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RESUMO

O modo capitalista de produção de mercadorias se modifica historicamente, ampliando sua
capacidade hegemônica a partir de suas transições no que refere ao seu modo de organização
do trabalho, do emprego e da produção. As revoluções industriais e tecnológicas retratam, em
grande medida, este remodelamento e traz à tona novas configurações advindas destas
metamorfoses do capital nestas primeiras décadas do século XXI. Tais transformações têm
consequências sobre a vida dos trabalhadores especialmente no que refere à organização do
trabalho, aos vínculos empregatícios e à subjetividade dos trabalhadores. Considerando as
sociedades contemporâneas, que se desenvolvem a partir de uma lógica de produção
mercantil, baseada na telemática, surgem diversos ramos intermediários na atividade
produtiva intensivos em informação, comunicação, dentre eles, os Call Centers. A
Reestruturação Produtiva reconfigura as dimensões do trabalhador e sua forma de inserção no
mundo do trabalho. Aspectos que outrora não eram apropriados pelo capital como a dimensão
subjetiva passam a ser apoderados pelo modo de organização do trabalho capitalista, em sua
nova roupagem de acumulação flexível, que adoece o trabalhador e altera suas experiências nas
relações de trabalho. Diante deste contexto, o problema que norteia esta pesquisa pode ser
sintetizado nas questões: (i) Em que medida os Call Centers constituem exemplos elucidativos
das novas reconfigurações no mundo do trabalho, do surgimento de novas categorias de
trabalhadores, de novas formas de extração de mais-valia e de organização flexível da produção
e do trabalho? (ii) Qual o perfil sócio ocupacional trabalhadores, Operadores de Telemarketing,
considerando a diversidade de perfis sócio- ocupacionais que este novo proletariado é
constituído, em suas diferentes variáveis, como a de gênero, geração, raça/etnia? (iii) Quem são
as empresas atuantes na área, de que setor, o que produzem, de que porte? Diante de que
contextos organizacionais se estruturam, quais são as suas estratégias empresariais? Porque se
relacionam virtualmente com os clientes/consumidores em vez do face-a-face? A pesquisa
compreende estas questões postas a partir das novas morfologias que o trabalho tem
apresentado a sociedade, apropriando-se de alternativas flexibilizadoras, que trazem
contradições à Classe-que-vive-do-trabalho e o adoece, o precariza e toma para si a totalidade
das dimensões do trabalhador: a física e também a subjetiva. O objetivo geral do estudo é
compreender como se constituem as relações de trabalho em empresas de Call Center,
considerando as novas formas de organização produtiva no século XXI. O objetivo específico
permeia o perfil sócio ocupacional dos trabalhadores do setor e as características das empresas
atuantes na área, como processo de compreensão do objetivo geral. No que refere aos
procedimentos metodológicos, as categorias e conceitos chaves são: modo de produção
capitalista, acumulação flexível, trabalho, emprego, reestruturação produtiva, infoproletariado,
Call Center, telemarketing, trabalho precário, emprego precário e subjetividade do trabalhador.
Por meio dessas categorias, busca-se compreender, de modo geral, como o processo de
Reestruturação produtiva e o novo modo de organização produtiva, se instalam em empresas
flexíveis, como os Call Centers e a partir destas preposições como se estabelecem as relações
de trabalho em um cenário de construção de um novo proletariado - o infoproletariado.
Palavras Chave: Call Center, Operador de Telemarketing, Reestruturação Produtiva,
Infoproletariado.

