço ocupacional, nas atividades diárias desses trabalhadores. Nas 

palavras de Woodcock (1981, p. 126), 

 

agora são os movimentos do relógio que vão determinar o ritmo da vida do 
ser humano – os homens se tornaram escravos de uma ideia de tempo que 
eles mesmos criaram e são dominados por esse temor, tal como aconteceu 
com Frankenstein. 
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Essa realidade caótica e adoecedora tem fomentado a construção de sujeitos 

que não possuem tempo para o desenvolvimento de suas próprias potencialidades, 

para o afastamento da vida cotidiana e reflexão sobre a arte e outros assuntos, 

vivendo sobre a pressão capitalista em uma longa jornada em busca de um padrão 

de vida estabelecido socialmente. As condições precárias de trabalho afastam cada 

vez mais os trabalhadores dos seus direitos básicos, o que consequentemente tem 

formado sujeitos doentes, tanto em sua saúde psicológica quanto física. Sabe-se 

que ter uma vida saudável não é apenas viver com a ausência de doenças, segundo 

a VIII Conferência Nacional de Saúde de 1986, a concepção de saúde está mais 

ampliada, compreendendo-se como: 

 

a satisfação das necessidades básicas de acesso a uma alimentação 
regular e nutritiva, moradia adequada, transporte seguro, serviços de saúde 
e educação eficientes, para além da simples ausência de doenças, a falta 
de uma renda mínima que assegure esses direitos, constitui-se para uma 
ampla camada de trabalhadores, em efetiva deterioração de suas condições 
de vida e reprodução da força de trabalho. (MATTOS et al., 1995, pg. 48) 

 

Essa concepção de saúde ampliada - vinculada à qualidade de vida, garantia 

dos direitos básicos, educação e condições de reprodução da força de trabalho - 

muitas vezes é mascarada e encoberta da classe trabalhadora, que por sua vez, tem 

dificuldade em perceber a relação implícita entre saúde-doença e o conflito capital-

trabalho.  

Diante disso, baseado em autores marxistas e orientados pelo materialismo 

histórico dialético, debatemos neste trabalho os efeitos nocivos das condições de 

trabalho na sociedade capitalista, especificamente dos trabalhadores de uma 

empresa de call center no município de Macaé.  

O primeiro capítulo aborda o trabalho e suas contradições na sociedade 

capitalista de produção, trazendo o conceito de trabalho em Marx, e posteriormente, 

suas transformações antagônicas quando inserido na sociedade capitalista.  

No segundo capítulo, foi debatido sobre as alterações sociohistóricas que 

fomentaram as mudanças no mundo do trabalho, desde o modelo de produção 

taylorista e suas características, até a acumulação flexível. Além disso, foi analisado 

os impactos dessas mudanças na vida e nas condições de trabalho da classe 

trabalhadora, relacionado com a intensificação, a precarização do trabalho e a 

acumulação flexível.   
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Por sua vez, no terceiro capítulo debatemos sobre o contexto histórico das 

empresas do ramo de call center, o seu surgimento - tanto no Brasil quanto no 

mundo - bem como, os a instalação de uma empresa de call center em Macaé e 

seus critérios. Além disso, também desenvolvemos uma pesquisa empírica com os 

trabalhadores da empresa de Macaé, através do formulário do Google, que foi 

respondido por 25 trabalhadores. Este questionário está disponível no anexo deste 

Trabalho e basicamente visa entender quem é o teleoperador, questões 

relacionadas com o dia-a-dia do trabalho e também seus impactos que levam ao 

processo de adoecimento do trabalhador. O questionário semiestruturado foi 

escolhido a fim de facilitar as análises de dados e também proporcionar 

dinamicidade para o trabalhador responder.  

No terceiro capítulo também podemos perceber como a intensificação do 

trabalho regido pelo capital, com sua particularidade no controle e apropriação do 

tempo dos trabalhadores tem impactado suas vidas, trazendo uma gama de doenças 

e problemas, muitas vezes já naturalizados na sociedade. 

Em suma, o objetivo deste TCC visa compreender os efeitos nocivos do 

trabalho do teleoperador, especificamente em uma empresa de Call Center em 

Macaé. 

Embora o setor do Call Center seja um dos maiores postos de trabalho da 

classe trabalhadora no Brasil, não há muitas produções teóricas de Assistentes 

Sociais acerca da especificidade das condições de trabalho e adoecimento nesse 

setor. As áreas que mais debatem a temática é a fonoaudiologia, medicina e 

enfermagem, trazendo questões sobre o uso da voz, a ergonomia e a saúde 

ocupacional. Compreender as condições de trabalho e o processo de adoecimento 

desses trabalhadores é de suma importância para que os profissionais de Serviço 

Social para que possam incidir em tal realidade de forma mais apurada, e assim 

contribuir para o fortalecimento da classe trabalhadora na luta por seus direitos. 
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CAPÍTULO I: TRABALHO E SUAS PARTICULARIDADES NA SOCIEDADE 

CAPITALISTA DE PRODUÇÃO 

 

O trabalho na sociedade moderna se expressa de forma contraditória, muitos 

indivíduos o relacionam meramente com a questão financeira, com a troca pelo 

salário. Contudo, ao compreendermos a categoria trabalho através dos autores 

marxistas, veremos o trabalho como um fundamento ontológico do ser social, 

essencialmente humano, e que transforma todas as esferas da sociedade. Veremos 

que ele modifica e constrói mediações- sociabilidade, consciência, universalidade e 

liberdade - que são interligadas na totalidade da vida social.  

 Entenderemos através dos autores selecionados que, o trabalho é uma 

atividade fundamental para a transformação do homem em um ser social. Nessa 

relação o homem humaniza-se, sendo desenvolvido no processo de trabalho suas 

habilidades e demais elementos que o tornam um ser social. Além disso, o produto 

de seu trabalho também traz para si uma satisfação que não sacia apenas suas 

necessidades básicas – como vestir-se, alimentar-se –, mas também sua 

intencionalidade, sua autonomia em fazer escolhas e em criar.   

 Apesar disso, a partir das transformações históricas, socioeconômicas e 

políticas, com o advento do sistema capitalista, observamos extremas mudanças nas 

características do trabalho e como isso interfere de forma prejudicial na sociedade, 

nas relações de produção e nas relações sociais, de forma contraditória e nociva 

para o homem-genérico, tanto interpessoalmente quanto em sua relação consigo 

mesmo. Essa situação se agrava mediante o amadurecimento e desenvolvimento do 

capitalismo, que traz consigo novos postos de trabalho2 que possibilitam novas 

formas de exploração do trabalhador, de maneira mais intensificada e flexível.  

Nesse sentido, considerando que as condições de trabalho de toda a classe 

trabalhadora são terrivelmente afetadas com o capitalismo, o setor de call center 

                                                
2
 Sobre isso, encontramos uma polêmica sobre analisar ou não o trabalho no call center como 

trabalho. Embora muitos autores recusem denominar essa atividade como trabalho, partiremos do 
pressuposto que com as transformações no mundo do trabalho novos postos de emprego surgiram, 
trazendo consigo diferentes formas de trabalho, no que tange ao call center, oriundos do surgimento 
de novas tecnologias, reconfigurando os processos de trabalho. Ricardo Antunes e Ruy Braga (2009) 
analisam detalhadamente o setor do call center em sua obra e indicam que o produto do trabalho 
desse setor são bens não materiais (a exemplo da venda de produtos por meio do marketing), 
contudo, ainda sim, podemos afirmar que a atividade do call center é trabalho, que de modo peculiar 
apresenta novas características no processo de trabalho, sendo uma categoria profissional 
importantíssima que produz uma mercadoria muito rentável aos burgueses empresários.  
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também irá refletir as contradições do trabalho - tanto com aspectos peculiares à 

categoria profissional, quanto aspectos genéricos do homem que foi dominado na 

sociedade de classes - causando ao trabalhador grande sofrimento com a 

intensificação da jornada de trabalho, precarização das condições de trabalho e das 

relações trabalhistas.  

 

1.1. Centralidade da categoria trabalho  

 

 Compreendemos a categoria trabalho como uma ação transformadora do 

homem na natureza, criando objetos para atender suas necessidades. Essas 

necessidades, a princípio, eram referentes a sobrevivência básica de todo o ser, 

como alimentar-se, aquecer-se do frio, proteger-se. Segundo Marx, o trabalho:  

 

(...) é atividade orientada a um fim para produzir valores de uso, apropriação 
do natural para satisfazer as necessidades humanas, condição universal do 
metabolismo entre o homem e a Natureza, condição natural eterna da vida 
humana e, portanto, independente de qualquer forma dessa vida, sendo 
antes igualmente comum a todas as suas formas sociais. (MARX, 1983, 
p.153) 

 

O trabalho é uma atividade central para a vida e sobrevivência do homem em 

qualquer forma de sociedade, pois a partir dele que o homem constrói e mantém sua 

existência. Nesse processo de criação, sempre haverá a intervenção dos meios de 

produção - matéria prima e instrumento de trabalho, ainda mais rústico que seja, 

como foi no início da humanidade com o machado de pedra lascada - pois o homem 

precisará de instrumentos para moldar ou construir o seu objeto. Netto e Braz (2006) 

ressaltam que até mesmo na escolha desses instrumentos o homem precisa utilizar 

da teleologia - ou seja capacidade de pensar, raciocinar, projetar o resultado do seu 

trabalho - para avaliar o melhor instrumento que deve ser utilizado para conseguir 

chegar no seu objetivo final.  

Vale destacar também que, a atividade do homem na natureza é diferenciada 

da ação realizada pelos animais, pois no desenvolvimento do trabalho, o homem não 

é guiado por instinto - como ocorre na atividade realizada pelos animais -  pelo 

contrário, a sua atividade é desenvolvida racionalmente e através dessa 

racionalidade consegue atribuir intencionalidade em sua ação, idealizando o seu 

projeto final.  
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 Ainda a atividade mais complexa dos animais, não pode ser definida como 

trabalho, pois como exemplifica Netto e Braz (2006), até mesmo na grande beleza 

das casas construídas pelo “João de Barro”, a ação é marcada por instinto, ele 

nasce “programado” para atender uma necessidade biológica de sua espécie. Não 

há racionalidade, consciência, ou possibilidade de escolhas variáveis. O trabalho por 

sua vez, é movido por intencionalidade e racionalidade, desenvolvido através de 

conhecimentos prévios e técnicas de trabalho, utilizando-se de instrumentos 

diversos para intervir na natureza.  Marx (1985) ao diferenciar a atividade instintiva 

dos animais do trabalho, diz que: 

 

Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao 
homem - Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão e a 
abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos 
favos de colméias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da 
melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-
lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já foi 
início deste existiu na imaginação do trabalhador, e, portanto, idealmente. 
Ele não apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural; 
realiza, ao mesmo tempo, na matéria natural, o seu objetivo (...)  
(MARX,1985, p.149-150) 

 

Portanto, podemos afirmar que o trabalho é uma atividade teleológica e 

autoconsciente - capacidade que particulariza o trabalho do homem para a atividade 

dos animais -, pois na relação do homem com a natureza o resultado final é pré-

determinado, por intermédio da racionalidade, que o possibilita planejar, idealizar e 

fazer escolhas mediante a matéria prima que é moldada (BARROCO, 2001). Logo, 

podemos destacar que o fundamental fator que difere o homem dos animais é o 

trabalho.  

Outrossim, o trabalho não muda apenas a natureza, mas também altera o 

próprio homem, desenvolvendo a partir dele o aperfeiçoamento de técnicas e 

habilidades para a produção, o apuramento de suas capacidades humano genéricas 

como a sociabilidade. Mediante essas mudanças o homem também adquire 

necessidades socialmente produzidas, ou seja, para além das referentes apenas à 

sobrevivência humana.  

Diante o exposto, podemos afirmar a centralidade da categoria trabalho para 

o ser social, pois foi a partir do trabalho que o homem desenvolveu-se de sua forma 

mais primata até chegar ao ser social atual, interferindo na forma de organização da 

sociedade e no processo de produção.   
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Portanto, o trabalho é uma atividade transformadora, pois ela transforma tanto 

a natureza para criação de objetos que satisfaçam a necessidade humana, quanto 

automodifica o próprio homem, que no processo de criação sofre mutações a partir 

do trabalho.  

Em todos os aspectos o trabalho se expressa como uma atividade 

naturalmente humana, tanto para conseguir sua sobrevivência quanto para 

desenvolver-se em sociedade, compreendendo-se como ser humano-genérico, parte 

de um grupo. O trabalho, então, constitui-se em uma atividade coletiva, nunca 

individualizada e isolada. Segundo Netto e Braz: 

 

o trabalho é, sempre, atividade coletiva: seu sujeito nunca é um sujeito 
isolado, mas sempre se insere num conjunto (maior ou menor, mais ou 
menos estruturado) de outros sujeitos. Essa inserção exige não só a 
coletivização de conhecimentos, mas sobretudo implica convencer ou 
obrigar outros à realização de atividades, organizar e distribuir tarefas, 
estabelecer ritmos e cadências etc. – e tudo isso, além de somente ser 
possível com a comunicação propiciada pela linguagem articulada, não está 
regido ou determinado por regularidades biológicas; consequentemente, o 
caráter coletivo do trabalho não se deve a um gregarismo que tenha raízes 
naturais, mas, antes, expressa um tipo específico de vinculação entre 
membros de uma espécie que já não obedece a puros determinismos 
orgânico-naturais. Esse caráter coletivo da atividade do trabalho é, 
substantivamente, aquilo que se denominará de social. (NETTO E BRAZ, 
2006, p. 34) 

 

Como exposto acima, através do trabalho, o homem desenvolveu ao longo da 

história formas de sociabilidade, de comunicação, como a linguagem e os costumes. 

Para realizar o trabalho, o homem precisa de interação com os outros homens, 

compartilhando saberes, conhecimentos, formando grupos e maneiras de manusear 

a natureza. Outrossim, a partir do trabalho o homem entra em contato com outros 

trabalhadores de forma involuntária, quando relaciona-se com algum objeto que é 

trabalho objetivado - por exemplo a utilização de uma faca ou o ato de escutar uma 

música, em ambos exemplos estão presentes trabalho objetivado, produzidos 

anteriormente por outros homens. Marx afirma que  

 

na produção social das suas vidas os homens entram em relações 
definidas, que são indispensáveis e independentes da sua vontade, 
relações de produção que correspondem a uma fase definida de 
desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A soma total 
destas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, 
a base real sobre a qual se ergue uma superestrutura legal e política e à 
qual correspondem formas definidas de consciência social (MARX, 1974, p. 
62). 
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Logo, podemos analisar que além de existir uma relação involuntária entre os 

homens a partir do trabalho, também compreendemos que há uma mútua 

dependência entre os homens, considerando que o trabalho sempre é trabalho 

coletivo e que o homem só se torna um ser social quando este está inserido em uma 

sociedade.  

Além de transformar o indivíduo, podemos afirmar que o trabalho modifica a 

totalidade, a forma de organização da sociedade - que está em constante 

estruturação, sendo ela processo histórico -, os valores éticos, estéticos, religiosos, 

científicos, a interação humano-genérica da sociedade. 

Todo esse movimento dialético só é possível por intermédio do trabalho 

(BARROCO, 2001), que também traz ao homem a possibilidade de criar novas 

necessidades para serem atendidas, além das necessidades básicas de 

sobrevivência, o que Marx e Engels (1984) irão chamar de segundo “ato histórico”, 

sendo o primeiro a possibilidade de satisfação de suas necessidades básicas.    

Para compreendermos o aspecto emancipatório do trabalho, em primeira 

instância, devemos entender que todo o indivíduo é um ser genérico (coletivo) e 

singular (individual), simultaneamente. Ele apresenta elementos e desejos 

particulares e coletivos. 

Esse ser complexo está inserido na vida cotidiana, que é inevitável a todo o 

ser humano - não há como fugir dela por completo, pois, de acordo com Netto e 

Carvalho (2000), a vida cotidiana é a rotina diária: ir para o trabalho, pagar as 

contas, alimentar-se, preparar o almoço, tomar banho, atravessar a rua e etc… Tais 

atividades são necessárias para a sobrevivência de todo o indivíduo, evidenciando 

pelas necessidades do “eu”, como a fome, e também seguindo regras e normas de 

convivência. Barroco (2001, pg. 37) afirma que “a vida cotidiana é insuprimível; nela, 

o indivíduo se socializa, aprende a responder às necessidades práticas imediatas, 

assimila hábitos costumes e normas de comportamento”. Sendo assim um elemento 

ontológico do ser social. 

Contudo, essas atividades não pressupõem reflexões profundas, são 

compostas pelo imediatismo, pragmatismo e pela repetição automática de 

comportamentos padronizados pela sociedade, costumes e sistema de domínio. No 

sistema capitalista, segundo Netto (2000), as características da vida cotidiana são 

intensificadas pela alienação e exploração do trabalhador, além de constituir um 



19 
 

espaço de influência, domínio e controle, onde a classe trabalhadora é passiva aos 

comandos da elite.  

Por isso, a atividade cotidiana não pode ser considerada práxis3, pois não há 

criticidade, não há escolhas conscientes. Por ser baseada em respostas imediatas, 

não é possível que o indivíduo alcance suas capacidades humano-genéricas, que 

possibilitam uma ação transformadora, criativa e reflexiva. Pelo contrário, consiste 

em ações repletas de superficialidade, afastadas do aspecto humano genérico. 

Embora a práxis, de acordo com Netto e Braz (2006), se expresse através de 

muitas formas pelo trabalho, constitui-se em uma categoria mais ampliada do que 

trabalho, nela “inclui todas as objetivações humanas” (p. 43). A práxis pode ser 

resultado de dois processos: a) resultado da ação do homem na natureza, através 

do trabalho e b) resultado da mutação dos homens, quando esse altera a si mesmo 

(como por exemplo, a política). Nessas duas formas de práxis teremos objetivações 

materiais - pelo trabalho - ou no campo das ideias - como a transformações de 

valores através da política (NETTO E BRAZ, 2006). Contudo, destacamos que não 

há possibilidade de práxis se o homem desenvolver sua ação ou ideal privado da 

sua capacidade teleológica, impedido de tomar de decisões racionais, conscientes e 

criativas. 

Apesar disso, Barroco (2001) evidencia que a vida cotidiana não é 

ontologicamente alienada, ela oferece possibilidades de superação e de práxis, 

quando o indivíduo consegue “suspender-se”, afastar-se da vida cotidiana, 

“concentrando toda sua força numa objetivação que permita a ele se reconhecer 

como representante do gênero humano (…)” (Barroco, 2001, pg.40). Logo, “quando 

o indivíduo ascende à consciência humano-genérica, sua singularidade é superada e 

ele se torna ‘inteiramente homem’”. (BARROCO, 2005, p. 40). Isso só é possível 

através da utilização capacidade teleológica, da consciência, resultando em várias 

criações como a arte, a ciência, a filosofia, a ética, a cadeira, a luz. Nesse processo 

o homem pode desenvolver as suas potencialidades como a da:  

 
                                                
3
 A práxis é uma possibilidade emancipadora do homem. De forma complexa, nela compreende-se 

tanto a teoria quanto a prática, através da capacidade teleológica do homem - fundamental para a 
ação transformadora -, ele consegue atribuir finalidades específicas na ação, pré-determinadas pela 
sua consciência. Barroco (2001) em sua nota de rodapé sobre práxis, cita Vázquez (1977, p. 245) 
dizendo que a práxis é “uma ação do homem sobre a matéria e criação - através dela - de nova 
realidade humanizada.” Contudo, Barroco também ressalta que a definição de práxis não é simples. A 
autora Guerra (2009, p. 158), por sua vez, também sublinha essa definição, dizendo que práxis é 
“Atividade prática transformadora da realidade natural e/ou social”. 
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criatividade, da escolha consciente, deliberação em face de conflitos entre 
motivações singulares e humano genéricas, vinculação consciente com 
projetos que remetem ao humano genérico, superação de preconceitos, 
participação cívica e política. (BARROCO, 2001, p. 42) 
 

Nesse sentido, percebe-se o aspecto emancipatório do trabalho que, segundo 

Barroco (2001), constitui-se em uma forma privilegiada de práxis, sendo atividade 

inerente ao ser social, pressuposto da existência do ser humano. Na essência, o 

trabalho é resultado de uma ação criadora do homem na natureza, orientado por 

escolhas racionais, a fim de atender às necessidades coletivas do homem genérico. 

Através do trabalho é que o indivíduo se desenvolve, se movimenta e entra 

em contato com todas as suas capacidades humano-genéricas, como a 

sociabilidade, universalidade, consciência e liberdade. Segundo Antunes (1999), o 

trabalho é uma categoria fundante do ser social, pois a partir dele se desenvolveram 

- e desenvolvem - os outros elementos necessários para a vida em sociedade. Rosa 

(2013) também afirma dizendo que, é a partir do trabalho que o homem pode 

aproximar-se de sua humanidade, e então constituir-se como ser social, participante 

e agente transformador de sua própria sociedade.    

 

1.2. Trabalho e contradição no sistema capitalista 

 

Ainda antes da chegada do sistema capitalista, os primeiros grupos sociais já 

tinham experimentado mudanças nas suas relações de produção. Se anteriormente 

o trabalho era realizado para satisfazer as necessidades básicas e imediatas do 

homem, a partir da descoberta da domesticação de animais, da agricultura e do 

aperfeiçoamento de instrumentos e técnicas de produção, o homem percebeu que 

poderia produzir mais do que o necessário para satisfazer suas necessidades diárias 

e imediatas, gerando assim maior produtividade do que para si, gerando um 

acúmulo excedente. Netto e Braz (2006) vão apontar esse momento como o 

surgimento do excedente econômico.  

Tal descoberta foi um marco e divisor de águas naquela sociedade - a partir 

desse conhecimento, o homem então compreendeu que o produto do seu trabalho 

poderia ser acumulado e mercantilizado, ou seja, tornar-se uma mercadoria 

(explicaremos seu conceito adiante), desencadeando, ainda que de forma simples, 

no nascimento da mercantilização no século XIII.  
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 Logo, houve um grande crescimento na quantidade de produção de objetos, 

com destaque para os oriundos do trabalho artesanal. Nesse sentido, a relação do 

homem com o trabalho ganhou novas formas mediante as descobertas citadas - 

além de criar a possibilidade do acúmulo excedente, também possibilitou a 

exploração do homem pelo homem, para obter mais acúmulo de produtos e 

riquezas, uma vez que a exploração da força de trabalho alheia gerava mais 

excedente. 

Se faz pertinente compreendermos a concepção de mercadoria que, cada vez 

mais, estava se tornando central para a atividade econômica nessa realidade. Marx 

(1987) diz que o objeto, que tem um valor de uso, se transforma em mercadoria, 

adquirindo um valor de troca, pois tem sua origem em forças produtivas privadas, 

que através do trabalho humano pode satisfazer as necessidades dos homens. 

Netto e Braz (2006, p.79) também afirmam, ao dizer que a mercadoria é resultado do 

trabalho humano, um “objeto externo ao homem, algo que, pelas suas propriedades, 

satisfaz uma necessidade humana qualquer, material ou espiritual - a sua utilidade, 

determinada pelas suas propriedades, faz dela um valor de uso”.  

Em primeira instância, a mercadoria expressa-se de forma simples ao nosso 

entendimento, porém, ao aprofundarmos em sua compreensão, nos deparamos com 

suas características complexas e sua essência velada. Ela é composta por dois 

aspectos: o valor de uso e valor de troca. Sobre o primeiro termo, conseguimos 

compreender sem muita dificuldade, pois ele diz respeito à utilidade de uma 

mercadoria em responder às necessidades humanas. Exemplificando: uma roupa, 

essencialmente, foi criada para atender a necessidade básica da vestimenta e 

aquecer o ser humano do frio.  

Porém, é no valor de troca, que encontramos a complexidade mistificada da 

mercadoria, quando se atribui as características sociais do trabalho ao próprio objeto 

criado, como se fosse natural a esse. O valor de troca é determinado pelo dispêndio 

de força do trabalho humano, bem como, pelo tempo necessário para sua produção. 