ABSTRACT

The capitalist mode of commodity production has changed historically, expanding its
hegemonic capacity from its transitions in what refers to its way of organizing work,
employment and production. Industrial and technological revolutions largely depict this
remodeling and bring to light new configurations arising from these metamorphoses of capital
in these first decades of the twenty-first century. Such transformations have consequences on
workers' lives, especially with regard to the organization of work, the employment links and
the subjectivity of workers. Considering the contemporary societies, which are developed
from a logic of commercial production, based on telematics, there are several intermediary
branches in productive activity that are intensive in information and communication, among
them, the Call Centers. The Productive Restructuring reconfigures the dimensions of the
worker and his / her insertion in the world of work. Aspects that once were not appropriated
by capital as the subjective dimension are taken over by the mode of organization of capitalist
labor in its new coat of flexible accumulation that makes the worker sick and changes his
experiences in labor relations. In this context, the problem that guides this research can be
summed up in the following questions: (i) To what extent are Call Centers indicative of new
reconfigurations in the world of work, the emergence of new categories of workers, new
forms of And flexible organization of production and labor? (Ii) What is the sociooccupational profile of workers, Telemarketing Operators, considering the diversity of sociooccupational profiles that this new proletariat is constituted, in its different variables, such as
gender, generation, race / ethnicity? (Iii) Who are the companies active in the area, in which
sector, what they produce, of what size? In front of which organizational contexts are
structured, what are their business strategies? Why do they relate virtually to customers /
consumers instead of face-to-face? The research comprehends these questions posed by the
new morphologies that the work has presented the society, appropriating flexible alternatives,
that bring contradictions to the Class-that-lives-of-work and makes it sick, the precariza and
takes for itself the Dimensions of the worker: the physical and also the subjective. The general
objective of the study is to understand how the labor relations in Call Center companies are
constituted, considering the new forms of productive organization in the 21st century. The
specific objective permeates the socio-occupational profile of the workers of the sector and
the characteristics of the companies operating in the area, as a process of understanding the
general objective. In terms of methodological procedures, the key categories and concepts are:
capitalist mode of production, flexible accumulation, labor, employment, productive
restructuring, infoproletariat, Call Center, telemarketing, precarious work, precarious
employment and subjectivity of the worker.
Through these categories, it is sought to understand, in a general way, how the process of
Productive Restructuring and the new mode of productive organization, settle in flexible
companies, such as Call Centers and from these prepositions as they establish the labor
relations In a scenario of the construction of a new proletariat - the infoproletariat.
Keywords: Call Center, Telemarketing Operator, Productive Restructuring, Infoproletariat.
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INTRODUÇÃO

O modo capitalista de produção de mercadorias se modifica historicamente, amplia sua
capacidade hegemônica a partir de suas transições no que refere à organização do trabalho, do
emprego e da produção. As revoluções industriais e tecnológicas retratam, em grande medida,
este remodelamento e traz à tona novas configurações advindas destas metamorfoses do capital
nestas primeiras décadas do século XXI. Tais transformações têm consequências sobre a vida
dos trabalhadores especialmente no que refere à organização do trabalho, aos vínculos
empregatícios e subjetividade dos trabalhadores.
Considerando as sociedades contemporâneas, que se desenvolvem a partir de uma
lógica de produção mercantil, baseada na telemática, surgem diversos ramos intermediários
na atividade produtiva intensivos em informação, comunicação, dentre eles, os Call
Centers.
Os Call Centers constituem unidades de centralização de trabalhadores que
desenvolvem a prestação de serviços virtuais, sem o face-a-face direto, utilizando-se das
info-redes para intermediar o contato entre produtores, vendedores e consumidores. São
centrais de atendimentos que têm como objetivo fazer a interface entre consumidores e
empresas. O Call Center, expressão da língua inglesa, possui várias denominações: central
de chamadas, canal de relacionamento, suporte técnico ou de oferta de atividades
especializadas para atender necessidades de consumidores.
Um Call Center envolve um conjunto de recursos (computador, equipamento de
telecomunicação, sistemas e operadores), que interage com os consumidores e permite
receber grande número de ligações simultaneamente, por meio de tecnologias que
aperfeiçoam os serviços, como a CTI (Computer Telephony Integration) que faciliata a
integração do telefone ao computador, o gerenciamento das ligações e distribuição das
mesmas por meio das operações e encaminhamento para os atendentes especializados.
Outra tecnologia empregada no Call Center é o IVR (Interactive Voice Response) que
possibilita a interação do cliente por meio de áudio pré-gravado de acesso a menus,
escolher aquele que irá atender às suas necessidades. O serviço de Call Center é
normalmente estabelecido dentro da própria empresa, enquanto o serviço de telemarketing
(serviço de venda) é quase sempre terceirizado. No Brasil, este processo de produção de
serviços virtuais tem-se ampliado ano após ano depois do remodelamento das
Telecomunicações na última década do século XX, criando uma nova categoria de
trabalhadores e gerando novos postos de trabalho e emprego, especialmente para a
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população jovem bem como novas formas de vínculos empregatícios como a terceirização e
os subcontratos sem determinação temporal.
Para Antunes (2014), o trabalho atual traz novas configurações, necessitando de
maiores e mais aprofundadas análises desta nova morfologia da categoria. Atualmente a
categoria trabalho tem se apresentado de maneira heterogênea e multifacetada a partir das
transformações ocorridas no sistema capitalista, em sua fase pós-industrial. Observam-se
transformações no que refere a gênero, geração, nacionalidade, etnia, qualificação e
subjetividade dos trabalhadores. Torna-se então necessária a compreensão destas novas
clivagens do trabalho, construídas em diversos setores produtivos da sociedade de serviços,
entre eles os Call Centers.
O crescimento permanente dos Call Centers e das empresas de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), incentiva a extensão de um novo proletariado de serviços, o
infoproletariado1, na definição de Úrsula Huws (2009).
A informatização do trabalho onde se inserem as novas maquinarias e tecnologias,
apresenta um processo, em que há o aumento da informalização do trabalho, sobretudo presente
no aumento dos trabalhos terceirizados, subcontratados, flexibilizados, em tempo parcial e aqui
os teleoperadores, ampliando as configurações de atividades de trabalho precarizados
(ANTUNES 2014).
O avanço tecnológico contribui de um lado para aumentar a produtividade do trabalho e,
de outro lado, intensifica ainda mais a exploração da força de trabalho, ou seja, a reestruturação
produtiva do trabalho atinge inevitavelmente o trabalhador.
Neste sentido, trazer à luz discussões do mundo do trabalho implica adentrar em
relações sociais, laborais, políticas e econômicas de Desenvolvimento Social, bem como suas
implicações à subjetividade do/a trabalhador/a e a construção relacional de seu trabalho e sua
existência enquanto trabalhador auxilia a compreensão das novas organizações de trabalho e
exigências impostas pelo capital ao trabalhador.
A crise do capital nos países capitalistas centrais na década de 1970 estimula
transformações sócio históricas que envolveram as esferas sociais.
A crise estrutural do capitalismo instaura um novo modo de acumulação flexível de
capital e exploração da força de trabalho, em que se apresentam novas bases tecnológicas e
organizacionais com o intuito de extração de mais-valia da força de trabalho.
1