De acordo com Marx (1987, pg. 46) “o que determina a grandeza do valor, portanto, 

é a quantidade de trabalho socialmente necessário ou o tempo de trabalho social 

necessário para a produção de um valor de uso.” Quanto mais tempo e dispêndio de 

força de trabalho é necessário para a produção de uma mercadoria, maior será seu 

valor de troca.  
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Contudo, vale pontuar que, o homem pode produzir valor de uso através do 

seu trabalho, que não se torne em mercadoria. Segundo os autores, o que 

transforma o produto do trabalho em mercadoria é o seu valor de troca, quando o 

produto criado através do trabalho é submetido a um valor de troca, de venda, 

estabelecendo uma relação entre coisas - a troca de uma quantidade de dinheiro 

pelo produto. Vejamos, se um confeiteiro em seu emprego produz bolos para vender 

em uma padaria, através da sua força de trabalho ele produz uma mercadoria, que 

será vendida pelo valor de troca, o preço. Porém, se o mesmo confeiteiro produzir o 

mesmo bolo em sua casa para o seu próprio consumo, este produto não caracteriza-

se como mercadoria, pois não se submete a um valor de troca. De acordo com Netto 

e Braz (2006, pg. 80)  

 

A produção de mercadorias tem como condições indispensáveis a divisão 
social do trabalho e a propriedade privada dos meios de produção- sem 
ambas, produzem-se bens, valores de uso, mas não há produção mercantil 
(produção de mercadorias). 

 

Como traço marcante do sistema capitalista, que estava surgindo 

historicamente, o que predomina na mercadoria não é o seu valor de uso, mas o seu 

valor de troca para gerar mais acumulação de riquezas. 

Os autores também pontuam que, anteriormente ao capitalismo, a produção 

mercantil era realizada de forma simples, o dinheiro não estava na centralidade das 

relações de compra e venda. A relação mercantil fundamentava-se em obter 

mercadorias, tendo o dinheiro apenas como um mediador entre elas, como um meio 

de troca. Todavia, com as alianças feitas com a pirataria, os comerciantes 

começaram a lucrar muito e transformaram a relação mercantil simples para uma 

relação um pouco mais complexa. Com finalidade no acúmulo de dinheiro, os 

comerciantes compravam mercadorias com piratas por baixo preço, quando 

colocava as mercadorias a venda acrescentavam o seu valor de troca, e assim 

adquiriam lucro sob os produtos. A mercadoria então se transforma em um mediador 

para obter mais dinheiro.       

Nesse contexto, a exploração de um grupo de homens oprimidos em 

detrimento ao crescimento econômico e social de um grupo opressor, ganha maior 

expressividade. Com as transformações no mundo do trabalho, da política e 
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economia, nasce a sociedade burguesa oriunda dos comerciantes dos burgos que 

aumentavam suas posses e riquezas acumuladas através do comércio.  

No Manifesto Comunista, Marx (2008) relata que a chegada do sistema 

capitalista, após as ruínas da estrutura escravocrata e, em sua sequência, da feudal, 

não conseguiu suprimir as contradições já existentes nas formas de sociedades 

anteriores. Contudo, intensificou ainda mais a relação antagônica entre os 

opressores e oprimidos.  

Na sociedade burguesa, de acordo com Rosa (2013), há uma divisão social 

do trabalho que difere da divisão do trabalho presente na comunidade primitiva, na 

qual os primeiros grupos humanos dividiam suas tarefas de forma mais igualitária e 

a repartição dos alimentos também se expressava da mesma forma. Basicamente, 

havia uma divisão de trabalho entre homens (caçadores) e mulheres (coletavam e 

elaboravam o alimento). Entretanto, a divisão social do trabalho, tem em sua base 

um elemento central, que sem ele o sistema não subsiste: a exploração de uma 

classe sobre a outra, fundamentada em uma sociedade dividida entre classes, sendo 

que no capitalismo, a classe burguesa predomina sobre a classe trabalhadora. 

Nesse sentido, a classe burguesa, detém todo o processo de produção - os 

meios: instrumentos e ferramentas; os objetos: matéria prima; e a força de trabalho: 

dispêndio de força do homem para transformar a natureza. Logo, a elite passa a 

exercer domínio e controle sobre a classe trabalhadora, ditando o ritmo, a 

quantidade e as especificidades da produção. Todo o processo de produção, como 

mencionado, é capturado pela sociedade burguesa. 

A classe trabalhadora, por sua vez, como é privada dos meios de produção, 

possui apenas sua força de trabalho para ser vendida em troca do salário. Marx 

(1983) explica que o trabalhador não tem controle no processo de produção, bem 

como, no objeto criado. O trabalho nas bases do capitalismo é expresso de forma 

contraditória, pois não oferece ao homem o desenvolvimento de suas capacidades 

humano-genéricas. No processo de trabalho o homem não utiliza suas capacidades 

teleológicas para criação, sua possibilidade de fazer escolhas e desenvolver-se, 

sendo totalmente submetido ao controle do capitalista. O trabalho para o homem não 

se expressa de forma emancipatória, e essencialmente humano. Ele não trabalha 

para satisfazer suas necessidades, contudo, satisfaz as necessidades de outro, do 

capitalista. O trabalho no capitalismo aprisiona o trabalhador, criando uma relação 

de total estranhamento. Da mesma forma, ocorre na relação entre o homem e seu 
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objeto criado, como um objeto estranho a ele, pois não há um reconhecimento do 

homem pelo produto do seu trabalho. Então, o objeto criado torna independente do 

próprio trabalho do seu criador, além de exercer poder e domínio em relação a ele, 

como um objeto animado. 

 

Semelhante fato implica apenas que o objeto produzido pelo trabalho, o seu 
produto, se lhe opõe como ser estranho, como um poder independente do 
produtor. O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, que se 
transformou em coisa física, é a objetivação do trabalho. A realização do 
trabalho constitui simultaneamente a sua objetivação. A realização do 
trabalho aparece na esfera da economia política como desrealização do 
trabalhador, a objetivação como perda e servidão do objeto, a apropriação 
como alienação (MARX, 1983, pg. 159). 

 

Em relação ao objeto criado, segundo Marx (1987) o produto criado ganha 

uma forma superior ao próprio ser que o criou, apresentando uma lógica inversa, 

coisificando as relações sociais e os próprios homens em detrimento da exaltação 

das coisas, que na sociedade capitalista mercantilista torna-se em mercadorias. À 

luz de Durkheim (1996), assemelha-se a situação do homem na sociedade 

capitalista com o totemismo - que se destaca como uma das principais religiões dos 

aborígenes. Segundo ao autor, na religião, o totem era produzido através de trabalho 

humano e após esse processo era atribuído por seus criadores poder de divindade, 

superior ao dos homens, e então, entendido de Deus. O homem no sistema 

capitalista, semelhante ao totemismo, produz a mercadoria através do seu trabalho, 

mas é dominado por ela, tendo-a como algo superior e idealizado e ele, o homem, 

como o seu servo, gerando um aspecto fetichista da mercadoria. Segundo Marx 

(1987) o fetiche da mercadoria esconde o processo de produção que toda a 

mercadoria possui, destacando-se apenas o seu valor de uso, idealizada como um 

deus.   

Netto e Braz também afirmam essa concepção, e nesse processo de 

estranhamento e fetichismo - que estão interligados -, o homem é alienado do seu 

trabalho. 

 

Em determinadas condições histórico-sociais, os produtos do trabalho e da 
imaginação humanos deixam de se mostrar como objetivações que 
expressam a humanidade dos homens – aparecem mesmo como algo que, 
escapando ao seu controle, passa a controlá-los como um poder que lhes é 
superior. Nessas condições, as objetivações, ao invés de revelarem aos 
homens como a expressão de suas forças sociais vitais, impõem-se a eles 
como exteriores e transcendentes. Numa palavra: entre os homens e suas 
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obras, a relação real, que é a relação entre criador e criatura, aparece 
invertida – a criatura passa a dominar o criador. Essa inversão caracteriza o 
fenômeno histórico da alienação (NETTO E BRAZ, 2006, pg. 44)  

 

A categoria alienação foi definida por Marx e segundo ele  

 

A alienação do trabalhador no seu produto significa não só que o trabalho 
se transforma em objeto, assume uma existência externa, mas que existe 
independentemente, fora dele e a ele estranho, e se torna um poder 
autônomo em oposição com ele; que a vida que deu ao objeto se torna uma 
força hostil e antagônica (MARX, 1983, p. 160).  
 
 

O trabalho alienado não traz realização ao trabalhador em seu próprio 

trabalho, ao contrário, ele o submete a uma relação de inferioridade a sua criação, 

afastando-se tanto da essência do trabalho para atender as necessidades básicas 

do homem, quanto do desenvolvimento de suas capacidades humano-genéricas, 

gerando ao trabalhador uma atividade penosa e que não traz identificação. 

Conforme Marx diz, destacamos que  

 

Na alienação do objeto do trabalho, resume-se apenas a alienação na 
própria atividade do trabalho [...] o trabalho é exterior ao trabalhador [...] não 
pertence a sua natureza; portanto ele não se afirma no trabalho, mas nega-
se a si mesmo [...] não desenvolve livremente as energias físicas e mentais, 
mas esgota-se fisicamente e arruína o espírito. Por conseguinte, o 
trabalhador só se sente em si fora do trabalho, enquanto no trabalho se 
sente fora de si. Assim, o seu trabalho não é voluntário, mas imposto, é 
trabalho forçado. (MARX, 1989, pg.162)  
 

Marx (1983) também ressalta que, o trabalho objetivado além de tornar-se 

estranho diante do seu próprio criador, resulta em propriedade privada que está sob 

o poder do capitalista, que apresenta-se como um ser estranhado por não 

relacionar-se com o processo de trabalho e o trabalhador. 

 

Barroco também irá salientar que  

 

No contexto da sociedade capitalista, em face da apropriação privada dos 
meios de produção e das formas pelas quais se objetiva a (re) produção da 
vida social, o trabalho se realiza de modo a negar suas potencialidades 
emancipadoras. Invertendo seu caráter de atividade livre, consciente, 
universal e social, propicia que os indivíduos que realizam o trabalho não se 
reconheçam, nele, como sujeitos. Ao ser alienado, em todo o processo, da 
atividade que lhe confere identidade humana, o trabalhador se aliena do 
objeto que ele mesmo criou; com isso se aliena da atividade, da relação – 
consigo mesmo e com os outros. (BARROCO, 2005, pg. 33-34).  
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 A alienação do trabalho - como ocorre intensamente no sistema capitalista - 

impede o homem de conectar-se com sua consciência humano genérica e 

desenvolver suas capacidades essencialmente humanas. 

Antunes (1999), ao citar Marx, diz que, em virtude dessa situação alienada, o 

trabalhador consegue realizar suas funções animais (beber, comer, procriar-se) de 

forma livre, porém, suas funções essencialmente humanas, que o fazem ter contato 

com a sua humanidade genérica, foram impedidas, logo, sente-se como um animal.  

O trabalho, compreendido como um fundamento ontológico do ser social, no 

capitalismo, é alienado e estranhado, sendo transfigurado de sua real essência. Por 

esse motivo, o ser social, afastado do seu aspecto humano genérico, não consegue 

desenvolver suas capacidades, nem desconectar-se do seu aspecto singular, 

evidenciado pelo “eu”. O que na contemporaneidade, no capitalismo maduro, 

podemos observar os reflexos desse fato com a intensificação da competição entre 

os trabalhadores, o individualismo, e também o adoecimento em virtude do trabalho 

alienado e etc.  

Podemos considerar ainda que, em virtude da alienação, o homem não 

consegue enxergar no outro trabalhador um semelhante, visto que está submerso 

nas necessidades do homem singular. Entretanto, para além das portas da fábrica, 

podemos ver reflexos da alienação nas relações interpessoais dos trabalhadores, 

acirrando a competitividade (ROSA, 2013) e impondo barreiras para a consciência 

de classe - quando o trabalhador não reconhece a luta de classes e que pertence a 

classe dominada. Contudo, vale destacar que nenhuma característica do sistema 

capitalista mencionado acima é fruto do acaso ou apresenta neutralidade, ao 

contrário, suas características fazem parte da estrutura do modo de produção para 

manter o controle da classe trabalhadora e o acúmulo de riquezas.   

 

Reduzindo e degradando os seres humanos à condição de meros ‘custos de 
produção’ como ‘força de trabalho necessária’, o capital pôde tratar até 
mesmo o trabalho vivo como nada mais que ‘mercadoria comercializável’, 
igual a qualquer outra, sujeitando-o às determinações desumanizadoras da 
coerção econômica. (MÉSZÁROS, 2007, pg. 56). 

 

De acordo com Netto e Carvalho (2000), a vida cotidiana, no modo de 

produção capitalista maduro, é brutalmente atingida - anteriormente a essa etapa do 

capitalismo, o homem ainda conseguia, com muito esforço, exercitar uma pequena 
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autonomia em sua cotidianidade, que o permitia fazer escolhas essencialmente 

suas. Contudo, no capitalismo em sua etapa avançada, na fase dos monopólios, 

 

(...) a organização da vida social preenche todos os espaços e penetra 
todos os interstícios da existência individual: a manipulação desborda a 
esfera da produção, domina a circulação e o consumo e articula uma 
indução comportamental que permeia a totalidade da existência dos 
agentes sociais particulares - é o inteiro cotidiano dos indivíduos que se 
torna administrado, um difuso terrorismo psicossocial se destila de todos os 
poros da vida e se instila em todas as manifestações anímicas e todas as 
instâncias que outrora o indivíduo podia reservar-se como áreas de 
autonomia (a constelação familiar, a organização doméstica, a fruição 
estética, o erotismo, a criação de imaginários, a gratuidade do ócio, etc.) 
convertem-se em limbos programáveis. (NETTO E CARVALHO, 2000, pg. 
86 e 87) 
 
 

O capitalismo não altera e intensifica apenas no âmbito da produção de 

mercadorias, mas também nas áreas de reprodução da vida humana, insere-se na 

totalidade das relações sociais, na vida cotidiana, controlando todas as áreas dentro 

e fora da produção, ou seja, valores sendo impostos pelo sistema vigente para 

controle e domínio, transcendendo as portas da fábrica, interferindo nos debates 

políticos, nas decisões da vida civil e etc. 

A acumulação do capital baseia-se centralmente na extração de mais valia, o 

trabalho excedente não pago (tempo de horas trabalhadas que não é paga ao 

trabalhador), tendo como sua forma de acumular riqueza a exploração da força de 

trabalho. Essa categoria também é elaborada por Marx. Como já foi mencionado, no 

sistema capitalista, o processo de acumulação desenvolve-se de forma complexa, 

centralizando a acumulação de riquezas (dinheiro) e tendo a mercadoria como um 

mediador. Esse sistema pode ser compreendido como: Dinheiro => mercadoria => 

Mais dinheiro. Partindo dessa premissa, para compreender o princípio de mais valia, 

entendemos que o dinheiro representa os meios de produção e a força de trabalho 

(que no sistema capitalista são apropriados pelo capitalista); a mercadoria é o 

trabalho objetivado que recebe valor de troca superior ao valor de uso; o Mais 

dinheiro é a mais valia, ou seja, o tempo de trabalho no qual o trabalhador não 

recebe pela sua produção, pois é apropriado pelo capitalista. Portanto, entendemos 

que a mais valia é a principal forma de obtenção de riquezas, e ela expressa-se na 

exploração do trabalhador. É a exploração do trabalho em suas múltiplas formas que 

gera o mais dinheiro (mais valia) (NETTO E BRAZ, 2006). 
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Nessa premissa, ao longo do tempo, os países capitalistas desenvolveram 

sua forma de produção em diferentes modelos produtivos como o fordismo, 

toyotismo, taylorismo, entre outros. Porém todas as formas de produção tiveram em 

sua base o mesmo fundamento, o acúmulo de riquezas através da mais valia, a 

exploração da classe trabalhadora.  
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CAPÍTULO II: METAMORFOSES NO MUNDO DO TRABALHO E SEUS 

IMPACTOS NA VIDA DO TRABALHADOR: DO TAYLORISMO À ACUMULAÇÃO 

FLEXÍVEL 

  

 Ao longo das transformações históricas, o mundo passou por vários sistemas 

de produção que não alteraram apenas a rotina do trabalho nas fábricas, mas a vida 

em sociedade, a política e a economia. 

 Analisaremos a princípio o Taylorismo, elaborado ainda muito jovem por 

Frederick Winslow Taylor, fundamentado em suas reflexões sobre a capacidade de 

produzir dos trabalhadores na sua vivência de trabalho em uma fábrica metalúrgica. 

 Após suas análises, Taylor compreendeu que quanto mais o trabalhador 

convivia no chão da fábrica, aumentava-se a produtividade. Nessas condições de 

trabalho, havia um controle mínimo do tempo de produção necessário, o que era 

utilizado como forma de proteção do conhecimento e dos salários dos trabalhadores. 

Para Taylor, essa organização era prejudicial ao crescimento das fábricas. 

Acreditava-se que quanto mais aumentava a produção, maior seria os lucros 

empresariais, o que possibilitaria em um maior investimento na abertura de vagas de 

empregos, consequentemente, aumentaria os salários. 

Para desenvolver o sistema taylorista, Taylor dividiu todas as atividades em 

movimentos que poderiam ser facilmente reproduzidos, após isso, fez uma pesquisa 

cronometrando o tempo que cada trabalhador realizava o movimento, tendo como 

finalidade a busca de um tempo real, necessário e ideal para cada movimento ser 

desenvolvido. A linha de montagem era organizada tendo um trabalhador ao lado do 

outro, sendo que cada um realizava pequenas intervenções no objeto.  

O seu método visava encontrar a forma ideal de desenvolver o movimento, e 

também o seu tempo real necessário. Após muitas análises repetitivas e minuciosas 

com os trabalhadores mais experientes e habilidosos, encontrava-se a forma de 

desenvolver as atividades com mais rapidez, essa forma era descrita em uma ficha 

de instrução para o trabalho, e então, padronizada como forma ideal para todos os 

trabalhadores.  

Em sua tese, escrita no final do século XIX, Taylor também analisa a divisão 

entre funções administrativas e as funções na esfera da produção, compreendendo 

que ainda precisavam ser reavaliadas, pois havia atividades em excesso, o que 

dificultava  
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“a rapidez e precisão necessárias, como também, e principalmente, impedia 
a escolha de homens cujos atributos como temperamento pessoal, 
experiência profissional e formação educacional, fossem a elas adequadas.”  
(PINTO, 2007, pg. 27) 
 
 

 Taylor criticou as formas de supervisão do trabalho que eram realizadas, 

fundamentada na “iniciativa” dos trabalhadores. Essa organização da administração 

tinha que conquistar a “iniciativa” do trabalhador, através de promessas de conceder 

promoções salariais, melhores condições de trabalho, diminuição da carga horária 

de trabalho, com a finalidade de incentivar o trabalhador em seu empenho ao 

trabalho, dedicação, desenvolvimento de suas habilidades e tarefas em menor 

tempo, produzindo mais mercadorias. Para Taylor, essa forma de administração e 

supervisão não era suficiente e adequada para obter o crescimento da fábrica.  

 

“Sua solução para o caso seria o estabelecimento de uma divisão de 
responsabilidades e de tarefas, na qual, aos executores de um determinado 
trabalho, fossem delegados apenas as atividades estritamente necessárias 
à execução desse trabalho, dentro de moldes extremamente rígidos - no 
plano dos gestos físicos, das operações intelectuais e da conduta pessoal - 
cujo estabelecimento prévio, através de um estudo de planejamento de uma 
definição formais, ficariam a cargo de outros trabalhadores, dedicados a 
tarefas também previamente analisadas, planejadas e definidas por outros 
mais, assim por diante, nesse sentido, desde as atividades operacionais até 
às gerenciais da empresa” (PINTO, 2007, pg 29) 

 

 

 Essa ideia de administração foi denominada por administração científica, 

tendo como principais elementos o estudo do tempo ideal de cada atividade, a 

padronização dos instrumentos utilizados e movimentos realizados de cada 

atividade, a inserção de fichas de descrição do trabalho para orientar a forma 

padronizada de cada atividade. Sua ideia principal era a especialização extrema de 

cada atividade e função no chão da fábrica, desde a administração até a produção. 

Essa nova organização do trabalho se apropriava do conhecimento do trabalhador 

para gerar mais lucros para os empresários, exercendo um maior controle do ritmo 

do trabalho e sua forma de execução.   

Contudo, através das transformações que vinham alterando as formas de se 

produzir e reproduzir em sociedade, o capitalismo desejou encontrar novas maneiras 

de intensificação do controle do processo de trabalho. Com esse objetivo, não 

lançando mãos de alguns ideais tayloristas, o sistema de produção fordista foi 



31 
 

elaborado e sua maior diferenciação do sistema anterior pautava-se em uma 

produção em massa de mercadorias padronizadas para um consumo em massa.  

O fordismo foi idealizado por Henry Ford, com fortes influências keynesianas, 

que após aprofundar em seus estudos sobre motores e realizar inúmeras criações 

inovadoras de veículos, desenvolveu em 1903 uma fábrica de veículos automotores 

que tempos depois seria a maior do mundo, a Ford Motor Company (PINTO, 2007). 

Desde muito jovem, Ford se dedicava aos estudos e ao desenvolvimento de várias 

inovações tecnológicas. Com a construção de sua fábrica, Ford se tornou um 

homem de negócios, mas ainda sim continuava estudando e elaborando pesquisas e 

projetos. Sua principal ideia inovadora foi a respeito de produzir uma mercadoria 

padronizada em larga escala para um consumo igualmente em larga escala. No seu 

período, os carros não eram consumidos em larga escala, e o seu desejo era 

aumentar tanto a produtividade desse produto, como o consumo. Idealmente, a 

produção em larga escala geraria um aumento de salários, consequentemente, 

aumento de consumo, e, da mesma forma, um crescimento dos lucros empresariais.   

Contudo, vale destacar que o Fordismo não desconsiderou todos os 

princípios tayloristas, pois foi fundamental para seu desenvolvimento a organização 

já estabelecida de divisões minuciosas do trabalho. Sua grande novidade foi a 

implementação de uma esteira rolante - ou um conjunto de ganchos ou trilhas 

mecanizadas - na linha de produção, na qual os trabalhadores, enfileirados 

realizando intervenções mínimas e padronizadas no objeto, se submetem ao ritmo 

automático e constante da máquina, até que no último posto de trabalho o objeto 

seja testado e levado para o grande estoque. Conforme afirma Marx (1983), no 

fordismo o homem se transforma em um mero apêndice da máquina, perdendo seu 

total controle do processo de trabalho e sua intervenção técnica e especializada, 

através da frequência automática e constante da esteira. Os trabalhadores não 

precisam de uma grande especialização e conhecimentos técnicos para desenvolver 

o trabalho, pois são atividades tão simples que podem ser executadas roboticamente 

ou habilidades específicas.  

O filme “tempos modernos”, estrelado por Charlie Chaplin, demonstra na 

década de 1930, em tempos de crise econômica nos EUA, como o sistema fordista 

centralizava a máquina no processo de produção em detrimento da ação do homem, 

que se limitava a responder a frequência pré-determinada por ela. Embora seja 

retratado com muito humor, o filme expressa o adoecimento da classe trabalhadora 
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com a inserção do domínio e controle da produção através das máquinas. Os 

movimentos padronizados e repetitivo dos trabalhadores os levavam a um profundo 

descontrole e cansaço físico-emocional no final do dia de trabalho, comparando-o e 

inferiorizando-o em relação a máquina.  

A montagem em série foi implementada pela primeira vez em 1913 na própria 

fábrica de Ford, aumentando de forma grandiosa o número de objetos produzidos 

padronizadamente. Nesse sentido, houve a intensificação da produtividade na 

jornada de trabalho, através da velocidade da esteira - o que no Taylorismo era 

realizado através da cronometragem do trabalho e a desconsideração técnica da 

grande maioria dos trabalhadores, que para exercer seu trabalho não exigia 

reflexões, criatividade habilidades, ao contrário, apenas precisavam de respostas 

rápidas e robotizadas, previamente determinadas.  

Nesse cenário, também conseguimos identificar que era procurado um perfil 

de “operário perfeito”, que pudesse suportar um ritmo intensificado do trabalho, 

salários mal remunerados, péssimas condições de trabalho e uma grande exigência 

para na produção. Contudo, conforme Pinto (2007), por essa razão, havia na fábrica 

uma grande rotatividade de trabalhadores, assim como um baixo nível de 

qualificação dos que estavam empregados. Vale destacar que, Harvey (2007) afirma 

que as péssimas condições de trabalho estavam presentes nas pautas das revoltas 

e na resistência dos trabalhadores - que eram cada vez mais frequentes. Para conter 

a revolta da classe trabalhadora, o Estado - para também manter o domínio da 

classe elitista - oferecia salários sociais e desenvolvia políticas redistributivas que 

pudesse combater a fome e a miséria. 