Infoproletários pode ser associado ao uso de novas tecnologias e a imposição de condições de trabalho do
século XIX em um dos setores considerados como mais dinâmicos da economia moderna, o informacional
(ANTUNES, 2009).
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O confronto com a rigidez do modelo fordista lança novas formas de trabalho, sendo
estes facilitadores da participação do trabalhador, agora colaborador inovando novos padrões
de produção e novos modelos de organização empresarial.
A acumulação flexível traduz o movimento de transformações da economia política da
década de 1970, liquidando o que outrora fora sólido, utilizando-se expressões de Bauman
(2000).
A rigidez do Fordismo foi recuperada em algumas instancias mais tarde, no domínio do
modelo de acumulação flexível, entre eles o mais conhecido o modelo da Toyota. Assim, falase de uma (re) taylorização do processo produtivo, em que se apresentam características do
modelo hegemônico Fordista e nova aparência, chamado de sistema de acumulação de capital
Toyotista, sendo que a combinação em maior ou menor grau passa a ser regrada pelas próprias
necessidades de mercado, porém em um novo espaço-tempo em que permanece explorando a
força de trabalho, sob novas condições.
Observa-se que no Fordismo, o principal elemento é a captura da força ou investimento
de energia metabólica do trabalhador, no modelo Toyotista, captura-se o sujeito em sua
totalidade, inclusive em sua subjetividade que passa a ser conduzida pelo novo modo de
acumulação de capital (ALVES, 2011).
Neste, o trabalhador responde prontamente às expectativas de seu ambiente de trabalho
e gestores, de forma a inibir parcialmente sua autonomia, já que a empresa capitalista passa a
ocupar o lugar de gestão do trabalho vivo e força de trabalho.
Altera-se neste modelo, o perfil sócio ocupacional destes trabalhadores, de modo que
estes ganham plasticidade em seu ambiente de trabalho e liberdade de movimento. Este
modelo, valoriza a capacidade de iniciativa do trabalhador frente ao seu trabalho diário e
mobilidade de funções em curtos espaços de tempo, de forma que uma das habilidades mais
exigidas é a proatividade de capacidade de relacionamento interpessoal.
Neste modelo a produção guarda relação estreita com a demanda, igualmente a força de
trabalho com uma busca permanente de “engajamento estimulado”, em uma produção que
passa a ser cada vez mais fluida, colocando em pauta o “saber fazer” do trabalhador.
A acumulação flexível demanda uma gestão organizacional e uma gestão do trabalho
vivo, enquanto domínio da subjetividade do trabalhador, envolvendo o trabalhador em sua
totalidade.
Desta forma, o trabalhador dispõe cada vez menos de sua dimensão subjetiva, pensa por
e pela empresa, implica sua dimensão afetiva- emocional durante o seu tempo do trabalho e
estendendo-o para o tempo fora do trabalho.
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O novo modelo flexível: “opera pela “captura” da subjetividade do trabalho pelo
capital, uma implicação subjetiva intensa e persistente que é requerida no local de produção”
(Alves, 2014 p. 57).
Neste sentido o Call Center apresenta-se como um modelo flexível pode ser definido
como unidades responsáveis pelo gerenciamento das relações entre empresas de vários
segmentos, como indústria, comércio, setores públicos, e seus clientes (SILVA, 2006). Por
sua vez, os Operadores de Telemarketing, são trabalhadores cuja tarefa consiste em ocupar um
dos setores dos Call Centers, responsabilizando-se pela consultoria de relacionamento com o
cliente, prestando serviços em geral de suporte, atendimento e vendas, neste sentido, a
nomenclatura do cargo pode variar entre Atendente de Telemarketing, Operador de
Telemarketing ou mesmo Consultor de relacionamento (CR), como atualmente tem sido
utilizado.
Os Call Centers representam uma atividade de elevadas proporções na geração de
novos postos de trabalho principalmente para os jovens, especialmente do sexo feminino.
Observam-se, em alguns aspectos, aproximações destas empresas com estruturas fabris, em que
cotidianamente apresentam rotinas extremamente padronizadas e controladas, sobretudo na
organização do trabalho no processo de produção de serviços.
No Brasil a atividade de Call Center é ainda recente, iniciando suas atividades nos anos
80 do século XX, juntamente com as primeiras empresas terceirizadas (Neto, 2005), tornandose um dos setores que mais cresce mundialmente.
Conforme dados da Relação anual de informações sociais (Rais, 2016), o número total
de trabalhadores que ocupam os postos de trabalho nas empresas de Call Center, no setor
de Teleatendimento, mais especificamente no setor de Teleoperação cresce a cada ano,
considerando os anos de 2004 a 2014, houve um salto quantitativo de 144%. Considerando
a mesma série histórica, houve crescimento de 155% de mulheres no setor.
A Reestruturação Produtiva reconfigura as dimensões do trabalhador e sua forma de
inserção no mundo do trabalho. A ascensão da comunicação e dos aspectos tecnológicos
amplia as perspectivas de competição que se desdobram no mundo do trabalho, altera
relações sociais, contratos e formas de gestão. Assim, reconfiguram-se grandes ideologias e
movimentos sociais e altera o modelo cultural industrial sólido para um novo modelo pósindustrial, flexível, líquido.
As exigências de novas habilidades cognitivas e comportamentais exigidas pela
Reestruturação Produtiva e pelas constantes modificações da sociedade informacional
reconstroem a situação de estranhamento e de alienação humana do trabalhador, contribui para
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o surgimento de uma nova psicopatologia do trabalho, com o crescimento de doenças
psicossomáticas.
Buscam-se novas estratégias na lógica capitalista, procurando o aumento dos lucros na
relação capital-trabalho e a sua crescente produtividade. A revolução tecnológica revela novas
formas de organização produtiva que reestrutura o sistema capitalista.
Torna-se então relevante o estudo sobre essas novas formas de trabalho e emprego dos
trabalhadores de Call Centers, principalmente os que ocupam o setor de Telemarketing.
Aspectos relacionados à organização dos modos de produção, bem como o perfil sócio
ocupacional dos trabalhadores, os tipos de vínculos contratuais, as novas formas de extração de
sobre trabalho, e a contextualização do ambiente de trabalho, tornam-se relevantes no que tange
aos estudos das Ciências Sociais e Humanas.
A priori parte-se do pressuposto de que o adoecimento do trabalhador torna-se um fator
preponderante nas sociedades contemporâneas, em que a gestão baseada em competição,
pressão por resultados, aliada conexão ininterrupta pela rede de comunicação contribui para
gerar um ambiente de tensão e estresse. Este adoecimento parte do pressuposto de que as
metamorfoses do mundo do trabalho na contemporaneidade exige a apropriação do trabalhador
em sua totalidade, desde sua dimensão física até sua dimensão subjetiva, criando novas formas
de captura do trabalhador, que se constitui em um novo proletariado, o proletariado
informacional.