Entendemos que a expansão do sistema Fordista não eliminou os ideais 

básicos do Taylorismo, logo, chamaremos essa organização da produção de sistema 

taylorista/fordista, que se desenvolveu nos países de capitalismo central no decorrer 

das duas grandes guerras mundiais, entre 1914 a 1945 - ainda com dificuldades em 

sua plena implementação, em virtude da crise econômica instaurada com o colapso 

do sistema de Bretton Woods - mas apenas a partir de 1945 que o 

Taylorismo/fordismo se tornou um sistema maduro, com suas alianças definidas e 

com a influência dos princípios keynesianos. Segundo Harvey (1996), nesse período 

houve um grande crescimento econômico, produtivo e de consumo, os países de 

capitalismo central tiveram suas taxas anuais entre 1913 a 1950 as menores de 
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muito tempo, porém, de 1950 a 1973 tiveram um crescimento um tanto elevado e 

importante para a consolidação desse sistema de produção. 

Até o meado da década de 1970 vemos que o taylorismo/fordismo se 

desenvolveu de forma grandiosa e eficaz juntamente com os Estados de bem-estar 

social - segundo Pinto (2007), era um modelo de governo focalizado na intervenção 

e controle estatal, através de políticas na área de educação, saúde, segurança, 

previdência social e emprego e renda para a classe trabalhadora. No Brasil, esse 

modelo de governo não foi implementado, o que tivemos foi denominado como 

“desenvolvimentismo”, um modelo de governo iniciado na Era Vargas na década de 

1930 e segue até os anos de 1945 na direção de um governo populista4. Ainda que 

alguns benefícios e conquistas adquiridos para a classe trabalhadora, sendo Vargas 

chamado popularmente como o “pai dos pobres”, no período da ditadura cível 

empresarial militar, a partir de 1964, a classe da burguesia foi ainda mais 

consolidada no poder, amadurecendo as bases capitalistas no país, acentuadas pela 

opressão e exploração.  

Contudo, as décadas de 1970 e 1980 protagonizaram grandes 

transformações mundiais históricas e socioeconômicas, interferindo não somente 

nas bases da forma de produção, mas, além disso, refletiam na organização da vida 

dos trabalhadores em sociedade, na política, no lazer.  

Os fundamentos da produção taylorista/fordista começaram a entrar em 

conflito com a realidade socioeconômica, em meio a uma crise cíclica estrutural do 

sistema capitalista. Harvey (1996) vai apontar alguns motivos para o surgimento 

desse conflito, que provocou uma reestruturação no sistema produtivo. Um dos 

pontos indicados pelo autor é a quebra do tratado de Bretton Woods (assinado no 

final da II Guerra Mundial), ocorrido após o fim da guerra do Vietnã, quando os EUA 

impõem uma nova ordem financeira, onde as taxas do dólar seriam flutuantes e 

variáveis e não mais fixas e convertidas ao ouro. Essa quebra contribui de forma 

significativa para instalação de uma grande instabilidade econômica mundial.   

Outro elemento que contribui para a reestruturação do modelo produtivo 

segundo o autor, está relacionado a crítica que se faziam à rigidez - palavra que 

caracterizou os processos desse modelo de produção - pois essa forma de produção 

                                                
4
 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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estava tornando-se incipiente para o desenvolvimento pleno do capitalismo,   

desconsiderando formas flexíveis e personalizadas de produção. Havia 

investimentos financeiros fixos que pudessem abarcar uma produção em massa, ou 

seja, grandes investimentos de capital financeiro eram realizados, os quais 

aguardavam por um consumo em grande escala e sem variações. Porém, não 

demorou para que as mercadorias produzidas em massa criasse um grande excesso 

de produção, formando uma onda inflacionária e uma grande crise no mercado 

imobiliário e em outras instituições financeiras.   

Além disso,  

 

Havia problemas de rigidez nos mercados, na alocação e nos contratos de 
trabalho (especialmente no chamado setor “monopolista”). E toda tentativa 
de superar esses problemas de rigidez encontrava a força aparentemente 
invencível do poder profundamente entrincheirado da classe trabalhadora - 
o que explica as ondas de greve e os problemas trabalhistas do período de 
1968-1972. A rigidez dos compromissos de Estado foi se intensificando à 
medida que programas de assistência (seguridade social, direitos de pensão 
etc.) aumentavam sob pressão para manter a legitimidade num momento 
em que a rigidez na produção restringia expansões da base fiscal para 
gastos públicos. O único instrumento de resposta flexível estava na política 
monetária, na capacidade de imprimir moeda em qualquer montante que 
parece necessário para manter a economia estável. E, assim, começou a 
onda inflacionária que acabaria por afundar a expansão do pós-guerra. 
(HARVEY, 1996, pg. 135-136) 
 

 

 Somando-se a esses fatores, o autor ainda indica como elemento importante 

para a reestruturação produtiva, o aumento da taxa do preço do petróleo pela OPEP 

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo) em 1973, agravando a crise 

econômica já iniciada. Esse momento é denominado como “choque do petróleo”.  

 Nesse contexto, temos uma grande diminuição dos investimentos, 

considerando que as taxas do dólar estavam em constante alteração e todas as 

demais crises também afetaram o mercado financeiro (Harvey, 1996). Em 

decorrência de todos os fatores descritos acima, o modelo de produção 

taylorista/fordista não respondia mais de forma satisfatória às necessidades do 

contexto da década de 1970, perdendo sua predominância para o novo modelo de 

produção, o toyotismo.  

 Contudo, antes de seguirmos compreendendo melhor sobre as características 

desse modelo de produção, é importante frisar que, as crises do capitalismo não se 

desenvolvem de algo exterior a ele, mas nascem de sua própria estrutura, por isso 

podemos dizer que é uma crise estrutural da sociedade capitalista. O capitalismo 
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cria suas próprias crises, sendo elas manifestadas em efeito em cadeias por todos 

os fatores problemáticos que contribuíram, possuindo ligação direta com sua 

fundamental forma de relacionar-se em sociedade e desenvolvimento do modo de 

produção (CEOLIN, 2014). Assim como Mészáros (2002), Ceolin (2014, pg. 250) 

afirma que “a crise do padrão taylorista/fordista/keynesiano era, de fato, a expressão 

fenomênica de uma crise estrutural do capital, em sua lógica destrutiva e 

incontrolável”. Como o sistema capitalista deseja incontrolavelmente acumulação de 

riquezas custe o que custar, cria-se as condições para que isso aconteça 

independentemente se isso irá afetar os homens e até mesmo sua própria produção.  

Carvalho (2003) vai dizer que toda a crise do sistema capitalista não se 

manifesta por um acaso, mas porque a crise é uma tendência intrínseca das leis 

básicas que regem esse sistema. Formando um grande ciclo vicioso, o capitalismo 

produz sua própria crise.  

 

A lei da crise capitalista - de início apenas crises cíclicas de superprodução - 
foi formulada com uma consistência que persiste, no essencial, até os dias 
atuais, por Marx, na terceira seção do Livro Terceiro de O Capital. Numa 
versão sumaríssima, esta lei pode ser assim representada: por força da 
expansão persistente da elevação da composição orgânica do capital, a 
taxa geral (média) de lucro da economia tende a cair. A queda é 
temporariamente sustada pela ação de contra-tendências disparadas no 
âmbito do próprio processo de produção capitalista. Porém, quando a 
eficácia dessas contra-tendências se esgota, por uma combinação de 
determinações objetivas e subjetivas (luta de classe) aguçadas pelo 
processo de concentração e distribuição do produto social, a taxa de lucro 
se precipita para baixo, gerando a crise de superprodução. Atingida tal 
situação, a massa de mais-trabalho, agora na forma de capital-dinheiro, que 
não pode ser convertida em capital produtivo (o único que cria e reproduz 
valor e a valorização do valor), migra para a especulação - que vai dar na 
crise financeira. Nesse estágio, os dois momentos da crise se ligam, 
determinam-se mutuamente, formando uma crise mais geral. A crise 
completa o seu ciclo, até que surja de novo uma recuperação, a qual, pela 
ação dos mesmos mecanismos e processos, vai dar lugar a uma crise 
posterior. (CARVALHO, 2003, pg 40) 

 
 Nota-se que a crise tem sua origem a partindo do modo de produção - através 

da superprodução - não simplesmente pela unidade de múltiplos fatores aleatórios, 

mas fundamentado nas bases do sistema capitalista de produção.  

Voltando nossa atenção para as transformações sócio-históricas no que diz 

respeito ao processo produtivo, o toyotismo começa a ganhar maior destaque. Este 

modelo produtivo foi desenvolvido por Taiichi Ohno, engenheiro industrial da 

empresa Toyota Company no Japão. Segundo o idealizador, o modelo foi 

desenvolvido a fim de responder às demandas específicas da realidade do mercado 
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do Japão, que após a segunda guerra mundial vivia em um clima de constante 

competição tecnológica entre as empresas. Posteriormente 1947, a Toyota alastrou 

esse modelo de produção em suas fábricas a partir da automação industrial5 e após 

muitos ajustes e testes entre 1947 a 1970, Ohno conseguiu êxito na produção 

personalizada de um número de produção grande, porém sem caracterizar uma 

produção em massa. Se anteriormente a palavra de ordem era rigidez, o novo 

modelo de produção tem como centralidade a flexibilização, por esse motivo, 

usaremos o termo denominado por Harvey (1996) por acumulação flexível para nos 

referir a ele. Suas características primordiais são: 

 

a) Flexibilidade na produção: diminuindo não apenas do número de peças 

produzidas, mas também o tempo de trabalho necessário para realizá-

las; 

b) Aumento da qualidade das mercadorias, simultâneo a uma diminuição 

do custo para produção;  

c) Diminuição do preço de venda das mercadorias, em virtude tanto da 

redução de excesso do estoque, quanto do custo necessário para 

produção, equipamentos e trabalho humano;  

d) Entrega rápida e precisa, juntamente com controle de qualidade eficaz. 

  

 O Toyotismo foi bem aceito principalmente entre as empresas de bens 

duráveis nos países de capitalismo central, como fábricas automobilísticas, 

considerando que suas características representavam uma possibilidade de saída do 

péssimo cenário econômico mundial.   

A flexibilização como nova palavra de ordem alterou os padrões de produção, 

anteriormente fundamentada em uma produção em massa, doravante, centralizava-

se na produção de um produto personalizado feito em pequenos lotes, com mais 

qualidade e entregue o mais rápido possível. O termo “just in time” representa a 

forma de produção, centralizando apenas aquilo que terá um consumo rápido, 

diminuindo o tempo de giro da produção até o ato do consumo.   

                                                
5
 Segundo Pinto (2007), automação é “um neologismo criado a partir da junção das palavras 

‘autonomia’ e ‘automação’, pois se trata de um processo pelo qual é acoplado às máquinas um 
mecanismo de parada automática em caso de detectar-se algum defeito no transcorrer da fabricação, 
permitindo-as assim funcionar autonomamente (independente da supervisão humana direta), sem 
que se produzissem peças defeituosas”. 



37 
 

Surge nesse contexto um novo segmento que ganha destaque no mercado 

econômico, o “setor de serviços”, trazendo consigo, além de novos postos de 

trabalho, diferentes dos padrões anteriormente estabelecidos, formas de 

contratações e relações trabalhistas flexíveis e variáveis. Essas mudanças afetaram 

a relação entre o trabalhador e o sindicato, reduzindo o seu poder de negociação e a 

participação da classe trabalhadora, contribuíram para o aumento do controle do 

trabalho pelos patrões, para a intensificação do ritmo de trabalho, diminuição dos 

salários, precarização das condições de trabalho e subcontratações cada vez mais 

flexíveis - o que prejudicava a totalidade da classe trabalhadora, que se submetia em 

decorrência do exército industrial de reserva composto por uma grande quantidade 

de mão de obra excedente, elevando a procura de trabalho em relação à oferta. 

Para muitos trabalhadores, a flexibilização expressou-se aparentemente de 

forma benéfica, oportunizando novos postos de trabalho que poderiam ser 

realizados de sua própria casa. Contudo, ao analisar a nova situação do mercado de 

trabalho, encontramos dentro dessa organização muitas formas de trabalho 

análogos à escravidão, a exemplo do trabalho artesanal, que sofreu uma grande 

intensificação do trabalho, materializado através do tempo disponibilizado para a 

produção de “x” números de peças produzidas, fazendo o trabalhador produzir muito 

em pouco tempo. Também vemos essa situação se repetir com os trabalhadores de 

pequenos negócios e outros trabalhadores domésticos. O trabalho informal cresceu 

muito, sendo para muitos desempregados uma forma de sobrevivência e sustento.   

Segundo Harvey (1996, pg. 144), “na Inglaterra, os ‘trabalhos flexíveis’ 

aumentaram em 16%, alcançando 8,1 milhões entre 1981 e 1985, enquanto os 

empregos permanentes caíram em 6%, ficando em 15,6 milhões”. 

Nesse período, os EUA não ficaram para trás, e destinaram cerca de um terço 

dos 10 milhões de postos de trabalho abertos para “empregos temporários”. Como já 

mencionado, a dificuldade de sindicalização dos trabalhadores também está 

relacionada com essa informalidade. 

A flexibilização também ultrapassou as portas da fábrica, flexibilizando o 

mercado e as relações de trabalho, os direitos dos trabalhadores, as barreiras 

comerciais e as formas de consumo. Podemos ver que as políticas de Estado 

tiveram uma grande participação no apoio do desenvolvimento da acumulação 

flexível. Através da intervenção estatal, as políticas sociais e direitos trabalhistas já 

conquistados foram flexibilizados - especialmente por parte do jurídico e das 
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instituições dos Estados nacionais, no tocante a relação entre empresariado e classe 

trabalhadora - a fim de possibilitar a plena implementação do novo modelo de 

produção, que, como ressaltado acima, não trouxe apenas novas condições para o 

mundo do trabalho, mas interferiu na ação Estado, na vida em sociedade e também 

na vida do próprio trabalhador para além de aspectos trabalhistas.  

Além disso, a desregularização facilitou as fusões das empresas, as formas 

de contratação do trabalhador também foram flexibilizadas a fim de atender os 

desejos do capital. Os direitos trabalhistas que ofereciam alguma segurança a forma 

de contratação e condições de trabalho foram flexibilizados, sendo possível a 

realização de um contrato de trabalho com período variável que não oferece 

estabilidade ao trabalhador e outros direitos obtidos juntamente com a CLT 

(Consolidação das leis do trabalho).  

Em relação ao trabalhador, Harvey (1996) afirma que, se antes tínhamos um 

grande número de trabalhadores semiqualificados que realizavam pequenas 

intervenções na produção, agora a qualificação é uma exigência essencial no 

mercado de trabalho, tendo que exercer funções polivalentes, operar vários 

equipamentos simultaneamente e ter qualificação especializada. De acordo com 

Harvey (1996), o novo contexto gerou uma maior segmentação da classe 

trabalhadora, dividindo-os em: a) trabalhadores escolarizados que exerciam uma 

função polivalente e assumiam vagas em grandes empresas. b) trabalhadores 

contratados temporariamente, terceirizados e com um frágil vínculo empregatício. 

Numericamente o grupo b apresenta maior quantidade de trabalhadores. 

Além disso, diferente do Taylorismo/fordismo onde a hierarquia dentro da 

fábrica era expressa verticalmente, através de uma grande gerencia supervisora, na 

acumulação flexível a organização da hierarquia no trabalho assume uma forma 

horizontal, se desenvolvendo através dos próprios trabalhadores como equipes e 

contendo um número reduzido dos cargos de gerência. 

Ainda segundo Harvey (1996), a acumulação flexível não reorganizou as 

bases da produção e outros aspectos da vida somente nos países de capitalismo 

central, mas periféricos também. No Brasil, esse modelo de produção flexível se 

expandiu em 1990, através do “desenvolvimentismo”, compondo as políticas 

socioeconômicas a partir do pensamento neoliberal, que orientava as ações desse 

modelo de organização. Nesse sentido, os direitos dos trabalhadores foram 



39 
 

flexibilizados, bem como, a relação trabalhista e ainda tivemos a precarização da 

dos serviços públicos e das condições de trabalho.  

 

 

2.1. Relações contemporâneas de trabalho – precarização, flexibilização e 

intensificação. 

 

 A intensificação, a precarização e a flexibilização são fenômenos que estão 

interligados. Podemos dizer que dentre os estágios de acumulação do capital, a 

acumulação flexível é caracterizada pela intensificação da precarização do trabalho 

e pelo crescimento do desemprego estrutural.  

A respeito de intensificação Pina e Stotz (2014) escorrem que, ela pode ser 

entendida como o aumento da intensidade de trabalho. À luz de Marx, os autores 

salientam que, intensificação é o aumento da produtividade com maior dispêndio de 

força do trabalhador sem aumento da jornada de trabalho. Ou seja, o trabalhador 

gasta mais força física, mental e emocional para se produzir mais do que era 

produzido antes, em um mesmo espaço de tempo. Esse processo é acentuado 

através da inserção da tecnologia no controle do ritmo da produção, da gestão, entre 

outras estratégias.  

Outro elemento importante é a precarização, e acerca desse tema Antunes 

(2015, pg. 413) afirma que:  

 

a precarização é, por um lado, um fenômeno intrínseco à sociabilidade 
construída sob o signo do capital; por outro, uma forma particular assumida 
pelo processo de exploração do trabalho sob o capitalismo em sua etapa de 
crise estrutural, podendo, portanto, ser mais ou menos intensa, uma vez que 
não é uma forma estática. Nas épocas de crise — ainda mais quando esta 
tem um claro acento estrutural — o que se assiste é a sua intensificação, o 
que vimos denominando como a persistente tendência à precarização 
estrutural do trabalho em escala global (...). 
 
 

O autor visa destacar que a precarização além de ser uma forma de 

exploração intensificada do trabalhador, também pode despertar a resistência, 

criando através de sua realidade caótica de sofrimento reações contra as condições 

precárias e desumanas, a fim de conquistar ou reconquistar direitos e melhores 

condições de vida e trabalho. Segundo o autor, não há limites para a precarização, 

através de suas múltiplas formas ela se manifesta na sociedade capitalista podendo 
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atingir todos os âmbitos da vida dos trabalhadores como o trabalho, as políticas 

públicas de saúde, de previdência, de educação, entre demais esferas.  

Sobre a flexibilização, Antunes acentua que  

 

a flexibilização se expressa na diminuição drástica das fronteiras entre 
atividade laboral e espaço da vida privada, no desmonte da legislação 
trabalhista, nas diferentes formas de contratação da força de trabalho e em 
sua expressão negada, o desemprego estrutural. (2015, pg. 412) 

 

Nesse sentido, orientado por essas três palavras de ordem: intensificação, 

precarização e flexibilização, a acumulação flexível traz uma forma mais intensa de 

exploração e precarização das condições de trabalho, ampliando de maneira 

significativa a subcontratação, o trabalho informal e temporário, bem como, as 

demais formas de trabalho precário.  

Como uma tendência estrutural desse estágio contemporâneo, temos o 

desemprego que, sobremodo contribui para que o trabalhador seja continuamente 

submetido às formas desumanas e penosas de trabalho (CEOLIN, 2014). Isso 

ocorre, pois, segundo Druck (2007) a acumulação flexível também acentuou a 

diminuição do trabalho vivo pelo trabalho morto, aumentando a substituição do 

homem pelas máquinas, o que gerou consequentemente em uma diminuição do 

número de postos de empregos disponível, fazendo assim que o trabalhador 

empregado se submeta às condições precárias oferecidas pelos seus 

empregadores, ainda sendo possível encontrar, em muitos casos, trabalhos 

análogos à escravidão. 

 

As expressões da questão social, fundadas na contradição inerente à 
produção coletiva e apropriação privada da riqueza social na sociabilidade 
burguesa, são radicalizadas em tempos de hegemonia do capital financeiro, 
acentuando a concentração e a centralização de capital. O padrão de 
acumulação flexível, ao acelerar a predominância do trabalho morto na 
composição técnica do capital, provoca alterações qualitativas na 
organização e relações da produção (...) (CEOLIN, 2014, pg. 254)  
 
 

 Druck (2007) ainda ressalta que, “um terço da força humana disponível para o 

trabalho, em escala global, ou se encontra exercendo trabalhos parciais, precários, 

temporários, ou já vivenciava a barbárie do desemprego” (DRUCK, 2007, pg. 13). 

Partindo dessa realidade, a autora vai enfatizar que há um grande 

crescimento do desemprego estrutural, mas embora haja uma grande diminuição do 
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trabalho vivo, o capital não consegue extingui-lo, visto que esse é fonte de extração 

de mais valia, e sua forma central de obtenção de riquezas. A tendência de 

diminuição do trabalho vivo sobre o trabalho morto é mais uma contradição que 

encontramos na estrutura do sistema capitalista, orientada pela sua incontrolável 

ânsia por acúmulo de riquezas. 

Nesse contexto caótico em que o mundo do trabalho se encontra em relação 

às condições de trabalho, podemos encontrar também uma tônica de crescimento 

das expressões da questão social, que também de forma direta afeta a vida social e 

reprodutiva da classe trabalhadora, tendo como origem o conflito capital-trabalho 

manifestando especificidades do estágio de financeirização do capital, que até os 

dias atuais apresenta-se como o que mais intensifica a exploração. (CEOLIN, 2014) 

 A partir de 1990, temos uma maior expansão da acumulação flexível nas 

formas de se produzir dentro das fábricas e empresas. Nesse período, as empresas 

procuravam instalar suas sedes em locais que possibilitassem novas e maiores 

formas de  exploração ao trabalhador, aplicando uma gama de desregulamentação 

das leis trabalhistas, gerando crescimento da contratação informal e temporária, sem 

garantias e segurança para o trabalhador contratado.  

De acordo com Druck (2007), a acumulação flexível vai exigir dos 

trabalhadores contratados uma posição bem diferente das que ele mantinha 

anteriormente, nasce uma exigência para a função polivalente, ou seja, o trabalhador 

precisa ser capaz de exercer várias atividades, ser multifacetário, trazendo uma 

nova condição imposta pelas mudanças do mundo socioeconômico para os 

trabalhadores. 

Ainda é preciso observar que, a partir da acumulação flexível, há um 

crescimento dos postos de emprego voltados para a informação e tecnologia, como 

os trabalhadores de telemarketing, motoboys, funcionários de fast-food, digitadores e 

atendentes de hipermercados. Da mesma forma, dentro da produção começa a 

introdução intensa de uma organização sociotécnica, tendo como exemplo os 

círculos de controle de qualidade (CCQ’s) e uma redução do número de 

trabalhadores com intensificação da jornada de trabalho (DRUCK, 2007). 

Partindo da premissa que o capitalismo generaliza tudo a sua volta em 

relações de compra e venda, transformando tudo em mercadoria (CEOLIN, 2014), 

nesse período também temos destaque para as privatizações de serviços públicos, 

como saúde, telecomunicações, educação, previdência. Nessa lógica ambiciosa em 
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privatizar, disseminando os ideais políticos e ideológicos neoliberais, desde 1990 

que o Brasil tem sofrido o sucateamento das políticas públicas por governos que 

apoiam o projeto neoliberal, retirando e sucateamento dos serviços públicos que 

ainda são ofertados, o que certamente afeta todos os aspectos da vida dos 

trabalhadores, sua saúde física e mental (DRUCK, 2007).  

Cabe ainda salientar que, a sociedade de acumulação flexível trouxe uma 

maior centralidade ao trabalho assalariado, aumentando a jornada de trabalho e, 

consequentemente, o tempo em que o trabalhador dispõe aos desejos do capital. 

Rosso (2006) vai chamar essa sociedade de “sociedades do trabalho”, considerando 

o aumento da jornada de trabalho.  Antunes (2015, pg. 413) também contribui nesse 

debate ao ressaltar que, “sob a atual fase do capitalismo, o domínio do trabalho é, 

mais do que nunca, domínio do tempo de trabalho.”. 

De acordo com a história, o período em que o trabalhador teve sua jornada de 

trabalho mais extensa com o trabalho assalariado foi em meio a Revoluções 

Industriais, onde se tinha o aumento da carga horária de trabalho e 

consequentemente aumento do esforço físico e mental despendido pelo trabalhador. 

Após muitas greves e movimentos dos operários buscando melhores condições de 

trabalho, houve uma diminuição na jornada de trabalho. No Brasil, apenas em 1943 

podemos identificar uma conquista legal, através da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), que estabeleceu um limite de 8 horas por dia e 40 horas semanais, 

sendo possíveis algumas horas extras prevista na lei (ROSSO, 2006). 

Atualmente, em tempos de capital flexível, podemos perceber outra grande 

contradição do modo de produção capitalista, quando há um crescimento 

tecnológico, econômico - como ocorreu nos períodos de Revolução Industrial - o 

tempo de duração da jornada de trabalho não é decrescido, considerando que a 

produção, com o advento das máquinas e tecnologia, fomente um aceleramento 

produtivo. Rosso (2006) explica que a diminuição da jornada de trabalho não ocorre, 

pois o tempo de trabalho da classe trabalhadora é socialmente determinado, tanto 

pelo Estado - a fim de garantir os interesses do capital, quanto pelos capitalistas - 

donos de empresas e influenciadores no mercado.  

Então, a jornada de trabalho não acompanha de forma benéfica para os 

trabalhadores as mudanças históricas de avanço da tecnologia e ciência, contudo, 

possuem grande interferência da classe dominante.  



43 
 

O tempo de duração da jornada de trabalho é importantíssimo para 

pensarmos na qualidade de vida dos trabalhadores, pois é tempo de dispêndio de 

força física e mental, além disso, caracteriza-se tempo depositado no trabalho 

assalariado, tendo como produto do seu trabalho propriedade privada de outro. 

Outrossim, não pode ser desconsiderado o fator intensificação dentro da jornada de 

trabalho, Rosso (2006) salienta que o processo de reestruturação produtiva trouxe 

uma onda de intensificação maior aos trabalhadores, tendo reflexo no aumento 

expressivo no índice de acidentes e problemas relacionado ao trabalho. Portanto, o 

autor destaca duas categorias importantes para pensarmos na exploração 

contemporânea: a primeira diz respeito à produtividade, sendo essa “obtenção de 

resultados superiores em qualidade e quantidade” (2006, pg. 33), quando o 

trabalhador é exigido a produzir mais unidades de forma qualitativa no mesmo 

período de tempo do que anteriormente em seu trabalho. A segunda categoria é 

denominada como intensidade e “refere-se ao esforço gasto pelos indivíduos no 

processo de trabalho” (2006, pg. 33), o desgaste do trabalhador seja física ou 

mentalmente.  

Partindo da precarização do trabalho, almejando a maior produtividade e 

acúmulo de riquezas para os capitalistas, o fenômeno da intensificação não ocorre 

exterior ao trabalhador, mas desenvolve-se em sua mente e corpo, o que de acordo 

com Pina e Stotz (2014), traz grandes efeitos no processo de saúde-doença da 

classe trabalhadora. 

O trabalho intensificado em suas várias formas de atuação é uma tendência 

na sociedade capitalista moderna e sua base de exploração, aceito e em muitos 

casos legalizado pela legislação estatal. Contudo, vemos que cada vez mais o 

trabalho intensificado gera sofrimento e afeta a saúde do trabalhador de várias 

maneiras, embora a grande maioria dos trabalhadores não reconheça a origem de 

seu adoecimento.  

Ainda de acordo com os autores, podemos analisar que o conceito de 

desgaste está cada vez mais ligado a exploração do trabalhador, através do trabalho 

intensificado, os autores acima mencionados irão enfatizar que a intensificação do 

trabalho - a reorganização do tempo de trabalho, a intensificação do ritmo de 

trabalho, a polivalência, o controle por gestores e sistemas de qualidade -, pode 

contribuir para o aumento de acidentes, queda da qualidade do produto/serviço, 

além de provocar no trabalhador desgaste e sentimento de fracasso pessoal, 
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desenvolvendo quadros de adoecimento em suas diversas formas. Dentre outros 

motivos os autores ressaltam que a intensificação gera adoecimento, pois traz:  

 

a) a impossibilidade de manter um trabalho de boa qualidade; b) o assédio 
moral ou conflitos entre os próprios trabalhadores; e c) os múltiplos danos à 
saúde (acidentes, a invasão do trabalho na vida pessoal, Lesões por 
Esforço Repetitivos e os transtornos psíquicos) (PINA E STOTZ, 2014, pg. 
152) 

 

A intensificação do trabalho e precarização das condições de trabalho 

contribuem de forma determinante para o processo de adoecimento dos 

trabalhadores, de maneira que nenhum elemento do trabalho escapa da 

intensificação, criando uma pluralidade de problemas que se relaciona a ele. 

Podemos afirmar que o capitalismo produz trabalhadores doentes física, mental e 

emocionalmente, através de suas múltiplas formas de aplicar a intensificação do 

trabalho, agravado com a precarização das condições de trabalho e os momentos de 

crise do capital (PINA E STOTZ, 2014). 
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CAPÍTULO III: TRABALHO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DO SETOR DE CALL 

CENTER 

 

 Dentre as diversas nomenclaturas existentes para nos referirmos ao trabalho 

dos teleoperadores do setor de call center, ressaltamos que, de acordo com a 

Norma Regulamentadora 17 (NR-17) do Ministério do Trabalho e Emprego o 

trabalho do teleatendimento/telemarketing pode ser compreendido como: 

 

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, pg.1). 

 

 
Por sua vez, a Associação Brasileira de Telesserviços (ABT) descreve que é: 

“toda e qualquer atividade desenvolvida através de sistemas de telemáticas e 

múltiplas mídias, objetivando ações padronizadas e contínuas de marketing” (ABT, 

2017, página inicial).  

 Para compreendermos melhor sobre as condições de trabalho do setor de call 

center e sua relação ao processo de adoecimento dos trabalhadores, precisamos 

nos debruçar em uma síntese histórica tanto mundialmente, quanto nas 

particularidades no Brasil e no município de Macaé, reconhecendo as forças 

políticas e conjunturais que fundamentam a organização e o desenvolvimento desse 

setor no mercado. 

 

     3.1.  Contexto histórico e expansão das empresas de call center 

internacional 

 

Historicamente, a origem do uso do telefone para fins lucrativos mistura-se 

com a invenção do próprio telefone em 1876. Foi em 1880 que a primeira ligação 

comercial foi realizada. Um fabricante de doces norte-americano formou um grupo 

de 100 trabalhadores para ofertar e vender seus produtos para seus clientes através 

do telefone, o que foi caracterizado como “televendas”, ou seja, a atividade de 

vendas e ofertas de produtos através do telefone (PELLICCIOTTI, 2007). 
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No final do século XIX, o dinamarquês Agner Krarup Erlang debruçou-se em 

estudar o telefone e suas programações em relação à realização de ligações e as 

filas de espera na rede, em função da linha ocupada. Após longos anos de estudos, 

Agner desenvolveu um cálculo matemático, base para compreender o complexo 

tráfego da rede telefônica, calculando a fração de ligações que esperavam enquanto 

as linhas telefônicas da vila onde morava estavam ocupadas.  

Contudo, a utilização de sua fórmula só ganhou reconhecimento internacional 

após a Segunda Guerra Mundial, o que auxiliou muito nos estudos sobre o tráfego 

das linhas telefônicas. Após o desenvolvimento do seu estudo também foi possível a 

criação do fax, que vai além da comunicação pela voz. Atualmente o seu cálculo 

ainda é base de parte da rede telefônica e é conhecido por fórmula Erlang.   

Ao longo dos anos o uso dos aparelhos telefônicos para fins lucrativos 

expandiu-se e em 1950 alguns jornais e revistas começaram a utilizar o telefone 

para o crescimento de sua empresa, publicando em suas páginas o seu contato 

telefônico para comunicação com o consumidor, buscando o estreitamento da 

relação da empresa e do cliente, além de compras de serviços e outros. Se 

aproveitando, sobretudo, da desvalorização do trabalho feminino para aumento da 

lucratividade, algo que marca o modo de produção capitalista desde sua gestação. 

Em 1970, a Ford decidiu investir significativamente nesse novo ramo e 

construiu a primeira campanha de marketing por telefone, capacitando 15 mil 

mulheres, donas de casa que trabalharam em sua própria residência. As mulheres 

fizeram 20 milhões de ligações para traçar o perfil de possíveis compradores de 

carros. Esse método se expandiu por várias outras empresas, visto a facilidade para 

a realização do trabalho e as formas de executá-lo. 

A empresa que transformou o modelo de produção nos anos 1930-1940, 

difundindo o fordismo, já antevia novas formas de exploração do trabalhador quando 

aquela forma de produção começa a entrar em declínio, tendo como estratégia de 

acumulação do capital o trabalho feminino combinado com o trabalho a domicílio. 

Além disso, a relação de trabalho estabelecida era vantajosa para empresa pioneira, 

pois a estrutura do trabalho não exigia muitos recursos, considerando que o trabalho 

feminino era extremamente desvalorizado, com salários menores em relação ao 

homem, e não seriam necessários outros gastos, como uma base para as mulheres 

trabalharem, pois elas realizariam as ligações em suas próprias casas. Os trabalhos 
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domiciliares posteriormente ganharam maior ascendência, com a acumulação 

flexível, precarizando ainda mais as relações e condições do trabalho.   

Foi no ano 1970 que o sistema de produção taylorista/fordista se tornou 

insuficiente para garantir acumulação de mais valia, diante do cenário de crise do 

capital, das mudanças do mercado de trabalho, da crise econômica e das 

insatisfações da classe trabalhadora, expressa por diversas mobilizações populares; 

somado ao crescimento da tecnologia, da “qualidade total” e da diversidade dos 

produtos/serviços - foi necessária uma reorganização das relações produtivas e 

sociopolíticas.  

O modelo de produção taylorista/fordista não atendia mais as necessidades 

de acumulação, deixando de ser predominante e dando margens para o 

desenvolvimento de outro modo de produção, mais flexível, o Toyotismo6. 

 

o sistema toyotista de organização tinha como fundamento uma 
metodologia de produção e de entrega mais rápidas e precisas que os 
demais, associada justamente à manutenção de uma empresa “enxuta” e 
“flexível”. Isso era obtido pela focalização no produto principal, gerando 
desverticalização e subcontratação de empresas que passavam a 
desenvolver e a fornecer produtos e atividades, com a utilização de uma 
força de trabalho polivalente, agregando em cada trabalhador atividades de 
execução, controle de qualidade, manutenção, limpeza e operação de 
vários equipamentos simultaneamente, dentre outras responsabilidades. 
(PINTO, 2007, pg. 40) 

 

Pode-se observar que se no taylorismo/fordismo havia uma produção em 

massa e um acúmulo de estoque, por sua vez, no toyotismo, a produção é flexível, 

pois estrategicamente, é elaborada conforme a demanda de mercado, portanto a 

produção em massa não é mais frequente, enquanto são produzidos pequenos lotes 

de formas variadas, não há mais lugar para o desperdício de tempo e nem de 

produto. Além disso, também vemos que a força de trabalho foi barateada através 

da terceirização.  

Com esse conjunto de transformações o capitalismo entra em uma nova fase 

de acumulação de capital: a “acumulação flexível”. Suas características têm como 

principal função a flexibilização dos mercados de trabalho e de consumo; das 

relações trabalhistas e das barreiras comerciais (PINTO, 2007). 

                                                
6
 O Toyotismo foi desenvolvido na Toyota Motor Company, no Japão, no ano de 1950. No bojo desta 

experiência, surgem em outras empresas e no âmbito do Estado, diferentes formas para a 
flexibilização dos tempos, da força de trabalho, do mercado de trabalho e da legislação trabalhista. 
Harvey (1992) cunhou o termo acumulação flexível, que engloba as experiências de flexibilização da 
produção.  
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 Nesse contexto conjuntural que temos o início da utilização do telefone como 

estratégia de vendas, como afirma Pellicciotti: 

 

Estudos realizados nos EUA na década de 70 demonstraram que 
praticamente 50% dos americanos que recebiam contatos por telefone, para 
vendas ou pesquisas, ouviam as propostas e ofertas. Assim, chega-se à 
década de 80, com o "nascimento" oficial do termo "telemarketing" [...]. 
(PELLICCIOTTI, 2007, pg. 39) 

 
Dessa forma, a origem da ideia de telemarketing é iniciada. Seu termo foi 

criado pelo inglês Nadji Tehrani, em 1982, e está baseado na utilização de 

tecnologia para otimizar a relação entre empresa e cliente, através de ações 

padronizadas e repletas de  marketing7. Telemarketing compreende-se em uma 

noção mais ampla do que a apresentada pela atividade de “televendas” 

(PELLICCIOTTI, 2007). 

O telemarketing passa a ter um papel central nas empresas no processo de 

vendas. As funções que antes seriam atribuídas a um setor especificamente voltado 

para a negociação de produtos/serviços, passam para o telemarketing, buscando 

além da venda dos produtos/serviços uma maior proximidade com o cliente através 

das dinâmicas de marketing. 

Contudo, ao longo da década de 1990, com o surgimento de novas 

tecnologias e o crescimento da competitividade no mercado, há uma grande 

expansão e mudanças no setor de telemarketing. A partir dessas transformações é 

desenvolvido o call center, que tem como fundamento e essência o foco no 

atendimento e auxílio a diversas demandas relacionadas ao cliente. Seu conceito é 

mais amplo do que entende-se por telemarketing, pois não está apenas vinculado a 

vendas com utilização de tecnologia na relação com o cliente, todavia, define-se 

como um espaço onde são realizadas e recebidas inúmeras ligações com o 

propósito de auxiliar no atendimento ao cliente referente a serviços, vendas, 

                                                
7
 Outros estudiosos da temática já tentaram definir o termo telemarketing. Cordeiro ressalta a 

definição de Dantas que diz que é “a utilização planejada de recursos de telecomunicações e 
informática como forma de se obter lucro direto ou indireto, através da satisfação do mercado 
consumidor de qualquer produto ou serviço” (CORDEIRO, 2011, pg.18)  
Além disso, menciona que não há uma unanimidade entre os autores na utilização dos conceitos de 
telemarketing, call center, bem como telecomunicações e teleatendimento, utilizando-os como 
sinônimos. Contudo, são diferenciados quando utilizados para devidas atividades: “ ‘telemarketing’ - 
aparece como tipo de serviço prestado; telecomunicações, como setor de atividade; e 
teleatendimento como atividade em si; e o termo Call Center é usado para identificar as centrais de 
teleatendimento.” (CORDEIRO, 2011, pg.18) 
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marketing, suporte técnico, controle de qualidade, reclamações e entre outros 

procedimentos (PELLICCIOTTI, 2007). 

O call center passa a integrar uma parte indispensável e necessária nas 

estruturas internas organizacionais da maioria das empresas. Observa-se que a 

flexibilização imposta pela reestruturação produtiva e seus desdobramentos também 

alteram o cenário do setor de telemarketing, que precisa reorganizar sua estrutura e 

funcionamento a fim de atender as novas demandas. No modo de produção 

capitalista, ou a empresa acompanha o ritmo autoritário das mudanças do modelo 

produtivo e socioeconômicas, ou ela é atropelada pelo desenvolvimento tecnológico 

e não consegue se manter na disputa com as outras empresas no mercado.  

A flexibilização desde sua ascendência até os dias atuais apresenta-se como 

elemento central na organização da sociedade capitalista. Flexibiliza-se os direitos, 

as relações trabalhistas, as relações socioeconômicas, e até mesmo a vida dos 

sujeitos que compõem a classe trabalhadora é flexibilizada, em função aos 

interesses da elite, que gerencia o seu projeto político vigente de sociedade para o 

seu próprio proveito.   

 

 3.2. Origem e desenvolvimento das empresas no Brasil 

As empresas da esfera das telecomunicações no Brasil, de acordo com 

Antunes (2014) tiveram seu desenvolvimento prevalecente após a Segunda Guerra 

Mundial, seus serviços eram considerados privativos ao controle e oferta do Estado, 

compreendidos como uma questão de segurança nacional.  

Ainda nesse período, o Brasil em 1950 apresenta um enorme avanço da 

industrialização e produção agrícola, fato que desenvolveu um êxodo rural no país. 

Houve então um processo que trouxe a população rural (que era a maioria) para a 

urbanização, a fim de obter maior desenvolvimento econômico e barateamento da 

mão de obra. Esse período era denominado como “desenvolvimentismo” que é 

baseado na produção em massa, trazendo um padrão industrializado para o 

processo de produção e juntamente com ele um sistema elitista e de exclusão 

capitalista; por um lado o crescimento econômico, por outro, o crescimento social 

não o acompanha, visto que além da maior parte da classe trabalhadora não estava 

preparada com as qualificações necessárias. Houve uma redução nos valores dos 

salários e muitos trabalhadores ficaram desempregados (PINTO, 2013). 
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Nesse contexto, o Brasil recebe a primeira empresa a oferecer serviços de 

telecomunicações, de acordo com Cordeiro (2011): 

 

A telefonia surge no Brasil no início do século XX, A Companhia Telefônica 
Brasileira (CTB), subsidiária da Canadian Traction Light and Power 
Company foi à primeira empresa a oferecer serviços de telecomunicações 
no país. Na década de 50, subsidiárias regionais gerenciam os serviços da 
CTB. Nos anos 70, as empresas regionais ganharam emancipação, 
tornando-se autônomas e passaram a compor o sistema Telebrás através 
de uma lei do governo federal que aglutinava a maioria das empresas 
telefônicas existentes. (CORDEIRO, 2011, pg. 19)  

 
 

Ainda segundo a autora, as primeiras centrais de atendimento no Brasil só 

foram criadas em 1980, através das empresas Credicard, Rhodia e Sadia, que 

ofereciam serviços para o atendimento ao cliente8.  

Antunes (2014) ressalta que entre 1970 e 1980 as tensões fomentadas pela 

crise econômica atingiram os lucros de inúmeros setores de produção, e trouxe 

consigo o crescimento de ideais políticos vinculados com o neoliberalismo.  

Posteriormente, no Governo FHC, as políticas neoliberais são consolidadas 

devido à implementação do modelo de produção toyotista que, de forma mais ampla 

poderemos chamar de “reestruturação produtiva”. Com o objetivo de estimular a 

acumulação do capital financeiro, esse período trouxe consigo uma onda de 

privatizações, especialmente financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) no Brasil. Além disso, esse cenário culminou em uma 

grande abertura comercial e alterações nas estratégias de globalização, 

hierarquização do trabalho (PINTO, 2007). 

Ainda na década de 1990, o modelo estatal dos serviços de 

telecomunicações, que sofria os impactos das mudanças da forma de produção, 

crise econômica e forças políticas, foi privatizado e moldado de acordo com os 

princípios neoliberais. Segundo Antunes (2014) o monopólio estatal era um 

obstáculo para a internacionalização das redes das empresas privadas, que se 

desenvolviam através da internet e tráfego de dados no mundo, especialmente em 

países de capitalismo central.  

                                                
8
 Alguns anos depois a oferta desses serviços se tornou obrigatória devido a publicação do Código de 

Defesa do Consumidor em 1992. (CORDEIRO, 2011) 
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    Conforme Braga (2012) 96% das empresas desse setor iniciaram-se após 

1990 no Brasil, obtendo maior expansão em 1998, ano da privatização da telefonia 

fixa no país do sistema Telebras9.  

A reestruturação produtiva trouxe uma reorganização do mercado de trabalho 

através da terceirização e as privatizações. O dado a seguir demonstra uma estreita 

relação entre a reestruturação produtiva e o crescimento das empresas de 

telemarketing através da terceirização: com mais de 555.000 mil postos de 

empregos ofertados, esse setor é “um dos maiores empregadores do país.” (ABT, 

2009). Essa alta de taxa de contratação também está relacionada às características 

que marcam o trabalho nesse setor: pouca exigência de qualificação, demanda de 

muita força de trabalho numericamente, a grande rotatividade dos funcionários, além 

de ser uma vaga no mercado de trabalho formal, o que gera muita procura de 

trabalhadores para conseguir a carteira assinada (ANTUNES, 2014).  

 Em relação aos postos de emprego, eram caracterizados como novas formas 

de trabalho, marcados por alta qualificação, concentrados em atividades de pesquisa 

e vendas, além de aparentemente oferecer autonomia para o trabalhador. Braga 

(2012) menciona que Castells compreendia que esse modelo de trabalho indicava 

uma superação do trabalho degradado, por disponibilizar autonomia e espaço para o 

desenvolvimento da criatividade nas atividades do trabalhador. Os empregos dessa 

esfera de atuação também eram reconhecidos como um trabalho que se misturava 

com as atividades de lazer, não havia o reconhecimento da alienação do trabalho.  

Contudo, ao contrário do que afirmava Castells, os empregos desse setor, 

juntamente com a ideologia neoliberal, intensificaram ainda mais a degradação do  

trabalho. Conforme Braga: 

 
Combinando flexibilidade produtiva garantida pela informatização com 
novas configurações entre o centro e a periferia da força de trabalho, as 
empresas brasileiras entraram, tardia, porém decididamente, na era do 
reporting (prestação de contas aos acionistas), do track recording (histórico 

                                                
9
 Telecomunicações Brasileiras S. A. – TELEBRAS é uma sociedade anônima aberta, de economia 

mista, constituída em 09 de novembro de 1972, nos termos da autorização inscrita na Lei n° 5.792, de 
11 de julho de 1972, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Está 
autorizada a usar e manter a infraestrutura e as redes de suporte de serviços de telecomunicações da 
administração pública federal, em conformidade as orientações do Comitê Gestor do Programa de 
Inclusão Digital. De acordo com o Decreto N° 7.175/2010 que instituiu o Programa Nacional de Banda 
Larga (PNBL), cabe à Telebras implementar a rede privativa de comunicação da administração 
pública federal, apoiar e suportar políticas públicas em banda larga, além de prover infraestrutura e 
redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por empresas privadas, estados, Distrito 
Federal, municípios e entidades sem fins lucrativos (Telebras, 2017). 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7175.htm
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de desempenho) e do downsizing (enxugamento). E, ao longo da chamada 
“Era FHC”, um novo modelo de desenvolvimento pós-fordista periférico 
consolidou-se, renovando as formas de desigualdade no contexto do 
aumento do desemprego em massas. (BRAGA, 2012, pg.184). 

 
 

A questão da terceirização do trabalho trouxe uma intensificação ainda maior 

na superexploração do trabalho, uma empresa poderia obter a força de trabalho do 

funcionário sem manter nenhum relacionamento trabalhista com o mesmo, apenas 

através da mediação de outra empresa. A força de trabalho vendida pelo trabalhador 

é essencial para a produção do excedente - que é o lucro da empresa terceirizada- e 

o fornecimento do serviço contratado pelas empresas-clientes. Essa relação não 

direta entre empresa e trabalhador, traz uma grande redução de gastos para as 

empresas-clientes, porém, para o trabalhador, as perdas são diversas, a 

flexibilização dos direitos impulsiona ainda mais a precarização do trabalho. 

O capitalismo, em suas diversas fases, desenvolveu suas principais formas 

para a acumulação de capital. Ao período contemporâneo do capitalismo financeiro, 

sua forma enganosa de criar lucro consiste no investimento de acionistas nos títulos 

das empresas, sendo desenvolvido de forma independente do processo de trabalho 

e produção, ou seja, baseado especificamente na valorização do capital na gestão 

financeira (D’-D’). Tal questão foi essencial para caracterizar as formas de 

contratação dos trabalhadores, suas condições de trabalho e terceirizações 

(BRAGA, 2012). 

Em conformidade com o que foi exposto acima, Duménil (2000, pg.187) 

ressalta que a fim de gerar lucros para a classe capitalista, as políticas neoliberais se 

desenvolveram de acordo com as seguintes direções:  

 

1) Novas formas de gestão das empresas voltadas aos acionistas; 2) 
políticas econômicas visando à estabilidade dos preços e taxas de juros 
reais elevadas; e 3) abertura das fronteiras comerciais (livre mercado) e 
financeiras (livre circulação de capitais) entre países de níveis de 
desenvolvimento muito desiguais. (apud ANTUNES, 2014, pg. 2014) 

 

 Esse período no Brasil foi orientado por diversas reformas, a fim de perpetuar 

as políticas neoliberais, alterando legislações estatais que permitiam às empresas 

mais “flexibilidade” nas formas de contratação da força de trabalho, resultando em 

contratos precários, aumento da jornada de trabalho e intensificação do ritmo de 

trabalho.  
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Vale destacar que, tais transformações fragmentam ainda mais a classe 

trabalhadora, dificultando a organização coletiva dos sindicatos, da mesma forma, 

acirrando ainda mais a competitividade mediante a concorrência para alcançar as 

metas estabelecidas pelas empresas (ANTUNES, 2014). 