As empresas de Call Center são empregadores em constante crescimento na

sociedade de serviços, que se organizam estrategicamente a partir de modelos flexíveis de
produção, desenhando uma nova morfologia das categorias trabalho, emprego e produção.
Diante deste contexto, o problema que norteia esta pesquisa pode ser sintetizado nas
questões: (i) Em que medida os Call Centers constituem exemplos elucidativos das novas
reconfigurações no mundo do trabalho, do surgimento de novas categorias de trabalhadores, de
novas formas de extração de mais-valia e de organização flexível da produção e do trabalho?
(ii) Quem são as empresas atuantes na área, de que setor, o que produzem, de que porte? Diante
de que contextos organizacionais se estruturam, quais são as suas estratégias empresariais?
Porque se relacionam virtualmente com os clientes/consumidores em vez da face-a-face? (iii)
Qual o perfil sócio ocupacional desse infoproletariado em suas diferentes variáveis, como
gênero, geração, raça/etnia, experiência no mercado de trabalho, nível educacional,
remuneração, entre outros? A pesquisa compreende estas questões postas a partir das novas
morfologias que o trabalho tem apresentado a sociedade, apropriando-se de alternativas

13
flexibilizadoras, que trazem contradições à Classe-que-vive-do-trabalho¹2 e o adoece, o
precariza e toma para si a totalidade das dimensões do trabalhador: a física e também a
subjetiva.
O objetivo geral do estudo é compreender como se constituem as relações de trabalho
em empresas de Call Center, considerando as novas formas de organização produtiva no século
XXI.
Os objetivos específicos (i) identificar as empresas atuantes na área, seus contextos
organizacionais, estratégias empresariais e as novas formas de relação com os
clientes/consumidores; (ii) analisar o perfil sócio ocupacional do infoproletariado atuante em
empresas de Call Centers no município de Montes Claros-MG; (iii) verificar as condições de
trabalho, requerimento de novas habilidades cognitivas, comportamentais e as novas formas de
captura de sobre Trabalho na sociedade de serviços;
No que refere aos procedimentos metodológicos, as categorias e conceitos chaves são:
modo de produção capitalista, discutido por Catani e Marx, acumulação flexível, trabalho,
emprego, reestruturação produtiva, infoproletariado, Call Center, telemarketing, trabalho
precário, emprego precário e subjetividade do trabalhador, sob a ótica de Antunes, Alves,
Nogueira, Diogo e outros autores.
Por meio dessas categorias, busca-se compreender como o novo modo de organização
produtiva, se instala em empresas flexíveis, como os Call Centers, como se estabelecem as
relações de trabalho em um cenário de construção de um novo proletariado - o infoproletariado.
O estudo é interdisciplinar, parte de desdobramentos teóricos da Economia política, da
Sociologia do trabalho, da Psicodinâmica do trabalho e da Psicologia Social e do trabalho.
Em termos operacionais, a unidade geográfica de coleta de dados e análise é o
município de Montes Claros MG. A escolha do local se deve por ser uma cidade de porte
médio, que passou por processo de reconfiguração produtiva, com grande crescimento do setor
das centrais de chamadas, de oferta de serviços virtuais e de trabalhadores, operadores de
telemarketing. Cidades de porte médio como Montes Claros têm se configurado como lócus
preferido em termos locacionais das empresas em tela. A fonte de dados para identificar quem
são os trabalhadores, Operadores de Telemarketing, seus perfis sócio ocupacionais por gênero,
geração, raça/etnia no Brasil, é a RAIS e, em Montes Claros-MG, além da RAIS, também