 As mudanças geradas na particularidade do setor de telecomunicações 

durante a década de 1990 com a implementação da reestruturação produtiva, pode 

ser dividida em três etapas: a primeira, conforme já mencionado, diz respeito à 

privatização do modelo estatal do setor. A segunda, por sua vez, através da Lei 

Mínima de 1996, legaliza a atuação das empresas privadas em serviços classificado 

como não essenciais, por exemplo, a telefonia celular. A terceira etapa apresenta a 

Lei Geral das Telecomunicações (LGT), substituindo o Código de 1962 (Antunes, 

2014), tendo como principal objetivo reorganizar o setor que tinha sido recentemente 

privatizado, além de construir um novo modelo de mercado e estimular a 

concorrência entre as empresas.   

 Cabe ainda destacar que nesse período também foi elaborada a Norma 

Regulamentadora 17 (NR-17) do Ministério do Trabalho e do Emprego, idealizado 

por Auditores Fiscais do Trabalho da Comissão Nacional de Ergonomia do Ministério 

do Trabalho e Emprego, em consenso com os representantes da ANATEL, 

Ministério Público do Trabalho Saúde e Previdência Social (CORDEIRO, 2011). 

Este documento apresenta normas para que o trabalhador possa realizar o 

seu trabalho em condições adequadas, de forma segura, em um ambiente saudável 

para seu corpo e sua mente10. Visa tratar sobre questões de ergonomia11, lesões por 

esforço repetitivo (LER), doença osteomuscular relacionada ao trabalho (DORT), 

doenças que eram apresentadas por teleoperadores em todo o país, bem como 

transtornos mentais, e outras doenças emocionais e físicas (CORDEIRO, 2011).  

                                                
10

 Outros Decretos e Leis compõem os parâmetros legais para o desenvolvimento do Telemarketing, 
a saber: Decreto Nº 6.523, de 31 de julho de 2008, que “dispõe sobre a organização dos serviços de 
telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, 
nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.”  (BRASIL, 1997) 
Lei Nº 9.472 de 16 de julho de 1997 que “Regulamenta a Lei n

o
 8.078, de 11 de setembro de 1990, 

para fixar normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC”.(BRASIL, 1997 pg. 1) 
 
11

 A ergonomia incorpora, na base de seu arcabouço teórico, um conjunto de conhecimentos 

científicos, oriundos de várias áreas (Antropometria, Fisiologia, Psicologia e Sociologia, entre outras) 
e os aplica com vistas às transformações do trabalho. Considera como critério de avaliação do 
trabalho, três eixos: 1) a segurança; 2) a eficiência, e 3) o bem estar dos trabalhadores nas situações 
de trabalho. Portanto, a Ergonomia busca estabelecer uma articulação entre eles visando uma 
solução de compromisso nas suas propostas.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.523-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.472-1997?OpenDocument
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A NR-17 também traz especificamente normas para o desenvolvimento do 

trabalho no setor de telemarketing, como a duração das pausas do trabalho para o 

descanso do trabalhador, a exigência de material individual, ambiente seguro para o 

desenvolvimento do trabalho, além das posições corretas da mesa, cadeira, 

computadores. Essa conquista na legislação foi oriunda às queixas dos 

trabalhadores em busca de melhoras no ambiente de trabalho nos call centers. 

Atualmente já consta com Anexo I e II.   

Embora em 1990 as empresas desse setor tenham experimentado grande 

expansão em suas unidades, é no final do governo FHC, mais precisamente nos 

anos 2000, que o telemarketing tem seu avanço mais expressivo com a entrada da 

internet no desenvolvimento do trabalho nos call centers e amadurecimento do 

capitalismo no Brasil. O avanço da tecnologia na reestruturação produtiva trouxe 

novas formas ainda mais rigorosas de controle da força de trabalho, onde o tempo 

de trabalho é medido através dos computadores em rede, diminuindo por sua vez os 

níveis de hierarquia de coordenação e consequentemente de contratação, e 

intensificando ainda mais o ritmo do trabalho. (BRAGA, 2012) 

Segundo o Ministério do Trabalho, houve um crescimento significativo do 

número de empregados na indústria de call center entre 1998 e 2002 no Brasil, 

contabilizando 15% na taxa anual. Contudo, durante o governo de Lula (2002-2010) 

essa porcentagem anual se elevou para 20% ano, e ainda no intenso período de 

crise econômica mundial apresentou altos números de contratações com pequenas 

variações até 2009. Esse crescimento pode ser encontrado em grande parte na 

região do Nordeste, onde o trabalho informal ainda era preponderante, e o emprego 

de call center apresentava uma oportunidade no trabalho formal (BRAGA, 2012). 

Além disso, os estados do Nordeste:  

 

detinham as menores remunerações. Na Bahia, estado da região com o 
maior número de operadores, o salário era de R$ 687,81, diminuindo para 
R$ 638,41 em Pernambuco, menor remuneração entre os estados 
brasileiros (MTE/Caged, 2013, apud ALMEIDA, 2014, pg. 521) 

 

 O barateamento da mão de obra, somados com o baixo nível de rotatividade 

dos estados do Nordeste são extremamente atrativos para a exploração da força de 

trabalho e acumulação de excedente pelas empresas privadas. 
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Ainda no Governo de Lula, em 2005, embora ainda com grande dificuldade de 

organização, mediante as insatisfações das condições de trabalho conseguimos 

identificar uma movimentação dos trabalhadores de telemarketing e seus 

sindicatos12 em mobilizações e greves, principalmente na cidade de São Paulo. 

Suas reivindicações eram a respeito da redução da jornada de trabalho, reajuste nos 

salários e vale-refeição, bem como, direito na Participação nos Lucros e/ou 

Resultados (PLR), entre outros (BRAGA, 2012). 

 Em 2008, Lula também promulgou a “Lei do Telemarketing”, que apenas 

beneficia o atendimento ao cliente (com o foco no consumidor), desconsiderando a 

melhoria dos espaços de trabalho e os direitos dos trabalhadores. 

 Em conformidade com Castelo (2012), a fase do capitalismo do período do 

governo de FHC, Lula e seguindo o mandato de Dilma, tiveram como ideologia o 

pensamento do neoliberalismo, buscando uma combinação contraditória: por um 

lado, atender os interesses do capital, como bem exposto na síntese acima, por 

outro, realizar pequenos consensos à classe trabalhadora nas respostas das 

expressões da questão social, notavelmente visíveis nas políticas de governo, como 

exemplo o programa Bolsa Família.   

 

3.3 Particularidades do mercado de trabalho do município de Macaé e a 

instalação de uma empresa de call center  

  Antes de partirmos para as especificidades do setor de telemarketing no 

referente município, vale destacar, ainda que brevemente, elementos importantes 

que contextualizam o mundo do mercado de trabalho na cidade.  De acordo com o 

contexto brasileiro supracitado, Macaé também sofre os impactos oriundos das 

mudanças no mundo da produção e do trabalho causados pela reestruturação 

produtiva.  

                                                
12

 As lideranças sindicais eram Sintetel e Sintratel, os dois principais sindicatos do setor de 
telemarketing. Eles apresentavam grande apoio político ao governo petista, alegando melhorias em 
relação ao período FHC. É importante frisar que a reforma Sindical promovida no governo petista 
aumentou os impostos referente ao sindicato e aprovou uma quantia significativa anual para essas 
organizações, o que reforçou a acumulação de capital. Além disso, muitos daqueles que atuavam na 
burocracia sindical se transformaram em gestores dos fundos de pensão e fundos salariais, atuando 
em estratégias para a valorização do capital financeiro por meio de aquisição de empresas, o que 
contribuiu na precarização do trabalho e enfraquecimento da negociação dos trabalhadores. (BRAGA, 
2012) 
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Sob as influências do capitalismo, Macaé deixando de ter sua principal fonte 

de renda na agropecuária e pesca, desenvolveu sua base econômica na extração e 

produção de petróleo, desde que em 1974 foi descoberta a existência de petróleo e 

gás na Bacia de Campos. Tal fato determinou a instalação da primeira base da 

Petrobras na cidade em 1978, destinando a Macaé o reconhecimento como o maior 

polo de empregos da região, anteriormente ocupado pela sua cidade vizinha 

(Campos dos Goytacazes) (SIRELLI et al, 2012). 

Diante desse marco, sua estrutura volta-se para a indústria offshore, trazendo 

mudanças para o ritmo da cidade, seu reconhecimento e os objetivos internos. A 

cidade ganha novas formas de desenvolver sua base de produção com a chegada 

do liberalismo e da empresa Petrobras.  

Vista como o mais novo centro de empregos da região, Macaé ganha um 

aumento na sua população de forma significativa, “em 1980, Macaé detinha uma 

população de 75.863 habitantes, 100.695 em 1991, 132.461 nos anos 2000, e 

206.748 no último senso realizado em 2010.” (SIRELLI et al, 2012, pg. 190).  

Entretanto, conseguimos observar que o mercado esperado não era o 

encontrado ao chegar à região, que desenvolvido no período do neoliberalismo, 

tinha como característica a terceirização no processo de produção (trabalhos 

baseados em um caráter temporário, baixo salário, grandes jornadas de trabalho e 

intenso ritmo de trabalho).  

A busca pelo emprego foi um fator essencial no crescimento da quantidade de 

habitantes, pessoas que se mudavam para Macaé na esperança de conseguir 

emprego para seu sustento. Contudo, à luz de Sirelli et. al. (2012) entendemos que, 

a maioria dos trabalhadores tiveram suas expectativas frustradas se considerarmos 

alguns aspectos.  

O primeiro aspecto diz respeito à grande preponderância do trabalho informal 

na cidade, onde o trabalhador fornece sua força de trabalho sem vínculo 

empregatício e sem nenhum direito garantido para o mesmo. Logo, muitos 

trabalhadores se submetiam a esse regime de trabalho para conseguir o mínimo de 

sustento, aceitando condições precárias de trabalho. 

A segunda questão a ser debatida refere-se à fragmentação do perfil do 

trabalhador, pois o mercado de trabalho formal de Macaé disponibilizava muitas 

vagas de emprego, porém a grande maioria exigia qualificação específica e muitos 

trabalhadores não respondiam às necessidades obrigatórias das vagas. O 
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trabalhador sem qualificação ficava à mercê dos trabalhos informais e da força de 

trabalho barata, fazendo assim o mercado formal de trabalho de Macaé atender de 

forma beneficiadora apenas os trabalhadores qualificados. 

Além disso, também ressalta que considerando a majoritariedade feminina na 

população de Macaé, há um crescimento significativo de vagas preenchidas pelas 

mulheres. 

 

Em números absolutos, tínhamos em 1990 o emprego de 18.235 homens e 
4.287 mulheres. Em 2010, são 85.043 de homens e 30.732 de mulheres no 
total. Isto quer dizer um aumento relativo maior para o emprego de 
mulheres: a contratação de homens aumentou em 366,3% e a contratação 
de mulheres foi de 661,9%. Ainda que, em termos absolutos, os homens 
sejam maioria, as mulheres indicam um aumento relativo maior. (SIRELLI et 
al, 2012 pg. 200) 

 

 Contudo, é sabido que, apesar de reconhecermos os avanços com o 

crescimento das mulheres no mercado de trabalho, os cargos por elas ocupados 

ainda são, em sua maioria, os mais precários, muitas vezes vinculados ao trabalho 

informal, em virtude da dupla jornada de trabalho encarada pela trabalhadora. Da 

mesma forma, a questão salarial também é diferenciada pela questão de gênero, 

tendo as mulheres salários mais baixos em relação aos homens ainda quando 

desenvolvem as tarefas iguais. 

 

A participação feminina no mercado de trabalho aumentou, tanto no setor 
formal quanto nas atividades informais, com especial incremento do 
emprego no setor de serviços. Entretanto, [...] tal aumento foi acompanhado 
da precarização e da vulnerabilidade crescente dos novos empregos. Com 
muita frequência, trata-se de ocupações mal remuneradas, desvalorizadas 
socialmente e com possibilidade quase nula de promoção e de carreira, 
além de amparadas por direitos sociais frequentemente limitados ou 
inexistentes. (HIRATA, 2009, p. 149 apud SIRELLI et. al, 2012, pg. 200). 

 
 

 É nesse cenário, em que a empresa de call center que será analisada na 

cidade de Macaé está inserida. Porém, lamentavelmente, não foram encontrados 

dados disponíveis online sobre a implantação dessa empresa no município, apenas 

o ano de sua instalação, que ocorreu em 2003. 

É importante frisar, que a escolha territorial de instalações das centrais de call 

center é estrategicamente orientada por uma gama de elementos que facilitam a 

acumulação de capital da empresa privada. Segundo Almeida (2014, pg. 3), “a 

apropriação e a reprodução das desigualdades territoriais são evidentes nas 



58 
 

estratégias de localização das empresas.” Há uma tendência em distribuição de 

unidades por regiões mais precarizadas para exploração da mão de obra barata, e 

estabelecimento de uma sede na metrópole, a fim de gerar mais visibilidade para 

possíveis empresas-clientes e ser um referencial superior para as demais unidades. 

O direcionamento para regiões mais precarizadas também é determinado por 

apresentarem a média salarial menor, dificuldade de organização sindical e pouca 

concorrência com empresas que oferecem o mesmo serviço. Da mesma forma, 

também analisam os municípios que mais oferecem benefícios - incentivos fiscais, 

financiamentos bancários especiais, doação de terreno - para as instalações de 

empresas. 

Em muitas cidades as empresas se apresentam como uma grande solução, 

pois, por não exigirem escolaridade maior do que o ensino médio, oferecem a 

oportunidade de primeiro emprego para muitos jovens, e consideram que também 

possibilita que o jovem se qualifique através do ensino superior privado.  

Esse processo é favorável para a empresa e para a economia da cidade. 

Para empresa, pois sendo seu funcionário pobre, que precisa do trabalho para 

financiar sua faculdade e demais necessidades, permanece no emprego por mais 

tempo; para cidade, que ganha maior circulação de capital e a garantia dos lucros da 

classe burguesa, donos das universidades privadas e empresas de call center. 

Segundo Almeida (2014) a porcentagem de rotatividade nas cidades do 

interior do Sudeste é de 6%, enquanto nas capitais chega a 40%.  

Baseado no que foi exposto, percebe-se que Macaé dialoga com os 

elementos fundamentais para a instalação de unidades de call center. Cabe ainda 

pontuar que o ano de início das atividades da empresa na cidade é paralelo ao 

período de grande crescimento populacional, o que pode ter contribuído para a 

escolha da empresa em se estabelecer na localidade, bem como, favorecendo a 

chegada de mais habitantes pelo aumento de vagas no mercado de trabalho. 

 

3.4. Trabalhadores de call center e o processo de saúde e doença 

 

No sentido de mercantilizar ainda mais os serviços de telecomunicação, 

somado aos avanços tecnológicos, houve uma expansão do setor de 

teleatendimento nas empresas para resolução de problemas e marketing. Essa 
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expansão foi demarcada por precarização das condições de trabalho, terceirização e 

trabalho intensificado.  

O Ministério do Trabalho e Emprego, através da Secretaria de Inspeção do 

Trabalho - SIT, desenvolveu uma pesquisa cujo tema é “A precarização do trabalho 

do operador de telemarketing no Brasil”. Nessa pesquisa podemos analisar vários 

pontos que ressaltam as péssimas condições de trabalho dos operadores de call 

center e como isso tem implicado na vida dos trabalhadores. De acordo com a 

pesquisa, não há um reconhecimento no que se diz respeito aos riscos que o 

trabalhador de call center é submetido, são desconsiderados os riscos prejudiciais à 

saúde física, mental e emocional. Contudo, podemos observar que os ambientes de 

trabalho nesses espaços são demasiadamente contribuintes para o adoecimento 

dos seus funcionários.  

 A pesquisa vai destacar um alto controle do ritmo de trabalho, através da 

disciplina exercida pelos gerentes e supervisores na produção e na monitoria de 

qualidade, desrespeitando diversas normas estabelecidas pelo Anexo II da NR 17. O 

tempo médio de atendimento (TMA) é uma das formas de controle do ritmo de 

trabalho dos funcionários através da tecnologia. Os funcionários, segundo 

Cavaignac (2011), são pressionados a desempenhar uma ligação em um tempo 

máximo determinado, embora esse tempo não esteja pautado no tempo necessário 

para atender de melhor forma o cliente, mas visa atender as necessidades do capital 

- “o qual intensifica cada vez mais o trabalho e reduz ao mínimo possível o tempo 

livre dos trabalhadores.” (CAVAIGNAC, 2011, pg. 53). Esse aspecto de 

intensificação do ritmo de trabalho também é permeado através do fluxo 

informacional de chamadas que,  

 

ao final de uma chamada, sucede a seguinte, seja automaticamente, seja 
manualmente, após um máximo de dois ou três sonidos. A taxa de 
enquadramento pelos supervisores (um supervisor para quinze ou vinte 
trabalhadores, em média) explica-se pela necessidade de controlar ao 
máximo os trabalhadores, impedindo que relaxem, mas sobretudo que 
abandonem o fluxo informacional. (BRAGA, 2012, pg. 190) 

 

Outrossim, também é ressaltado o controle das paradas dos funcionários, 

tanto para satisfazerem suas necessidades fisiológicas quanto para realizarem suas 

refeições, motivos que protagonizam inúmeros casos de denúncias individuais e 
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coletivas de ex-funcionários das grandes empresas de call center e que tramitam no 

Tribunal de Justiça até os dias atuais.  

Sobre os abusos exercidos pelos supervisores e gerentes, a maior causa de 

denúncia encontrada na pesquisa baseia-se no assédio moral, através da gestão por 

medo e estresse, para obter o controle de uma alta produtividade, estimulando 

várias formas de competição entre os funcionários e estabelecendo metas quase 

impossíveis de serem conquistadas. Acerca disso, Antunes vai destacar que:  

 

o gerenciamento por metas opera em diferentes sentidos: a) no 
desenvolvimento de mais um mecanismo disciplinador do trabalho, como na 
instituição de uma espécie de engajamento “voluntário” dos trabalhadores 
visando o aumento da produtividade; b) no incentivo ao controle de faltas 
exercido, não raro, entre os próprios trabalhadores dos times de 
produção/equipes de trabalho; c) na instituição da diminuição do tempo de 
repouso; d) na promoção da competição entre os trabalhadores e suas 
equipes visando o recebimento dos valores estipulados nos acordos 
firmados para essa finalidade. (ANTUNES, 2011, pg. 418). 
 
 

As metas são mais um dos mecanismos utilizados pela gerência para o 

domínio e controle do trabalhador, conseguindo interferir em vários sentidos, como 

demonstrado por Antunes (2011) acima: diminuição de faltas, aumento da 

produtividade, dedicação ao trabalho, através da competição entre os 

trabalhadores/equipe para a obtenção de promoções e bônus ao salário.  

Também é destacada outras características de controle que compõem um 

ambiente de trabalho adoecedor para os funcionários, como a exigência da 

reprodução estrita do script. De acordo com cada fase do atendimento o call center 

possui um roteiro de fraseologia que deve seguir, ganhando até mesmo advertência 

se não reproduzi-lo corretamente. Além de conduzir adequadamente o script, o 

trabalhador precisa criar um sorriso na voz e empatia com o cliente. Contudo, esse 

controle desconsidera qualquer autonomia e subjetividade do funcionário em seu 

trabalho, o que infringe as normas da NR-17 que impede o empregador dessa 

exigência. Segundo Cavaignac (2011, pg. 52), os 

 

aspectos como ritmo de trabalho acelerado, curto tempo de pausa, pressão 
psicológica, constrangimento, cobranças, ameaças e riscos à saúde são 
comuns no ambiente de trabalho desses trabalhadores. Ouvindo suas falas, 
pode-se perfeitamente imaginar um cenário típico do mundo moderno, cujas 
contradições se expressam, de forma clara, na intensificação do trabalho 
humano na mesma medida em que cresce o espaço de atuação da 
tecnologia.  
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Conforme a autora, também podemos relacionar esse ambiente de trabalho 

intensificado das empresas de call center com a escravidão, pois diariamente são 

exigidos a abrir mão  

 

não só de direitos sociais, mas também de direitos humanos, como o direito 
de repousar quando doentes, de alimentar-se adequadamente, de satisfazer 
suas necessidades fisiológicas e, inclusive, o direito à liberdade de ir e vir no 
momento desejado. (CAVAIGNAC, 2011, pg. 53) 
 
 
 

Nessa analogia, o trabalhador se sente escravizado por seu gestor, como se 

esse fosse um “feitor” que perseguia os escravos quando realizavam tentativas de 

se obter a liberdade e controlavam o seu tempo. No ambiente de trabalho do call 

center, esse gestor também persegue o trabalhador a fim de que ele exerça suas 

atividades no ritmo mais acelerado possível a fim de que se aumente cada vez mais 

a produção para o seu patrão, o capitalista.  

Sabe-se que o perfil dos trabalhadores do setor de call center é 

predominantemente feminino e jovem (CAVAIGNAC, 2011, ANTUNES 2014), muitos 

são atraídos para o trabalho porque esses se declaram oferecer uma carga horária 

“flexível” de trabalho, somando 6 horas e 20 minutos diárias, além das horas extras. 

Contudo, podemos observar que essa carga horária é ampliada conforme os 

interesses da empresa - nos finais de semana, pelo trabalho noturno, pela redução 

do tempo de descanso, entre outras estratégias - reduzindo assim o tempo dos 

trabalhadores fora do trabalho. Vale destacar alguns depoimentos extraídos com ex- 

funcionários de empresas de call center 

 

O tempo que sobrava era pouco e já estava cansado para outras atividades. 
(Ex-atendente). Detestava trabalhar aos domingos porque quebrava meus 
planos. (Ex-atendente). Utilizava o tempo livre para descansar, pois o 
trabalho me consumia muito. (Ex-atendente). Só dava tempo para estudar 
mesmo. O lazer já ficava comprometido. (Ex-atendente).” (CAVAIGNAC, 
2011, pg. 60) 
 

  

Percebe-se que o tempo livre ainda é tempo consumido pelo capital, pois o 

mesmo serve apenas para a reprodução de suas forças de trabalho para que no 

próximo dia o trabalhador consiga imprimir dispêndio de força e não perder o ritmo a 

fim de alcançar as metas de produtividade.  



62 
 

Dessa forma, podemos dizer que, quanto mais se reduz tempo livre dos 

trabalhadores mais aumenta a rentabilidade do capital, tendo o seu crescimento 

oriundo à custa do desgaste e do adoecimento do trabalhador (BRAGA, 2012).  

Nesse contexto, não há possibilidade de construir um tempo de qualidade 

para o próprio trabalhador mediante dos impulsos do capitalismo moderno, que cada 

vez mais apropria-se do tempo da classe trabalhadora. 

Antunes (2000) também vai discutir que essa tendência do capitalismo em 

extrair maior tempo de vida da classe trabalhadora é ocorrido não somente na esfera 

do ambiente de produção, mas também na extensão de sua vida fora da empresa, 

pois se o trabalhador não está criando um produto estranhado a ele, está se 

submetendo nas relações de compra e venda, depositando o seu tempo de lazer nos 

grandes shoppings, no consumo de entretenimento, ou seja, tempo consumido pelo 

capitalismo de formas diversas. Ainda segundo o autor,  

 

não pode haver tempo verdadeiramente livre erigido sobre trabalho 
coisificado e estranhado. O tempo livre atualmente existente é tempo para 
consumir mercadorias, sejam elas materiais ou imateriais. O tempo fora do 
trabalho também está bastante poluído pelo fetichismo da mercadoria. 
(ANTUNES, 2000, pg. 194) 

 

 

 Além disso, o capital determina até mesmo a qualidade da alimentação dos 

seus trabalhadores, visto que o tempo para se alimentarem limita-se a um pequeno 

tempo de pausa que sequer permite a satisfação plena de suas necessidades 

básicas, restando apenas a ingestão rápida de um alimento instantâneo - na grande 

maioria dos casos. Essa situação se repete muito no setor do call center, tendo que 

o tempo de pausa é muito pequeno  

 
que sequer lhes permite pensar no que estão comendo, mas apenas saciar 
a fome. O controle do tempo para ir ao banheiro também é algo 
constrangedor. Como diz uma operadora: “É triste ter horário pra fazer xixi e 
só vinte minutos pra almoçar. É terrível. Você volta pro atendimento ainda 
mastigando”. (CAVAIGNAC, 2011, pg. 61) 

 

  O capitalismo contemporâneo tem estandardizado o fetiche dos serviços 24 

horas de forma descontrolada e irresponsável. Essas empresas frequentemente 

desenvolvem o trabalho a partir de uma escala de funcionários, que se revezam para 

que a empresa continue sempre aberta. Esses serviços modernos e ditos flexíveis 

escondem uma grande precarização das condições de trabalho, que se refletem não 
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somente no âmbito da produção, mas em toda a vida dos trabalhadores 

(CAVAIGNAC, 2011). Braga (2012) irá reafirmar essa situação ressaltando que, no 

call center esse fato é muito recorrente, pois muitos serviços são oferecidos 24 horas 

por dia e em 7 dias da semana, os trabalhadores que ocupam as vagas de 

operadores de call center precisam ter flexibilidade e disponibilidade de horário para 

possíveis alterações que a empresa possa fazer na sua carga horária.    

Kurz (2014) em sua obra “Escravos da luz sem misericórdia” fala sobre a 

apropriação do tempo do trabalhador pelo capitalista no aspecto do sono. Segundo o 

autor, nas civilizações primitivas, a jornada de trabalho era medida através do clima 

do tempo, sendo assim sofria variações conforme a estação que estavam, e era 

determinada a partir das manifestações naturais do clima, por exemplo: havia 

trabalhadores que tinham sua jornada de trabalho da alvorada até o meio dia. 

Contudo, a partir das mudanças históricas, o homem passou obter instrumentos para 

a contagem moderna das horas, o que, de acordo com o autor, para muitos 

trabalhadores foi uma tortura, pois precisavam cumprir uma carga horária fixa de 

trabalho independente das variações climáticas e biológicas, além de se submeter 

ao controle de um objeto e não mais a partir de sua interpretação das estações e 

clima, ou seja, sua relação com a natureza. 

Logo, dado o desenvolvimento tecnológico e histórico, esse objeto foi 

expandido pelo mundo e de acordo com Kurz (2014) a sociedade capitalista se 

tornou a “era dos despertadores”. Instrumento que serve para indicar que o horário 

da jornada de trabalho está próxima e é necessário se levantar, ainda que não haja 

luz solar - o autor também vai indicar que, a invenção da luz elétrica foi determinante 

para a intensificação desse controle da jornada de trabalho, pois para o capitalista a 

escuridão não traz benefícios, visto que implica descanso, sono, contemplação e 

isso indica que há uma pausa na produção. Quanto maior for o tempo do trabalhador 

apropriado pelo capital maior será a produção. Em relação a essa questão, Donoso 

(2015, pg. 22) diz que  

 

“A obsessão do capital pela luz pode ser vista como permanência de seu 
primeiro sonho, o de valorizar-se, ampliar-se, o de manter-se em 
funcionamento sem pausas.”  

 
 

No setor de call center nós também podemos observar o domínio do tempo 

pelo capital através do trabalho noturno, que interfere não somente no horário 
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estabelecido pela jornada de trabalho, mas igualmente, no tempo de qualidade do 

sono dos trabalhadores. Sobre isso, Kurz (2014) afirma que  

 

O tormento do trabalho noturno mecânico, imposto por outrem, manifesta-se 
ao nível da administração como recusa "voluntária" ao sono. Existem até 
seminários nos quais se faculta o exercício de técnicas de minimização do 
sono. Com pia seriedade, os alunos de administração hoje afirmam: "O 
empresário ideal nunca dorme" - exatamente como os mercados 
financeiros! (KURZ, 2014, sem paginação). 
 

  

 A reprodução da ideia da recusa voluntária ao sono não é uma posição neutra 

de posicionamento político e ideológico, mas visa disseminar os ideais neoliberais, 

precarizando ainda mais as condições de trabalho, ainda que para tanto seja 

necessário o adoecimento do trabalhador. Podemos identificar que, gradativamente, 

o capital desenvolve formas para o controle da força de trabalho. O autor afirma que, 

com exceção do momento de sono, todas as instâncias da vida do trabalhador são 

permeadas pelo capital. Contudo, a recusa ao sono também tem fomentado 

adoecimento desses trabalhadores, contribuindo para o surgimento de insônia e 

outros problemas relacionado com a má qualidade do sono.   

Todos os fatores mencionados acima compõem algumas causas para o 

adoecimento dos trabalhadores no setor de call center, assim como: o treinamento 

inadequado que recebem, a negligência da ergometria, da climatização correta do 

local de trabalho, entre outros.  

A realidade dos teleoperadores, de acordo com Braga, é predominantemente 

marcada pelo surgimento das seguintes doenças:  

 

Lesões por Esforço Repetitivo, tendinites, doença de Ménière (crises de 
vertigem repentinas associadas a zumbidos nos ouvidos e surdez 
progressiva), quadros depressivos agudos, infecções urinárias - em virtude 
das reduzidas pausas permitidas para ir ao banheiro -, obesidade, 
descontrole hipertensivo e calos vocais. (BRAGA, 2012, pg.190) 
 

 

Podemos facilmente compreender os motivos da predominância das doenças 

supracitadas, considerando suas condições precárias de trabalho: o demasiado 

tempo em que os trabalhadores precisam utilizar o computador para digitar e fazer 

ligações; os sonidos para continuar as chamadas em um ritmo acelerado; o estresse 

do ritmo de trabalho; o curto tempo de pausa para utilização do banheiro; a péssima  

qualidade da alimentação, devido ao curto tempo de pausa para se alimentar, bem 
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como, a necessidade de utilizar a voz sem descanso adequado para atender as 

chamadas. Outrossim, Braga ainda vai enfatizar que,  

 

o endurecimento das metas, a rotinização do trabalho, o despotismo dos 
coordenadores de operação, os baixos salários e a negligência por parte 
das empresas em relação à ergonomia e à temperatura do ambiente 
promovem o adoecimento (...). (BRAGA, 2012, pg. 94, 195) 

  

Esses problemas nascem no seio do ambiente de trabalho - oriundo do 

conflito capital versus trabalho -, todavia afetam a totalidade da vida dos 

trabalhadores, gerando sofrimento e adoecimento físico, mental e psicológico.  

 Considerando todo esse cenário caótico, podemos afirmar que esses pontos 

contribuem ativamente para justificar a grande rotatividade dos trabalhadores de call 

center, que de acordo com Cavaignac (2011, pg. 62) são   

 

uma “mercadoria com curto prazo de validade”, que, em um período de 
aproximadamente dois anos, começa a apresentar sinais de esgotamento, 
decorrentes do intenso ritmo de trabalho e das pressões a que esses 
trabalhadores são submetidos cotidianamente. 
 
 

 O ciclo do teleoperador é um tema também debatido por Braga (2012) que 

afirma que este ciclo consiste no máximo em dois anos de trabalho, tendo suas 

etapas divididas em: a) contratação de mão de obra inexperiente e juvenil; b) 

proficiência ao empregador; c) produtividade; d) rotinização e processo de 

adoecimento do trabalhador; e) demissão em consequência da queda de produção 

gerada pelo sofrimento do processo de adoecimento, e por fim, f) seguro 

desemprego. Uma vez que, há um grande índice de estudos que aponta o setor de 

call center como a primeira experiência profissional da grande maioria dos seus 

teleoperadores, ingressar no mercado de trabalho para os trabalhadores que 

anteriormente encontravam-se desempregado apresenta-se como uma solução para 

muitos problemas, contudo, não é necessário muito tempo para que os 

trabalhadores estejam submetidos a uma enorme pressão para produtividade e 

sintam os efeitos nocivos das condições precárias de trabalho em que estão 

submetidos. 
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3.5 Pesquisa de campo em uma empresa de call center de Macaé 

 

 Ao longo deste Trabalho, foi destacado várias pesquisas empíricas no ramo 

do call center, sendo citado trechos de entrevistas e dados obtidos através de 

questionários. Considerando a importância de conhecer a realidade concreta e 

entendendo que ela deve ser nosso ponto de partida para refletirmos no campo das 

ideias, elaboramos uma pesquisa empírica em uma grande empresa de call center 

no município de Macaé. 

A pesquisa foi realizada com 25 funcionários da empresa através de um 

questionário semiestruturado, contendo 29 perguntas que se dividem em subtemas  

acerca do perfil do trabalhador; do trabalho no ramo do Call Center e do processo de 

adoecimento e sofrimento relacionados ao trabalho. Cabe ressaltar que não foi 

possível realizar o questionário com um grande quantitativo de funcionários, por 

conta da estrutura fechada que a empresa apresenta. Contudo, esse fato não anula 

a credibilidade e realidade exposta, por meio das respostas dos funcionários - de 

acordo com o cotidiano dos mesmos - e das análises contidas neste Trabalho - 

fundamentado em obras científicas, sites confiáveis e pesquisas de órgãos 

qualificados.  

O primeiro grupo de questões refere-se ao perfil dos trabalhadores. A maioria 

dos entrevistados (79%) encontra-se na faixa etária entre 19 a 27 anos, sendo que 

31,6% respondeu ter 22 anos; 15,8% 21 anos; 10,5% 19 anos e com o mesmo 

percentual 10,5% responderam ter 27 anos, conforme o gráfico abaixo.  
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Esse dado reafirma que a juventude tem sido a força de trabalho mais 

utilizada por esse ramo - Braga (2012) diz que os jovens compõem a maior parte dos 

funcionários que trabalham ou trabalharam no Call Center.   

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população 

jovem pode ser definida entre pessoas com 15 a 29 anos, e, no Brasil foi 

contabilizado, através do censo de 2010, um total de 24 milhões jovens.  

Braga (2012) ainda aponta que, em geral, os jovens são atraídos para o setor 

por considerarem um trabalho com carga horária flexível, tendo a possibilidade de 

continuar os estudos ou realizar outras atividades, e também, por considerarem, 

aparentemente, ser um trabalho dinâmico. Além disso, geralmente, por serem muito 

jovens não apresentam em suas experiências histórico de organização política e 

sindical, o que é muito interessante para a empresa visto que não há uma 

resistência coletiva e madura que tenha forças para manifestar-se em prol de seus 

direitos.   

Ainda de acordo com o perfil do trabalhador, procuramos identificar a cor 

destes trabalhadores, que em sua maioria responderam pardos (44%), em seguida, 

preto e branco (ambos com 28%). Esses dados nos mostram que a maioria dos 

trabalhadores não se considera branco (78%), reafirmando ainda o perfil ressaltado 

por Braga (2012), sendo o atendente de Call Center majoritariamente, jovem e não 

branco. Segundo o estudo elaborado pela ONU et. al (2011), essa situação não é 

por um acaso, mas reflete a desigualdade racial como uma herança do tempo 

escravocrata, que ainda possui seus efeitos até os dias atuais, diminuindo assim o 

acesso dos negros à educação, à qualificação e, consequentemente, aos empregos 

com melhor posição.  
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Sendo a sociedade capitalista uma sociedade dividida em classes e marcada 

pela meritocracia, o negro não está inserido nos postos de trabalho com maior 

destaque, mas resta a ele ocupar os cargos mais precários e com menores salários, 

como demonstra o grande número de negros no Call Center.   

No que se refere a identidade de gênero, 60% dos entrevistados identificam-

se como mulheres. Essa porcentagem também acentua a desigualdade, pois 

estamos falando de uma população que, além de jovem e negra, também é grande 

parte feminina.  

 

 

Não podemos desconsiderar que a mulher vem sofrendo por longos anos 

desigualdades na sociedade, apesar de conquistar grande espaço no mercado de 

trabalho, vemos que ainda sim a mulher tem sido explorada e sofrido embates na 

sociedade de classe - dentre muitos outros: a dupla jornada de trabalho; os salários 
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menores do que dos homens, exercendo a mesma função; o alto índice de assédio, 

entre outros (Saffioti, 1976).  

Outrossim, as mulheres da classe trabalhadora, além de serem submetidas 

ao controle do capital, também são dominadas pelo homem através do patriarcado13, 

podendo ser uma funcionária mais obediente e, principalmente, controlável pelo seu 

gerente ou gestor, tendo assim, supostamente, um maior desempenho na 

produtividade, na obtenção de resultados e no alcance das metas. Contudo, na 

realidade vemos que muitas vezes há resistência das mulheres ao patriarcado. 

Vale destacar que embora a mulher tenha conquistado maior espaço no 

mercado de trabalho historicamente, ela vem sendo submetida às múltiplas jornadas 

de trabalho, pois ainda permanece sob sua responsabilidade o trabalho doméstico, o 

que contribui para o desgaste físico e mental da mesma. Nogueira (2012) aponta 

essa situação ao tratar sobre a divisão sexual do trabalho, ela ressalta que, 

 
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, 
pg.1). 

   

De acordo com Braga (2012), esse entendimento também pode ser 

relacionando se pensarmos na orientação sexual desses trabalhadores, pois há um 

significativo crescimento de funcionários gays, lésbicas, bissexuais, travestis, 

transexuais e transgêneros (LGBTTs). Na nossa pesquisa, 70,8% dos entrevistados 

apontaram a heterossexualidade para indicar sua orientação sexual, seguido de 25% 

homossexual e, por final, 4,2% bissexual. 

                                                
13

 Embora não conseguiremos em poucos linhas demonstra o conceito, segundo Saffioti (2004), 
autora que se destaca no estudo sobre o tema, patriarcado é o regime atual de relação entre o 
homem e a mulher, que se manifesta de forma desigual e hierarquizada, pois é através dele que o 
homem domina sobre a mulher e exercer poder. Para melhor compreensão ver: SAFFIOTI, Heleieth 
Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2004.  
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Nossos dados apontam que 29,2% dos trabalhadores se inserem no grupo 

LGBTTs, número expressivo se pensarmos que, segundo a Revista Lado A14 - de 

acordo com a pesquisa da PUC - RS realizada com 1.500 jovens, através do projeto 

“18/34: Ideais e Aspirações do Jovem Brasileiro sobre Conceitos de Família”, a 

geração Y no Brasil (jovens na faixa etária de 18 a 34 anos) não hetera corresponde 

a uma média de 27.9%.      

Braga (2012) explica que os atributos pessoais desse grupo - tanto as 

mulheres negras e jovens, quanto do grupo LGBTTs - são considerados importantes 

para as atividades deste trabalho, pois aparentam ser pessoas mais sensíveis e 

pacientes, além de serem mais controladas, através dos assédios e abuso de poder, 

majoritariamente exercido por seus superiores, homens. Vemos que também nesse 

sentido como o patriarcado e o machismo contribuem para a manutenção da 

sociedade capitalista, utilizando-se de meios que mantenham o poder nas mãos da 

classe burguesa. 

Outro motivo ressaltado por Braga (2012) foi o preconceito à orientação 

sexual daqueles que não são heterossexuais para conseguirem se inserir no 

mercado formal de trabalho. O autor diz que, o Call Center muitas vezes tornou-se 

um “refúgio” para os grupos mais discriminados no mercado formal de trabalho. 

Além disso, Venco ressalta que, o perfil dos teleoperadores é 

 

                                                
14

 Revista impressa mais antiga do Brasil voltada para o público LGBTTs, fundada em Curitiba no ano 
de 2005, pelo jornalista Allan Johan. Já ganhou diversos prêmios e também está disponível online 
pelo link: https://revistaladoa.com.br  
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predominantemente mulheres, jovens, afrodescendentes, homossexuais, 
transexuais, obesos, enfim, pessoas freqüentemente rejeitadas em postos 
de trabalho que envolvem o contato vis-à-vis, relegando-os a 
permanecerem invisíveis a uma sociedade de consumo que privilegia certos 
padrões estéticos (VENCO, 2009, pg.170). 
 
 

Venco afirma que a contratação desse grupo específico é vantajosa aos 

interesses do capital, visto que “ao encontrar esse emprego, serão mais produtivas e 

submeter-se-ão mais às regras e à disciplina imposta pelo trabalho” (VENCO, 2009, 

p.170).  

 Buscamos analisar o grau de escolaridade do trabalhador, tendo então 

confirmado as ideias apontadas pelas obras estudadas. Cerca de 60% dos 

entrevistados só possuem o ensino médio, a outra parte que se destaca refere-se 

aos que estão cursando ensino superior no momento (24%), podendo indicar que 

um grupo grande, quase ¼ dos entrevistados, está buscando por melhores 

condições de trabalho.     

 

 

 

Em conformidade com Braga (2012), o ramo de Call Center não exige 

qualificação técnica, somente ensino médio - isso atrai tanto os jovens que 

acabaram de completar o ensino médio e ainda não tiveram a primeira experiência 

profissional, quanto os que precisam de um emprego para custear o pagamento de 

uma faculdade.  

De acordo com nossa pesquisa, 60% dos teleoperadores não estão inseridos 

em faculdade ou curso técnico, isso significa que não estão se qualificando para o 
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mercado de trabalho, e ainda estão submetidos a exercer apenas funções que não 

exijam qualificação profissional. Nesse contexto, podemos afirmar que a qualificação 

profissional não garante a certeza de um emprego, mas não sabemos os motivos 

pelos quais esses trabalhadores não conseguem ou não se interessam em cursar o 

ensino superior.  

Contudo, podemos considerar que a realidade sócio-histórica do perfil do Call 

Center - mulheres negras, jovens- é marcada por muitas expressões da questão 

social, tal qual como a pobreza, desigualdade e preconceito em relação ao gênero, 

cor e orientação sexual, falta de condições financeiras, gravidez na adolescência e 

mães solteiras chefes do lar, adoecimento ligado ao processo de envelhecimento de 

familiares, falta de conhecimento, entre outros fatores que podem dificultar a 

inserção desses jovens no Ensino Superior.        

De acordo com a nossa pesquisa, dentre os 24% que responderam estar 

cursando faculdade, 24% cursam em instituições privadas, e apenas 12% em 

instituições públicas.  

 

 Esse dado nos remete ao contexto de Macaé que recebeu um demasiado 

crescimento de faculdades particulares - com destaque especial para as faculdades 

de Ensino à distância, oferecendo aos trabalhadores certa comodidade e 

aceleramento do ensino, bem como, menores valores de mensalidade em 

comparação as faculdades presenciais.  

Embora não saibamos em quais instituições privadas os teleoperadores 

estudam, sabemos que as faculdades particulares também foram marcadas pela 

lógica do capital, oferecendo uma formação que, em geral, não apresenta 
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compromisso com a qualidade de ensino, mas com o capital, transformando até 

mesmo a educação - prevista na Constituição Federal de 1988 como um direito - em 

uma mercadoria que pode ser vendida e negociada. Contudo, cabe pontuar que, 

para muitos trabalhadores essas instituições apresentam-se como única forma de 

obtenção de um crescimento acadêmico, visando seu desenvolvimento profissional e 

financeiro, ainda que não lhes ofereçam um ensino de qualidade.    

 Como já foi destacado neste Trabalho, grande parte dos trabalhadores deste 

ramo vivenciam a sua primeira experiência profissional, em razão dos fatores já 

mencionados. Contudo, ao questionarmos sobre a quantidade de empregos que os 

entrevistados tiveram, obtemos uma diversidade de respostas.  

De acordo com o gráfico abaixo, 32% dos trabalhadores já tiveram mais de 

um emprego, sendo que as demais respostas se dividem nas outras opções. Em 

segunda posição duas alternativas apresentaram o mesmo percentual (24%): a que 

refere-se aos trabalhadores que tiveram apenas um emprego, e aqueles que 

apontavam o Call Center como o primeiro emprego.  

 

  

 Fatores que podem nos ajudar a compreender essa questão é a grande onda 

de desemprego, que afetou tanto o Brasil quanto Macaé. Segundo o site G115, o 

Ministério do Trabalho apontou Macaé como a primeira cidade do interior do Rio que 

mais sofreu com o desemprego em 2016, tendo menos 12.300 mil postos empregos.  

                                                
15

 Disponível em: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/sc-registra-saldo-positivo-na-geracao-
de-empregos-em-novembro-aponta-caged.ghtml. Acessado em: 27 de Junho de 2018.  

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/sc-registra-saldo-positivo-na-geracao-de-empregos-em-novembro-aponta-caged.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/sc-registra-saldo-positivo-na-geracao-de-empregos-em-novembro-aponta-caged.ghtml
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Esse cenário pode ter contribuído para que trabalhadores com mais 

experiência profissional, por necessidade financeira, tenham que se submeter aos 

trabalhos no ramo do Call Center, por não exigirem experiência, qualificação e 

oferecerem grande número de vagas em virtude da rotatividade. Essa situação é 

bem expressa no gráfico abaixo, pois quando questionamos o motivo pelo qual levou 

o funcionário a trabalhar na empresa, 80% apontou a necessidade financeira e a 

falta de opção como principais motivos; 24 % por ter uma carga horária mais flexível; 

12% por não exigir curso superior; e apresentando a mesma porcentagem as 

alternativas que se refere ao salário e benefícios (4%).  

Como já salientamos, outro fator que atrai muitos jovens para esse ramo é a 

falsa ideia divulgada que associa as atividades do teleatendimento a um trabalho 

dinâmico. A princípio, o recém-contratado ainda pode continuar pensando assim, 

contudo, este pensamento não se sustenta por muito tempo. 

 

 

Logo após a inserção do jovem nesse ramo ele se depara com um 

treinamento inadequado e insuficiente, um local de trabalho que gera estresse por 

conta da pressão para alcançar as metas, o assédio dos gerentes e supervisores, 

condições precárias de trabalho que podem ser vistas através da intensidade do 

ritmo de trabalho, poucas pausas e com o tempo curto de duração, má climatização 

dos ambientes, instrumentos de trabalho inadequados (cadeiras e mesas quebradas 

ou que não estão de acordo com as Normas da NR-17), entre outros.  
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Segundo Braga (2012) a combinação desses elementos fundamenta o ciclo 

do operador, e resulta no esgotamento do mesmo, bem como, em sua demissão - 

seja voluntária ou por ordem da gerência. O ponto é que, majoritariamente, o 

funcionário permanece no ramo até 2 anos, reduzindo sua produtividade e estímulo 

ao trabalho em virtude da submissão a todos os elementos supracitados. Isso gera 

uma grande rotatividade na empresa, como já mencionado, trazendo como 

consequência, além do adoecimento e outros malefícios para o trabalhador, o 

processo frequente de mudança de funcionários (BRAGA, 2012).  

De acordo com nossa pesquisa, cerca de 60% se enquadram entre 1 a 2 

anos de trabalho, ao longo das análises percebemos como a grande maioria das 

respostas aponta para o surgimento de problemas e doenças que possuem sua 

gênese no trabalho.  

 

 

Freire (2002) aborda em sua obra sobre a duração do trabalho produtivo do 

teleoperador - é humanamente impossível trabalhar no teleatendimento a vida 

inteira, pois o sujeito está exposto a uma gama de cargas físicas, cognitivas e 

psicológicas que afetam e adoecem o trabalhador. Braga (2012) ainda ressalta que o 

ciclo de vida desse trabalhador é, aproximadamente, 2 anos. Após esse tempo o 

funcionário não consegue mais alcançar a mesma produtividade que lograva no 

início de sua contratação, além disso, apresenta inúmeros problemas e doenças 

relacionados com o processo de trabalho.  

Outrossim, vale destacar que, 32% dos trabalhadores responderam que estão 

no ramo de Call Center,  igual ou superior a 2 anos. Considerando que não 
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realizamos a pesquisa com nenhum funcionário no cargo de supervisor ou gerente, 

entendemos ser um número expressivo de trabalhadores que permanecem na 

mesma função de teleoperador desde quando se inseriram na empresa, sendo 

submetidos às pressões diárias e constantes, característico desse trabalho há muito 

tempo, agravando ainda mais a questão do sofrimento e adoecimento oriundos do 

trabalho. Em perguntas seguintes, quando questionamos o motivo pelo o qual os 

teleoperadores gostariam de mudar de emprego encontramos em suas respostas 

apontamentos sobre a validade do teleoperador, como: “Call center é um emprego 

com prazo limitado.”  Entendemos que o próprio trabalhador, ao sentir as pressões e 

reflexos nocivos vinculado ao trabalho, compreende que não é possível permanecer 

nele por muito tempo.  