2

Expressão utilizada por ANTUNES (2003), apropriada ao longo desta dissertação, por vezes adaptada ao termo
Homem-que-vive-do-trabalho, referenciada ao mesmo autor.
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foram feitas entrevistas para obtenção de informações adicionais. No que refere a variáveis e
aspectos não captados nesta base de dados secundários, foi feita uma pesquisa de campo para
identificar aspectos relacionados à subjetividade desses trabalhadores, às condições de trabalho
e emprego e caracterização das empresas de Call Center, atuantes no setor de telemarketing, no
município em tela. Foram feitas 31 entrevistas a atores privilegiados, de acordo com os critérios
raça, sexo, situação laboral, nível educacional, estado civil e idade.
Para verificar quem são as empresas atuantes na área, o que produzem o porte, a fonte
de dados e toda a contextualização organizacional, foi realizado entrevista com um gestor de
cada uma das empresas atuantes no setor.
A dissertação está organizada em três capítulos que objetivam delinear o mundo do
trabalho e suas relações com o trabalhador em suas várias dimensões. No primeiro capítulo,
intitulado: Produção, trabalho e emprego no século XXI: sociedade de serviços e
infoproletariado busca-se discutir a categoria trabalho, no cenário da Reestruturação produtiva,
partindo de concepções teóricas sobre o trabalho e sua contextualização no setor de serviços e
de telecomunicações. Busca-se ainda discutir o processo de precarização do trabalho e do
trabalhador inserido no modo de produção enxuta das empresas flexíveis, na era
Neodesenvolvimentista no Brasil.
O

Segundo

capítulo:

Novas

configurações

e

padrões

nas

sociedades

contemporâneas: um panorama estatístico contextualiza o setor de Call Center a partir de
dados empíricos secundários que contemplam o crescimento do setor e sua forma de instalação
no mercado, além dos perfis sócio ocupacionais dos Operadores de Telemarketing e algumas
das consequências trazidas ao trabalhador no que se refere a sua dimensão subjetiva imersa nas
condições do trabalho de telemarketing.
No terceiro Capítulo: Da Flexibilização à precariedade: Uma análise empírica dos
trabalhadores Operadores de Telemarketing em Call Centers de Montes Claros – MG,
apresentam-se os dados da pesquisa empírica partindo da análise dos dados, à sua relação com
a literatura utilizada, objetivos e hipóteses de trabalho, partindo da realização de entrevistas
semi estruturadas.
Além da entrevista com os operadores de telemarketing, foram realizadas entrevistas
com gestores das empresas investigadas para complementação de dados do trabalho.
Como critério de seleção dos 29 operadores de Telemarketing, admitidos pela empresa
cujo nome fictício nesta pesquisa é “A” e “B”, temos o tempo de trabalho, sexo, idade, estado
civil e escolaridade, ser operador de telemarketing em exercício da função e ser ex operador de
telemarketing da empresa “A” ou “B”. Trata-se, portanto, de informantes privilegiados e não de