Em conformidade com o quadro abaixo, podemos ver que a palavra de 

destaque para definição do ambiente de trabalho dos entrevistados foi estressante, 

seguido por cansativo, repetitivo e exaustivo. Poucos trabalhadores responderam as 

alternativas positivas no tocante ao ambiente de trabalho.  

 

De acordo com Rabelo, Silva e Lima (2018) o estresse é uma irritabilidade em 

excesso, e juntamente com o cansaço, esgotamento mental e tristeza são sintomas 

recorrentes nos teleoperadores, em virtude da intensidade e condições precárias de 

trabalho em que são submetidos. As autoras debatem em sua obra o processo de 

adoecimento de uma trabalhadora de Call Center que desenvolveu uma doença 

relacionada ao trabalho, antes denominada como “neurose das telefonistas”, 

atualmente chamada de fadiga nervosa. Segunda as autoras, a atividade no trabalho  
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era baseada em cobranças por produção relacionadas ao número, 
qualidade e velocidade dos atendimentos. O não alcance das metas 
implicava em descontos nas comissões e a fiscalização constante dos 
supervisores configurava-se em uma fonte permanente de tensão, estresse 
e pressão (RABELO, SILVA E LIMA, 2018) 
 

 

Também podemos identificar o trabalho do teleoperador estressante na nossa 

análise de dados. Certo trabalhador nos respondeu ao questionarmos o motivo pelo 

qual ele gostaria de mudar de emprego (pergunta 2.9): “O ambiente de trabalho é 

insuportável”, “(...) é um serviço muito estressante, deixa várias sequelas no 

psicólogo de quem já trabalhou nessa área”. Mesmo diante toda essa pressão e 

estresse oriundo pelo trabalho, ao teleoperador é exigido elevar seus níveis de 

produção e atingir as metas cada vez mais absurdas. 

É importante frisar que esse dado se repete na pesquisa realizada por Rangel 

(2016) com os trabalhadores de Call Center em Macaé, somado 66% dos 

entrevistados que responderam achar seu trabalho estressante. Esta pesquisa foi 

feita há dois anos com os teleoperadores de Macaé. Em nossa pesquisa nos 

deparamos com um índice ainda maior de respondentes – 88%. A autora também 

aponta que a atividade laboral deste setor dá origem a diversos adoecimentos, não 

somente no físico, mas também psicológicos. 

Sobre isso, na última pergunta (4.1) desta pesquisa, solicitamos do 

teleoperador sua opinião no que poderia ser feito para melhorar as condições de 

trabalho no seu setor e compreendemos pertinente citar algumas nesse momento: 

 

“Ter pausas dignas para poder se alimentar e para outras necessidades. 
Normalmente, durante minhas 6:20h de trabalho atendo 200 a 230 ligações, 
então poderiam reduzir a quantidade. Melhorar a qualidade do ambiente 
como consertar as cadeiras e mesas quebradas, dentre outros. E desejo 
que a pressão psicológica realizada por supervisores e gerentes acabe, pois 
eles utilizam de formas muito agressivas psicologicamente para conseguir 
obter o que desejam. E muito mais. Não consigo citar tudo” (Teleoperador- 
grifos meus) 

 
De acordo com o relato deste teleoperador, baseado em um expediente 

normal de 5 horas e 40 minutos (já reduzido as pausas do almoço de 20 minutos e 

as duas de descanso de 10 minutos cada), se o trabalhador atender 230 ligações, o 

tempo para tratar cada ligação deve ser em média 1 minuto e 47 segundos. 

Considerando o relato, esse número de ligações não é realizado pela livre vontade 

do trabalhador, mas visa atingir as metas impostas pela gerência. 
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Cabe destacar que, segundo a pesquisa realizada por Rangel (2016) com os 

teleoperadores em Macaé, quando questionados sobre as condições de trabalho 

que a empresa oferece, 64% assinalaram que é ruim; 28% discriminam como boa, e 

8% razoável.  

Essa informação revela mais um elemento atribuído pela tendência de 

intensificação da jornada de trabalho, tornando um ambiente laboral um tanto 

adoecedor quanto exaustivo e desumano. Segundo outro teleoperador, ele desejaria 

“Um tratamento mais humano da parte dos superiores. Normalmente somos tratados 

como máquinas.” (Teleoperador - grifos meus). Marx (1987), como já mencionado, 

chama esse fenômeno de alienação - quando é atribuído ao objeto valores 

superiores do que ao homem, sendo este último tratado como coisa e desvalorizado, 

enquanto o objeto é exaltado e torna-se superior ao seu próprio criador.  

Cavaignac (2011) também irá citar o estresse como um dos problemas de 

saúde mais citados entre os teleoperadores segundo sua pesquisa empírica. Logo, 

compreendemos que esse quadro se repete não apenas com os entrevistados em 

Macaé, mas em todas as empresas de Call Center, pois reproduzem as mesmas 

estratégias e relações produtivas capitalistas.  

Embora ainda não estivéssemos na seção sobre adoecimento, já podemos 

obter seus reflexos nas respostas dos trabalhadores, quando questionados se já 

precisaram faltar o trabalho por algum motivo, 80% afirmaram que sim. O motivo 

mais encontrado para justificar as faltas foi em virtude de doença, em seguida, 

estresse e ansiedade.  
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Sobre o alcance das metas, o próximo gráfico nos revela que as respostas 

ficaram um pouco divididas, sendo que 32% às vezes conseguem alcançar as 

metas, mas com dificuldade; 32% quase sempre; 20% sempre e 16% nunca.  

 

Ainda é de suma importância destacar que, as metas impostas são 

demasiadamente abusivas e exigem esforço desumano do trabalhador, tendo, com a 

introdução da tecnologia, uma intensificação em seu controle e rigorosidade. Braga 

(2012) diz que para alcançar as metas muitos trabalhadores se solidarizam uns com 

os outros e, a fim de receberem a participação nos lucros, se incentivam e criam 

laços de amizade. Além disso, o assédio moral por medo e estresse - exercido pelos 

gestores, através de ações humilhantes e de controle excessivo aos trabalhadores - 

é uma das formas de persuasão para garantir o alcance das metas. 

Em perguntas seguintes, quando solicitamos ao teleoperador sua opinião 

sobre o que poderia melhorar o setor, encontramos em suas respostas 

apontamentos sobre assédio moral exercido pelos supervisores e gerentes, como: 

 

Em razão do número elevado de demanda e metas que tem que ser 
entregues às vezes temos que apresentar resultados quase que 
impossíveis, porquanto somente os alcançamos quando somos desonestos 
com os clientes e com nós mesmos.  

 

 Além disso,  
 
 O respeito aos clientes seria um grande passo. Pois atualmente é 
ensurdecedor o lucro a qualquer custo, as cifras altas. Ambos andam juntos 
e diante deles o respeito é dissolvido. O cliente é considerado apenas um 
número. Não são tratados como pessoas, e sim como dinheiro. 
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 Como podemos analisar nas respostas, o assédio aos trabalhadores é tão 

grande que muitas vezes os teleoperadores precisam desconsiderar seus valores e 

convicções a fim de alcançarem a meta estabelecida pela empresa, como foi dito: 

“porquanto somente os alcançamos (refere-se aos resultados) quando somos 

desonestos com os clientes e com nós mesmos”. Esse fato também demonstra a 

concepção de Marx (1983) de trabalho estranhado, quando o trabalhador é alienado 

não só dos meios de produção, mas do seu próprio trabalho objetivado, pois não se 

enxerga no produto de seu trabalho, antes possui uma relação de estranhamento.  

Também foi ressaltado pelo próprio trabalhador que a empresa não está 

interessada em oferecer um serviço de boa qualidade que atende a sociedade, mas 

seu interesse está voltado apenas para em valorizar-se e adquirir mais e mais 

riquezas. Observamos uma inversão total dos valores, que é inerente nas relações 

de produção e sociais na sociedade capitalista, usa-se e desconsidera a vida dos 

sujeitos a fim de garantir produtividade em pleno vapor. Mediante a toda e qualquer 

circunstância a ordem é trabalho, trabalho e trabalho - pois o trabalho é fonte de 

mais-valia.    

 Não é de se espantar que o assédio faz parte das principais irregularidades 

encontradas nas fiscalizações, conforme o Ministério do Trabalho ressaltou na 

pesquisa “A precarização do trabalho do operador de telemarketing no Brasil”. 

Contudo, mediante a frequente decorrência desses atos, foi necessária uma 

base legal visando proteger os trabalhadores, e em conformidade com o Item 5.13 

do Anexo II da NR 17: 

 

É vedada a utilização de métodos que causem assédio moral, medo ou 
constrangimento, tais como: a) estímulo abusivo à competição entre 
trabalhadores ou grupos/equipes de trabalho; b) exigência de que os 
trabalhadores usem, de forma permanente ou temporária, adereços, 
acessórios, fantasias e vestimentas com o objetivo de punição, promoção e 
propaganda; c) exposição pública das avaliações de desempenho dos 
operadores. 

 

Segundo Cavaignac (2011), para a empresa o alcance das metas é um dos 

grandes objetivos que ela almeja, pois diz respeito ao crescimento de capital. 

Portanto, embora obtivemos uma grande divisão nas respostas da nossa pesquisa, 

podemos afirmar que é desconsiderado as condições pelas quais os trabalhadores 

conseguem alcançar as metas ou quase sempre alcança-las, centralizando apenas 

os resultados - que são estabelecidas unicamente para a concentração maior dos 
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lucros. Antunes (2011) também irá apontar o incentivo das empresas à 

competitividade entre os trabalhadores para atingirem metas estipuladas, 

oferecendo-lhes bonificações e promoções. 

Outro ponto que questionamos aborda o período de pausas. As pausas de 

trabalho configuram-se no tempo em que o trabalhador não está produzindo, ou 

seja, não está gerando capital para a empresa. Segundo o gráfico, 48% dos 

entrevistados apontaram que as pausas são suficientes para realizar com pressa as 

atividades básicas de alimentação e necessidades fisiológicas. A segunda opção 

mais respondida (28%) diz que as pausas não oferecem tempo suficiente/não dá 

para realizar qualquer atividade.  

 

 

O tempo é um elemento importantíssimo para o capitalismo, como já 

mencionamos, pois é especialmente a partir da mais-valia, tempo de trabalho não 

pago, que o capitalista extrai sua riqueza. Pensar em tempo de trabalho é pensar 

qualidade de vida dos trabalhadores. Embora o teleoperador seja contratado por 6 

horas e 20 minutos, a rigorosidade da produção de trabalho, o controle e a falta de 

condições tornam o trabalho desgastante e extremamente adoecedor.   

Com a acumulação flexível, a jornada de trabalho também foi intensificada e 

aumentada, visando mais tempo que o trabalhador está produzindo para o capital, 

negando cada vez mais a existência de um tempo livre das garras do capital 

(ROSSO, 2006).  

As pausas de trabalho foram determinadas a partir da NR-17, estabelecendo 

pausa para o almoço e descanso, com a duração de 20 minutos, além de duas 
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pausas de 10 minutos, sendo que a primeira pausa deve ser concedida após a 

primeira hora de trabalho e a segunda antes da última hora trabalhada. Conforme os 

dados obtidos, vimos que a duração para as pausas não é suficiente para que o 

trabalhador consiga realizar alguma atividade tranquilamente. Considerando que o 

trabalho no Call Center possui um ritmo intenso de trabalho, sendo exigido um 

alcance de metas e um certo número de ligações por dia, compreende-se que pouco 

tempo para descanso e liberdade para satisfazer suas necessidades básicas e 

sociais contribuem ainda mais para um ambiente de trabalho precário e degradante. 

De acordo com as repostas dos entrevistados quando questionamos o motivo pelo o 

qual os teleoperadores gostariam de mudar de emprego (pergunta 2.9), disse:  

“Chega um tempo que se torna muito estressante, não tenho tempo para quase 

nada.”  

Essa situação também é uma forma de estratégia para intensificação da 

jornada de trabalho, e tem acarretado diversas doenças que são desenvolvidas em 

virtude disso, como infecção urinária, obesidade, ansiedade, colesterol alto e etc. 

(BRAGA, 2012).  

Como já mencionamos, o curto tempo de pausas de trabalho irá determinar a 

relação do trabalhador com a sua alimentação, tendo como característica cotidiana  

alimentos de preparo rápido e simples: como a alimentação baseada em fast food; a 

forma inadequada de se alimentar com pressa, e até mesmo a falta de possibilidade 

de sociabilização com os demais trabalhadores, dificultando a criação de vínculos 

sociais.  

Além disso, é sabido que altos níveis de estresse também podem interferir na 

alimentação dos teleoperadores, 

 

Evidenciou-se que números de ligações monitoradas e de forma rápida 
dificultam o trabalho e contribuem para agravar o sistema neuropsíquico. 
Dessa forma aumenta os níveis de estresse e consequentemente influencia 
no consumo alimentar e no estado nutricional dos indivíduos. O estilo de 
vida sedentária, juntamente com o estilo de alimentação inadequada dos 
trabalhadores, contribui para aumentar o índice de obesidade e 
consequentemente o aparecimento de doenças cardiovasculares e outras 
doenças crônicas como diabetes mellitus, distúrbios no sono, doenças 
gastrointestinais e doenças crônicas degenerativas não transmissíveis. 
(GARCIA, DIAS E ESPÍNDULA, 2013, pg.4) 

 

 Em perguntas seguintes iremos encontrar trabalhadores que afirmam ter 

percebido alterações no peso após começarem a trabalhar no setor de Call Center.  
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 Também questionamos se o trabalhador gostaria de mudar de emprego, 96% 

dos entrevistados concluíram que sim.  

 

Dentre os que responderam positivamente, vale destacar algumas 

justificativas, como: “não suporto mais a pressão psicológica feita por superiores e 

também por que quero fazer algo que eu tenha prazer, que me sinta desafiada e que 

possa me proporcionar crescimento. Lá estou estagnada. Já não posso mais” e “A 

sensação de dever cumprido não existe e é estressante”.  

  Ainda que alguns tenham respondido que conseguem atingir as metas, vemos 

nessas respostas que a grande maioria tem sofrido com a precariedade das 

condições de trabalho e não suportam mais a pressão que vivem. Ou seja, ainda 

que consigam atingir as metas, o preço que tem sido pago é visto em suas próprias 

respostas. Como já apresentamos neste Trabalho, 88% dos entrevistados entende o 

seu trabalho como estressante, baseado nos relatos acima, o trabalho não 

representa um espaço de satisfação, prazer, ao contrário disso “a sensação de 

dever cumprido não existe…” os trabalhadores são estimulados e submetidos a um 

ritmo de trabalho constante e desumano, causando-lhes não só estresse, mas a 

sensação de fracasso diante o seu próprio trabalho.  

 Como já mencionamos, segundo Barroco (2005) o trabalho com o advento do 

capitalismo cumpre uma tendência de negar as potencialidades emancipadoras do 

trabalhador, alienando-o de sua própria criação. Fundamentado nos relatos dos 

atendentes, o trabalho do Call Center é um grande exemplo de trabalho estranhado, 

não proporcionando ao trabalhador uma atividade criativa, dotado de decisões 

conscientes e livres, mas um trabalho que nega suas características e identidades 



84 
 

mais humanas. Cabe ressaltar que, apenas 1 entrevistado considerou o ambiente de 

trabalho criativo, e nenhum o apontou como prazeroso, situação esse que se repete 

em todas as áreas profissionais, se considerarmos que o trabalho foi apropriado pelo 

capitalista e se manifesta de forma contraditória e desconfigurada. Podemos 

perceber a concepção de Marx (1983) de trabalho estranhado, pois o trabalhador 

não se identifica com a sua própria criação, antes disso, sente-se frustrado e causa-

lhe sofrimentos diversos.  

 Porém, conforme dados acima analisados, apenas 24% dos entrevistados 

estão no processo de qualificação profissional, enquanto 60% apenas concluíram o 

Ensino Médio. Embora os trabalhadores, majoritariamente possuem o desejo de 

mudar de emprego, pautados em justificativas substancialmente pertinentes, o fato 

de não possuírem qualificação profissional pode dificultar e prejudicar esse desejo.  

Considerando o contexto de Macaé, o mercado de trabalho não oferece 

muitas condições e é fortemente marcado pelo desemprego. A qualificação 

profissional é uma exigência importante para conseguir um emprego de melhor 

remuneração e que possa minimamente oferecer algumas condições ao trabalhador, 

ainda que, mesmo oferecendo parcialmente melhores condições não são isentos da 

presença da precarização do trabalho, fomentado pelo capital, e também são motivo 

de adoecimento e sofrimento aos funcionários.  

Contudo, muitos trabalhadores por não possuírem a qualificação necessária 

não são contratados e ficam à mercê dos trabalhos informais para garantirem sua 

sobrevivência (SIRELLI et. al, 2012). De acordo com o perfil do teleoperador 

ressaltado pelos autores utilizados e confirmado nesta pesquisa, também é preciso 

considerar que a força de trabalho mais utilizada - mulheres negras, jovens e 

LGBTTs - ainda possui o fator agravante do preconceito, que se expressa 

significantemente nas disputas de emprego, dificultando ocupar melhores cargos no 

mercado de trabalho.  

A partir deste ponto, analisaremos as informações que dizem respeito a relação 

entre trabalho e saúde.  

Entre os problemas de saúde mais frequentes, os trabalhadores apontaram: 

dores musculares nos ombros e nas costas (73,9%), dor de cabeça frequente 

(69,6%), ansiedade (56,5%), insônia e/ou dificuldade para dormir (52,2%). 
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 Essas informações apontam que, mais da metade dos entrevistados 

convivem diariamente com dores musculares, realizando um trabalho que 

necessariamente precisam permanecer na mesma posição durante horas, 

provavelmente utilizando de cadeiras e mesas de tamanho e/ou posição 

inapropriada. Embora a NR-17 estabeleça normas para a posição e tamanho 

adequado das mesas e cadeiras, muitas empresas descumprem essa lei. 

Verificamos que esses sujeitos apesar de jovens manifestam problemas - dores 

musculares, dores de cabeça frequentes, ansiedade e dificuldade para dormir - que 

podem marcar sua juventude de maneira negativa e ecoar por toda a sua vida.   

Percebemos que os trabalhadores estão vivendo os efeitos da contradição do 

trabalho no capitalismo - como o adoecimento - e ainda que, de certa maneira, 

possam buscar auxílio para conter os impactos desse adoecimento todos os dias 

são expostos a mesma fonte geradora desse processo quando vão para o trabalho, 

e mais ainda, quando realizam qualquer coisa inseridos na sociedade burguesa.    

Vale destacar que, 73,9% respondeu que esses problemas começaram ou se 

agravaram após iniciar o trabalho no teleatendimento, reforçando e reafirmando 

ainda mais o vínculo estabelecido entre o adoecimento e o trabalho na sociedade 

capitalista. 
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 Apesar das respostas dos trabalhadores se assemelharem em geral - 

contendo reclamações sobre o estresse, a ansiedade e/ou outros problemas 

psicológicos - apenas 29,2% respondeu que já teve algum acompanhamento com 

psicólogo ou psiquiatra.  

 

Esse fato pode ser interpretado através de muitos aspectos, contudo irei citar 

alguns deles: a falta de tempo dos trabalhadores para cuidarem de sua própria 

saúde, em virtude do trabalho e demais atividades, sobrando apenas um curto 

período em que o mesmo irá utilizar para reprodução de suas forças de trabalho; a 

escassez de recursos financeiros, o que o limita a recorrer ao Sistema Único de 

Saúde - SUS, visando a economia de suas finanças; a precariedade dos serviços 

públicos prestados, que sobrevive em meio de uma tendência neoliberal de 

sucateamento dos serviços ofertados à população, sendo muitas vezes necessário 

esperar uma longa fila para conseguirem apenas a marcação; e por fim, a  falta de 

compreensão sobre a importância de cuidar de sua saúde emocional e psicológica. 

Todos esses fatores nos demonstram que o trabalho na sociedade capitalista 

gera muito sofrimento, adoecimento, pressão, dor, mas pouca gente procurou ajuda 

profissional. Há uma grande dificuldade de ver estes problemas como problemas de 

saúde e como problemas coletivos – tendência a individualizar e se auto 

responsabilizar. 

 Contudo, conforme Freire (2002) os teleoperadores são subordinados a uma 

grande carga psíquica. A autora ressalta um aspecto do trabalho, dentre os demais 

outros, que também causam essa situação, a saber a obrigatoriedade de manter 

uma ligação telefônica ainda quando o cliente trata o teleoperador de forma 
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agressiva e desrespeitosa. Inclusive na circunstância do trote, o teleoperador precisa 

continuar na ligação e cumprir a orientação que o seu gestor informar. 

 

O efeito dos clientes indelicados (ou grosseiros) já era verificado na neurose 
das telefonistas (Le Guillant et al., 1956), quando ele relata que junto aos 
controles e à sobrecarga de trabalho, a tensão nervosa de receber 
observações injustificadas e pouco polidas dos clientes contribui para uma 
tensão de espírito. O controle e a sobrecarga de trabalho podem ser 
constatados nessa central pelo número médio estipulado para os 
atendentes e o controle no aplicativo de supervisão, que exibe a posição de 
cada teleatendente e permite a escuta das ligações sem que eles saibam. 
(FREIRE, 2002, pg.109) 

  

Freire ainda explica que essa relação com o trabalho gera o sentimento de 

frustração, uma certa impotência, pois não é possível ao trabalhador desenvolver 

satisfação com aquilo que tem produzido, muito menos há uma autonomia para 

criatividade, reflexão, e respostas desenvolvidas pelos próprios trabalhadores. De 

acordo com a autora, isso também afeta a parte psíquica do trabalhador, pois a 

“sensação de não deixar nada de si no trabalho e de se sentir como robô, poderia 

gerar uma monotonia nervosa prejudicial aos sujeitos.” (FREIRE, 2002, pg.108) 

 Nossa pesquisa também proporcionou identificar nos trabalhadores a 

realidade que tem vivido em relação ao sono, pois os desejos e estratégias utilizadas 

para a apropriação do tempo do trabalhador pelo capitalismo, também refletem na 

qualidade e duração do tempo de sono dos trabalhadores. 

 Como pode se observar no gráfico abaixo, cerca de 72% dos entrevistados 

afirmaram ter algum tipo de problema relacionado ao sono, sendo que apenas 16% 

concluem que dormem bem todas as noites. 
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Segundo os trabalhadores, 73,7% afirmam que este problema é oriundo às 

questões relacionadas com o trabalho, em seguida, 52,6% indicaram a ansiedade e 

outros problemas psicológicos como fatores que determinam a pouca qualidade de 

seu sono. Esses dados nos levam a refletir que os problemas no tocante a qualidade 

do sono, além de ser recorrente ao teleoperador, também é desenvolvido a partir do 

trabalho e seus reflexos na vida do sujeito.  

 

O capitalismo cria uma relação conflituosa entre o homem e o sono - e seu 

organismo biológico -, embora dissemine a ideia da recusa voluntária ao sono, a fim 

de reduzir os períodos de pausa da produção, estimulando o trabalhador a dedicar-
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se e disciplinar-se mais ao trabalho. Donoso (2015) afirma que em 2010 a indústria 

farmacêutica vendeu mais de 50 milhões de pílulas para dormir nos Estados Unidos. 

Percebe-se que além de estimular a intensificação do trabalho, o capitalismo torna “o 

sono, assim como a água teve o seu dia, uma mercadoria a ser comprada” 

(DONOSO, 2015, pg. 23).   

 Além disso, cabe pontuar que parte considerável dos nossos entrevistados 

respondeu que exercem o seu trabalho em turno noturno, sendo esses 32%. Ainda, 

12% respondeu que desenvolve seu trabalho de forma variável, conforme a 

solicitação da empresa. 