15
amostra probabilística. Os resultados são circunscritos ao caso em tela, não podendo ser
universalizados, embora mantenham estreita relação com os dados do universo em análise.
Do total de entrevistados, 24 operadores de telemarketing em exercício da função nos
Call Centers “A” ou “B” e 05 ex- operadores das mesmas empresas investigadas. O objetivo de
entrevistar ex operadores surge da possibilidade de acesso às observações e percepções de
trabalhadores sobre a organização do trabalho em Call Centers que não mais se enquadram em
situação de trabalho, o que pode favorecer a ampliação de conteúdos subjetivos, dado que
guardam certa distância com relação à experiência de trabalho.
A escolha da metodologia foi pela pesquisa não probabilística, sob critério intencional,
que favorece o aprofundamento do conteúdo expresso nas entrevistas, possibilitando ao
pesquisador uma amostra qualitativamente ampliada.
A entrevista foi realizada, utilizando aparelhos eletrônicos de gravação de áudio de
acordo com consentimento e agendamento prévio com o operador. Depois de realizada a
entrevista, realiza-se a transcrição das mesmas, para posterior análise temática de conteúdo.
Partindo da analise de conteúdo, utiliza-se do programa Excel para tabulação e análise
temática para construir sua relação com a literatura utilizada, objetivos e hipóteses de trabalho,
finalizando com as considerações finais.
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1.
PRODUÇÃO, TRABALHO E EMPREGO NO SÉCULO XXI:
SOCIEDADE DE SERVIÇOS E INFOPROLETARIADO

O mundo do trabalho passa por modificações em seu modo de organização, bem como
no perfil dos trabalhadores que se modificam conforme a demanda destas novas
reconfigurações do século XXI. Neste sentido, este capítulo discorre sobre esta transformação
estrutural do trabalho e a possível adequação dos Call Centers a estas novas metamorfoses, que
elucidam do surgimento de novas categorias de trabalhadores, de novas formas de extração de
mais-valia e de organização flexível da produção, do trabalho e do emprego.

1.1 Metamorfoses do trabalho nas sociedades contemporâneas.

O modo capitalista de produção de mercadorias se modifica historicamente, ampliando
sua capacidade hegemônica a partir de suas transições no que se refere ao seu modo de
organização do trabalho e da produção. As revoluções industriais e tecnológicas retratam este
remodelamento e as novas configurações advindas destas novas roupagens propostas pelo
capital, enfraquecendo a subjetividade e criatividade do trabalhador, que outrora era o centro do
processo produtivo (MARX, 1996).
Construir uma tecelagem histórica e discutir as propostas teóricas que se relacionam
com a organização do trabalho em Call Center, no setor de Telemarketing auxilia a
compreensão do ambiente e relações ali constituídas.
Para iniciarmos, torna-se relevante compreender que o conceito moderno de trabalho
se remete a duas vertentes e definições, a primeira caracterizando uma ação humana relacional
entre homem e natureza de forma que naturalmente o homem exerce força criativa sobre a
natureza. Assim, coloca em pauta sua criatividade e inteligência no manejo de sua modificação
conforme suas necessidades.
De acordo com Marx, o homem é o primeiro ser que conquistou a liberdade de
manejos e controle da natureza. Os animais agem de acordo com seus instintos e força natural,
já o homem, graças ao seu trabalho, conseguiu dominar em parte, as forças da natureza,
colocando-as a seu serviço (MARX, 1996).
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A segunda definição reinterpreta a primeira, de forma que no trabalho ainda
considerado relacional, estão presentes todos os dias as relações sociais de classe, como as de
proletariado e capitalistas e a partir desta definição, o trabalho passa a ser discutido e
compreendido como uma relação de controle da classe hegemônica.
Estas definições apesar de traduzir uma importante característica do trabalho humano,
que é sua forma ralacional constituinte, apresenta limitações no que se refere a algumas
perspectivas.
Ao se pensar a categoria trabalho, torna-se essencial colocar em pauta algumas variáveis
de análise, como as peculiaridades entre trabalho e Gênero e os modos de organização
presentes no mundo do trabalho, como são prescritos, se existe divisão seja ela: técnica, sexual
ou social, por exemplo.
Outra problemática que deve ser ressaltada refere-se à estagnação da atividade humana,
em relação a sua naturalização do natural, ou seja, a capacidade de normalizar caracteristicas da
categoria trabalho naturalizando-as ao longo do tempo enfraquecendo sua dimensão histórica e
dialética.
O termo trabalho traz em sua origem etmológica a preposição de sofrimento, de
castigo ou punição, de modo que as problemáticas pensadas nos estudos da Sociologia do
Trabalho trazem atualmente vestígios desta etmologia quando se pensa em relações de
subordinação de clsse e relação coercitiva de classe, reforçando a dimensão histórica do
trabalho (HIRATA etall, 2007).
Entretanto, a dimensão do trabalho em sua origem histórica traz ao homem a
pressuposição de liberdade, quando lhe permite ser criativo, autônomo em sua criação,
permitindo a capacidade de projeção, diferentemente do trabalho animal que estabelece em si
uma relação de automação no processo de produção instintiva. O homem a partir do seu
trabalho é capaz então de modificar a natureza de acordo com seus interesses e possibilidades.
(MARX, 1996)
O que Marx (1996) observa na História são a evolução gradativa do trabalho e a
evolução do homem em suprir suas necessidades frente ao meio.
Para aumentar o seu poder sobre a natureza, o homem começa a utilizar
instrumentos, acrescentando modos artificiais de ação aos meios naturais aumentando a
capacidade do trabalho humano de transformar o próprio homem.
O trabalho criador apresenta-se como uma condição necessária para que o homem
seja cada vez mais livre, porém em sua contemporaneidade, o trabalho assumiu características
diferentes das anteriormente pensadas, de forma que o homem que produz os bens materiais,
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alguns indispensáveis a sua própria existência, começa a não se realizar como ser humano em
suas atividades.
Se, é no trabalho que encontramos o sentido de transformação, e é o trabalho que
incita seu progresso, é contraditório que ele mesmo (o trabalho) torne-se o que aprisiona, o que
aliena e o que adoece.