 

  

Se o trabalho no ramo de Call Center já pode ser definido como um trabalho 

degradante e precário, a atividade em tempo noturno agrava ainda mais essa 

situação caótica. Como já mencionado, o capitalismo dissemina a ideia de uma 

recusa involuntária ao sono (KURZ, 2014), visto que este é um espaço onde o 

capitalismo não consegue extrair riquezas para sua acumulação, pois refere-se a 

tempo de descanso exclusivo do sujeito. O trabalho noturno é muito recorrente no 

setor de Call Center, segundo Moreno, Fischer e Rotenberg (2003, sem paginação) 

 

A demógrafa americana Harriet Presser (1999), ao apontar os efeitos do 
trabalho em turnos na sociedade, comenta os principais fatores que 
influenciaram o aumento do trabalho realizado além dos tradicionais 
horários diurnos e nos fins de semana: as rápidas mudanças que ocorreram 
nos processos tecnológicos, as características demográficas das 
populações, a globalização econômica. Esse último fator levou a um grande 
incremento de atividades no setor de serviços, particularmente nas 
empresas que utilizam computadores em rede para manter seus negócios. 
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 As autoras dizem que o trabalho noturno ao longo do tempo aumenta a 

sensação de fadiga e desgaste dos trabalhadores, pois contradizem o ritmo biológico 

de cada sujeito, sendo exigido que desenvolva seu trabalho em um período em que 

deveria estar desfrutando de um tempo adequado de descanso. Sobre isso elas 

ressaltam que  

 

As causas que envolvem a fadiga no trabalho são múltiplas e em geral são 
decorrentes das associações entre as más condições de trabalho, o 
desencontro entre os ritmos biológicos e os horários de trabalho. Segundo 
Sallinen (1997), a fadiga é mais freqüente durante à noite e em horários de 
trabalho que se iniciam muito cedo de manhã. Nesses últimos pode ocorrer 
uma privação parcial de sono por exigir que o trabalhador acorde muito 
cedo, dessa forma reduzindo o período de repouso. Especialmente à noite, 
a privação de sono causada pelas dificuldades de repouso diurno e a 
dessincronização dos ritmos biológicos podem reduzir significativamente os 
níveis de alerta dos trabalhadores e acentuar os sintomas de fadiga. 
(MORENO, FISCHER E ROTENBERG, 2003, sem paginação) 
 
 

Essa situação é agravada quando os turnos de trabalho não são fixos, 

trazendo novamente uma instabilidade biológica ao ritmo do trabalhador e causando-

lhe sofrimento e adoecimento físico, mental e social. 

  

O aumento do tempo de trabalho em turnos conduz a uma cronificação de 
sintomas provocados pelo trabalho. De acordo com alguns autores (...), 
quanto maior o número de anos trabalhando em turnos, maior o número de 
queixas e o desenvolvimento de patologias associadas a esse tipo de 
esquema de trabalho. (MORENO, FISCHER E ROTENBERG, 2003, sem 
paginação) 
 

 

 Os três gráficos seguintes referem-se a nossa inquietação por compreender 

como tem sido a relação do trabalhador com o seu tempo fora do ambiente de 

trabalho, quais são as atividades que mais tem desenvolvido, se possuem tempo 

para lazer e, caso negativo, quais são os fatores que impossibilitam o tempo para o 

lazer. 

O gráfico demonstrado abaixo aponta que, as cinco atividades mais 

realizadas pelos teleoperadores são: dormir e/ou ficar deitada (76%), assistir 

televisão/séries ou filmes em casa (72%), afazeres domésticos e utilizar as redes 

sociais (ambos, 60%), ouvir música e encontro com os amigos (ambos, 44%). 

Quanto às alternativas que indicaram leitura e prática de esportes e exercícios 

físicos, estes tiveram apenas, 16% e 12%, respectivamente. Vale ressaltar que 

apenas analisaremos as duas alternativas mais ditas. 
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 Podemos encontrar na análise de dados a afirmação do pensamento de 

Antunes (2000), quando diz que o tempo tem sido um elemento de disputa tão 

grande na sociedade capitalista que, até mesmo o tempo fora do trabalho tem sido 

regido pelas ordens do capital. Os dados coletados expressam a dificuldade do 

trabalhador em aplicar suas energias e tempo em outras atividades para além do 

trabalho, sendo que as alternativas mais votadas são atividades inerentes da vida 

cotidiana, imersas no pragmatismo - como afazeres domésticos, utilização de redes 

sociais, assistir televisão -, que não pressupõem ao sujeito uma reflexão profunda. 

Analisando a primeira alternativa mais votada, como já vimos, é fato que a 

maior parte do tempo dos trabalhadores resulta-se na reprodução de suas energias, 

seja dormindo ou ficando deitado, para adquirir disposição para o trabalho.    

 Sobre a segunda alternativa mais apontada, tendo o capitalismo demasiado e 

descontrolado anseio por valorizar-se, em detrimento a exploração da classe 

trabalhadora, através de diversas maneiras, criou formas de interferir utilizando de 

maneira particular a tecnologia para tanto (DONOSO, 2015).    

Sabe-se que atualmente nossa sociedade tem vivido um grande crescimento 

no que diz respeito ao consumo de séries e outros conteúdos de entretenimento. 
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Esses conteúdos também são produzidos fundamentados em uma ideologia e nunca 

de forma neutra - o que na sociedade capitalista visa unicamente o poder, o acúmulo 

de riquezas e sua imposição ideológica, desconsiderando a qualidade de vida 

daqueles que consomem seus produtos.  

Para o capitalismo, o tempo fora do trabalho precisa ser um tempo de 

consumo, seja através da compra de algum produto físico ou até mesmo nos 

momentos em que a família se encontra em frente à televisão para assistir o jornal, a 

novela; produtos que são vendidos e elaborados fundamentados em uma ideologia e 

a fim de obter mais acesso. Uma grande empresa que ganhou destaque no tocante 

a séries e filmes atualmente é a Netflix - uma assinatura online que disponibiliza em 

sua plataforma filmes, séries e documentários diversos. Essa empresa postou em 17 

de Abril de 2017 em sua página oficial do Twitter dos Estados Unidos a seguinte 

frase: “Sleep is my greatest enemy”, que traduzido significa: “O sono é meu maior 

inimigo”. Nessa perspectiva, vemos que em função de vender mais seu produto, 

desconsidera as condições de saúde-doença daqueles que o consomem, com o 

objetivo no crescimento de assinaturas e cifras que são geradas através dos clicks. 

Nossa análise parte da premissa que a lógica do capitalista não se limita 

apenas ao ambiente de trabalho, mas afeta toda a extensão da vida do trabalhador 

(ANTUNES, 2000), assim como diz Marx: “O capitalismo tem um único impulso vital, 

o impulso de valorizar-se” (MARX, 1996, p. 347).  

Destarte, não é espantoso ter em segunda posição, o consumo de filmes e 

séries, pois uma característica do perfil do teleoperador é que ele é formado 

majoritariamente por jovens, e o produto criado para o entretenimento, em sua 

grande maioria, aponta para o mesmo público-alvo - os jovens.  

Outro questionamento em relação ao tempo fora do ambiente de trabalho nos 

levou a refletir sobre o lazer. Sobre a frequência dos momentos de lazer destinados 

para diversão ou descanso dos teleoperadores entrevistados, as alternativas mais 

votadas, respectivamente, foram: 28% raramente possuem momentos de lazer; 20% 

algumas vezes no mês, 16% todos os finais de semana, e - igualmente votado - 12% 

poucas vezes no mês; algumas vezes na semana e todos os dias.     
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 De acordo com o que já salientamos, a maior parte dos trabalhadores 

respondeu que não possui tempo para o lazer no seu dia-a-dia. Quando 

questionamos a virtude de não possuírem tempo, a maioria dos trabalhadores 

respondeu que era devido ao trabalho (68,2%) e, em segundo lugar, problemas 

financeiros (54,5%).   

 

 Analisando ainda os gráficos abaixo, dentre as três respostas mais 

escolhidas, podemos ver que 52% dos teleoperadores responderam que, as 

pessoas de sua convivência notaram que ele está mais irritado e/ou estressado; 

40% disse que engordou, e 32% afirmam que está sem tempo para eles e/ou sair. 
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Quando perguntamos se os teleoperadores concordavam com essas 

mudanças apontadas, 81,8% responderam que sim e 18,2% não sabiam. Nenhum 

trabalhador negou. 

 

Vejamos que, não se trata apenas de autopercepção, tanto os trabalhadores 

quanto outras pessoas próximas a eles identificam os efeitos devastadores do 

trabalho em suas vidas. 

Analisando de maneira geral, podemos ver refletidos nas respostas, três 

aspectos já mencionados, a questão do estresse e da carga psíquica que os 

teleoperadores sofrem constantemente; o ganho de peso como causa de fatores 

diversos como ansiedade, má qualidade da alimentação ou de tempo para fazê-la de 
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forma adequada; tempo para realizar atividades físicas e que deem prazer, entre 

outros elementos desenvolvidos pelo trabalho no capitalismo. E por fim, a falta de 

tempo para dedicar-se à sociabilidade e diversão. Rangel (2016) em sua análise de 

dados sobre o trabalho no Call Center também conclui que este é fonte de 

esgotamento, sofrimento e adoecimento do trabalhador em função da valorização do 

capital. Segundo a autora 

 

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. 
(RANGEL, 2016, pg. 90) 
 
 

 A última pergunta realizada por este questionário solicitava a opinião do 

trabalhador em relação a melhorias do setor onde trabalhava, dentre as respostas, 

as mais citadas relacionam-se com a necessidade de mais folgas, pausas maiores, 

melhor remuneração, redução das metas, indicadas pelos próprios trabalhadores 

como abusivas e impossíveis. Mas vale ressaltar que, não foi encontrado nas 

respostas dos teleoperadores nenhum indicativo a organização política e sindical. 

Todas as opiniões dos teleoperadores estavam voltadas para ações individuais - 

como encontrar outro emprego - e ações por parte da empresa - como se eles 

voluntariamente fossem oferecer melhores condições. Sabe-se que o perfil do 

teleoperador é de jovens, como já mencionado. Geralmente a juventude possui 

pouca experiência de organização política e sindical madura, e como pode-se 

perceber não foi mencionado em nenhuma resposta uma presença relevante do 

sindicato dos trabalhadores de Call Center em Macaé.  

Os resultados demonstrados nesta pesquisa não abarcam toda a realidade 

precária vivida por esse setor profissional, há muito mais dentro das portas da 

empresa que acontece todos os dias. Da mesma forma, os problemas aqui 

relacionados não estão intrinsecamente ligados somente a este setor, haja vista que 

a origem dos conflitos existentes tem sua gênese no conflito capital-trabalho, 

presente em todas as formas de trabalho da sociedade capitalista. 

Contudo, sabe-se que, o movimento que contraria a esse sistema de 

produção, acontece, sobretudo mediante a uma consciência de classe, um ato 

político e social, não realizado por um setor profissional, muito menos por um nome 
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de destaque, mas pelo conjunto dos trabalhadores e sujeitos que lutam pela 

superação da sociedade capitalista e seus valores desumanos e desiguais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trabalho realizado, tanto o seu conteúdo teórico quanto o empírico através 

da pesquisa de campo, deve ser considerado como um breve estudo e ponto de 

partida para compreender melhor a realidade do processo de sofrimento e 

adoecimento do trabalhador no Call Center.   

Ao analisarmos os dados e a base teórica, verificamos que a introdução da 

tecnologia no mundo do trabalho não trouxe benefícios ao que diz respeito ao 

relacionamento do trabalhador e seu trabalho, ao contrário, intensificou ainda mais 

as relações de produção, otimizando o tempo para gerar mais e mais produção. 

É de suma importância partirmos do conceito de trabalho em Marx para 

entendermos como ele tem se expressado de forma contraditória no capitalismo.  

Embora tenha centralidade para formação do ser social, na sociedade de classes, o 

trabalhador vive o trabalho alienado, estranhado e adoecedor, causando diversos 

malefícios a sua saúde e também o impedindo de desenvolver suas capacidades 

humano-genéricas.  

Este trabalho confirmou o pensamento de vários autores, quando 

relacionamos o processo de adoecimento da classe trabalhadora ao trabalho no 

capitalismo, sendo que, inserido no contexto de acumulação flexível, manifestou-se 

incisivamente através da ordem de flexibilização, da intensificação e da precarização 

do trabalho.  

Podemos verificar também que, no contexto do trabalho do Call Center, 

evidenciado pelos autores trabalhados e de acordo com as análises dos resultados 

de dados coletados, a exploração sobre as bases do capital é manifestado de 

diversas formas, como: as metas abusivas e desumanas estipuladas pela empresa; 

as estratégias de coerção por parte da gerência e gestores para atingir as metas; o 

curto e inadequado tempo de pausa que os trabalhadores possuem, tendo que 

realizar as poucas atividades que conseguem de forma rápida; a falta de condições 

no ambiente de trabalho e climatização; a intensificação da jornada de trabalho. 

 

Os rebatimentos nocivos do trabalho no Call Center podem ser encontrados 

até nas esferas que pensamos ser mais particulares da vida do trabalhador, como 

por exemplo, a situação do sono. Verificamos que a maior parte dos teleoperadores 
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responderam que não estão dormindo bem, e que encontram a gêneses desse 

problema no trabalho, seja por consumir muito o seu tempo; por causar-lhe estresse 

e sofrimento ou pela pouca remuneração que ele lhe oferece. Isso quer dizer que os 

problemas relacionados ao sono estão relacionados com o trabalho no capitalismo. 

A apropriação do tempo pelo capital está além da esfera do trabalho, do sono, 

do tempo fora do trabalho e até mesmo do lazer, como podemos perceber nesta 

pesquisa. O capital avança no sentido de dominar não somente o trabalho, mas a 

vida do trabalhador, até que, todo o tempo da classe trabalhadora favoreça a 

acumulação de capital. Em virtude disso, utiliza-se de manobras de exploração e 

intensificação da jornada de trabalho, que marcam a vida dos sujeitos explorados e 

criam sequelas por toda a vida, interferindo na sua forma de se relacionar com as 

coisas criadas pelo trabalho, com os outros sujeitos e até consigo mesmo.  

Podemos afirmar que o processo de adoecimento da classe trabalhadora é 

construído socialmente pelo próprio capital, nas mais diversas esferas da vida. Por 

vezes os efeitos do trabalho já estão tão naturalizados e inseridos na vida dos 

trabalhadores que, muitos não conseguem traçar movimentos que possibilitem uma 

realidade diferente daquelas que estão inseridos e permanecem em vidas que não 

lhes ofereçam prazer e satisfação, ao contrário, contribuem para a formação de 

sujeitos doentes e marcados pelo sofrimento e frustração.  

Contudo, sabemos que o processo de adoecimento e sofrimento dos 

trabalhadores não é uma situação que surgiu de forma involuntária e aleatória no 

capitalismo, mas compõe parte de suas estratégias de controle e dominação, pois 

não há espaço para reflexão criatividade, organização política, busca por 

conhecimento crítico e de qualidade, quando se sofre e está cada vez mais doente.      

Embora encontramos poucos estudos realizados por Assistentes Sociais 

sobre o ramo do Call Center, é de suma importância que os profissionais conheçam 

e se dediquem a compreender como o sistema capitalista desenvolve estratégias por 

meio da intensificação da jornada de trabalho, a flexibilização como palavra de 

ordem e a precarização do trabalho, em função da incontrolável fome por 

acumulação de bens e riquezas.  

Constituindo assim, um trabalho que nega o desenvolvimento das 

potencialidades humanas, sendo que o trabalhador não possui tempo para 

atividades que proporcionam prazer, estimulem ao pensamento crítico, a criatividade 

- elementos que demandam reflexão e afastamento do cotidiano. Para o 
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teleoperador, não há tempo que sobre para nada, nem mesmo para sua organização 

política, o que traz desafios para a classe trabalhadora, além de reproduzir suas 

energias para voltar a dedicar-se ao trabalho. Entendemos que a negação das 

potencialidades humanas, a falta de satisfação no trabalho também são elementos 

que causam sofrimento e adoecimento ao trabalhador. 

 É com este trabalhador em processos de sofrimento e adoecimento que os 

Assistentes Sociais vão se deparar no seu cotidiano de trabalho, conhecer o 

contexto social e histórico onde ele está inserido é primordial para o 

desenvolvimento de uma intervenção e/ou escuta mais qualificada. 
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ANEXO  

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA EMPÍRICA 

 

1. PERFIL 

 

1.1 Idade: ___________________________________ 

 

1.2 Cor: 

(  ) Branca 

(  ) Preta 

(  ) Parda 

(  ) Amarela 

(  ) Indígena 

(  ) Outra: ____________________________________ 

 

1.3 Identidade de gênero: 

(  ) Homem  

(  ) Mulher  

(  ) Transgênero homem 

(  ) Transgênero Mulher 

(  ) Transexual homem 

(  ) Transexual mulher 

(  ) Não-binária 

(  ) Outra:____________________________________ 

 

1.4 Orientação Sexual: 

(  ) Heterossexual 

(  ) Homossexual 

(  ) Bissexual 

(  ) Outra:____________________________________ 

 

1.5 Qual é o seu grau de escolaridade? 

(  ) Nunca estudei 
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(  ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  ) Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior cursando  

(  ) Ensino superior completo 

(  ) Outro:____________________________________ 

 

1.6 Cursa/cursou faculdade em instituição: 

(  ) Nunca cursei faculdade 

(  ) Pública 

(  ) Privada 

(  ) Uma parte em instituição pública, uma parte em instituição privada. 

(  ) Outra:____________________________________ 

 

1.6 Cursa/cursou tecnológico: 

( ) Não 

( ) Sim, incompleto 

( ) Sim, completo  

 

 

2. O TRABALHO NO TELEATENDIMENTO 

 

2.1 Quantos empregos você teve antes de trabalhar nessa empresa de call center? 

( ) Nenhum, é o meu primeiro emprego 

( ) Outros, mas esse é meu primeiro emprego de carteira assinada 

( ) Um 

( ) Mais de um 

 

2.2 Há quanto tempo trabalha no ramo de teleatendimento? 

( ) Menos de 6 meses 

( ) De 6 meses a 1 ano 

( ) De 1 a 2 anos 
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( ) De 2 a 3 anos 

( ) De 3 a 5 anos 

( ) Mais de 5 anos 

 

2.3 O que te levou a trabalhar no ramo do teleatendimento? (pode marcar mais de 

uma opção) 

( ) Interesse pela área 

( ) Salário 

( ) Benefícios 

( ) Não exigir curso superior 

( ) Carga horária ser mais flexível do que em outros empregos 

( ) Falta de opção e necessidade financeira 

( ) Outros________________________________ 

 

 

2.4 Qual o seu turno de trabalho?  

( ) Diurno 

( ) Vespertino 

( ) Noturno 

( ) Variável, conforme a solicitação da empresa 

(  ) Outro:____________________________________ 

 

 

2.5 Como você define seu ambiente de trabalho? (pode marcar mais de uma opção) 

( ) Exaustivo 

( ) Cansativo 

( ) Estressante 

( ) Repetitivo 

( ) Monótono 

( ) Tranquilo  

( ) Agradável 

( ) Divertido  

( ) Criativo 

( ) Prazeroso 
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( ) Outro:________________________ 

 

2.6 Você já faltou o trabalho? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Qual foi o motivo?____________________________________ 

 

2.7 Com qual frequência você consegue alcançar as metas da empresa? 

( ) Sempre 

( ) Quase sempre 

( ) Às vezes, com facilidade 

( ) Às vezes, com dificuldade 

( ) Nunca 

 

2.8 As pausas que ocorrem durante o período de trabalho são: 

( )Suficientes para realizar as atividades básicas como ir ao banheiro, me alimentar, 

e ainda sobra tempo para conversar com os colegas/acompanhar as redes sociais 

( ) Suficientes para realizar as atividades básicas como ir ao banheiro, me alimentar 

( ) Suficientes para realizar com pressa as atividades básicas como ir ao banheiro, 

me alimentar 

( ) O tempo é insuficiente/não dá para realizar qualquer atividade 

 

2.9 Se tivesse a oportunidade, gostaria de mudar de emprego? 

( ) Sim  

( ) Não  

Por que?_______________________________________________________ 

 

 

3.TRABALHO E SAÚDE 

 

3.1 Você já apresentou algum destes problemas de saúde: (pode marcar mais de 

uma opção) 

( ) Infecção urinária 
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( )Lesão por Esforço Repetitivo- LER/ DORT 

( )Dores musculares nos ombros e costas 

( ) Problemas vocais 

( ) Fadiga visual 

( ) Fadiga auditiva 

( )Dor de cabeça frequente  

( ) Pressão alta 

( ) Diabetes 

( ) Bruxismo 

( ) Obesidade 

( ) Perda de peso 

( ) Queda de cabelo 

( ) Ansiedade 

( ) Síndrome do pânico 

( ) Depressão 

( ) Insônia/ Dificuldade para dormir 

 

3.2 Algum destes sintomas se iniciou ou se agravou depois que começou a trabalhar 

com teleatendimento?  

( ) Sim     

( ) Não 

( ) Não sei 

 

3.3 Você já teve algum acompanhamento psicológico/psiquiátrico? 

( ) Sim                    

( ) Não  

Caso positivo, qual foi a data/ano do último encontro?________________ 

 

3.4 Como você avalia a qualidade do seu sono? 

( ) Durmo bem todas as noites  

( ) Durmo bem quase todas as noites 

( ) Ultimamente não tenho dormido bem 

( ) Durmo pouco e/ou tenho sono agitado 
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( ) Tenho insônia, bruxismo, ou/e outras doenças relacionada ao sono, que me 

atrapalham a dormir bem 

( ) Não sei 

 

3.4.1 Caso você tenha alguma dificuldade em relação à qualidade do seu sono, acha 

que o motivo é: (pode marcar mais de uma opção) 

( ) Devido ao trabalho 

( ) Devido aos estudos 

( ) Devido às atividades domésticas 

( ) Problemas financeiros 

( ) Problemas familiares/amorosos 

( ) Ansiedade e/ou outros problemas psicológicos 

( ) Não sentir sono  

( ) Outro: __________________________ 

 

3.5 Marque cinco atividades que você mais faz quando não está no trabalho: 

( ) Shopping 

( ) Salão de beleza  

( ) Supermercado 

( ) Reuniões religiosas 

( ) Viagens 

( ) Encontro com os amigos  

( ) Namorar 

( ) Afazeres domésticos  

( ) Estudos de escola/técnico/faculdade  

( ) Segundo emprego/negócio para complementação da renda  

( ) Televisão e/ou séries e/ou filmes em casa 

( ) Dormir e/ou ficar deitada 

( ) Redes sociais (instagram, facebook, twitter, entre outros) 

( ) Bares/ festas 

( ) Praia 

( ) Prática de esportes 

( ) Leitura  

( ) Ouvir música 
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( ) Cuidado da família (crianças, idosos) 

( ) Outro:_____________________________ 

 

3.6 Com que frequência você costuma ter momentos de lazer (diversão/descanso)? 

( ) Todos os dias eu tenho tempo para o lazer 

( ) Todos os meus finais de semana 

( ) Algumas vezes durante a semana 

( ) Algumas vezes no mês 

( ) Poucas vezes no mês 

( ) Raramente tenho momentos para o lazer 

 

3.6.1 Caso você não tenha tempo disponível para o lazer, acha que o motivo é: 

(pode marcar mais de uma opção) 

( ) Devido ao trabalho 

( ) Devido aos estudos 

( ) Devido às atividades domésticas/ cuidados com crianças  

( ) Problemas financeiros 

( ) Problemas familiares/amorosos 

( ) Ansiedade e/ou outros problemas psicológicos 

( ) Não sentir sono  

( ) Outro: __________________________ 

 

3.7 As pessoas que convivem com você notaram alguma diferença em você depois 

que começou a trabalhar no call center? O que? (pode marcar mais de uma opção) 

( ) Não 

( ) Sim, dizem que engordei 

( ) Sim, dizem que emagreci 

( ) Sim, dizem que estou mais irritado e/ou estressado 

( ) Sim, dizem que estou mais distraído e/ou desatento 

( ) Sim, dizem que estou mais competitivo 

( ) Sim, dizem que estou mais triste 

( ) Sim, dizem que estou mais sensível 

( ) Sim, dizem que estou mais feliz e/ou alegre 

( ) Sim, dizem que estou sem tempo para eles e/ou sair 
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( ) Não sei 

 

3.7.1 Você concorda com alguma dessas diferenças apontadas pelas pessoas? 

( ) Sim. Qual?_____________________________________ 

( ) Não 

( ) Não sei 

 

 

4.Organização política 

 

4.1 O que você acha que poderia ser feito para melhorar as condições de trabalho 

no seu setor de teleatendimento? 

( ) __________________________________________________ 

( ) Não sei 

( ) Nunca pensei sobre  

 

 

 

 

 