Para conseguimos compreender este antagonismo, devemos prestar

atenção no caráter do trabalho em nossa sociedade que exprime sua forma de mercadoria
(MARX, 1996).
No sistema atual o trabalhador passa a produzir bens que não lhe pertencem e cujo
destino, escapa ao seu controle. O trabalhador, desta forma, não se reconhece no produto final
de seu trabalho; não há a percepção daquilo que ele criou como fruto de suas capacidades
físicas e mentais. A criação causa estranheza aos olhos do seu produtor, e não como o resultado
normal de sua atividade e do seu poder de modificar livremente a natureza.
Assim, a produção do trabalhador que historicamente era livre para utilizar de suas
capacidades físicas e mentais para uso de sua criação, de acordo com suas necessidades e
possibilidades, passa na contemporaneidade a ser um instrumento de produção do sistema
capitalista, alienado e separado de sua obra, desvinculado de sua capacidade livre e criativa. Os
detentores dos meios de produção passam assim, a conduzir a produção daquele que
anteriormente construía seu trabalho de acordo com suas potencialidades e necessidades.
O controle do espaço produtivo, bem como o domínio do produtor passa a ser
consolidado desde o período da manufatura, atravessando o contexto histórico social do
trabalhador e se refazendo em cada fase.
A noção de cooperação baseada na divisão do trabalho adquire sua forma clássica no
trabalho manufatureiro.
A divisão do trabalho requer do capitalista a reunião de um grupo de operários que
colaboram no chão –de- fábrica executando as diferentes operações que criam a mercadoria,
utilizando de mecanismos que favorecem o processo produtivo, a manufatura (MARX, 1996).
É no trabalho manufatureiro que se inicia a fragmentação da subjetividade do
trabalhador, já que no processo produtivo a sua criatividade e capacidade de pensar são
reduzidos, se não abolidos, para que o capitalista se detenha do processo de mais valia. O
processo de cooperação na produção passa a ser seriado, fragmentado e o trabalhador passa a
ser um instrumento vivo de produção, favorecendo seu empobrecimento subjetivo no trabalho e
aumentando a capacidade de domínio do capitalista. O trabalhador perde seu domínio sobre sua
própria produção, uma vez que o produto final é construído de forma fragmentada, e o
trabalhador conhece somente parte de um todo posteriormente construído.
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As forças produtivas desenvolvidas, pelo capital, intensificam a desvalorização do
trabalhador e sua exploração. Este contexto favoreceu os principais conflitos de classes na
Europa no séc. XIX.
Desenvolve-se neste contexto, um cenário de subordinação do trabalho real às
necessidades do capital, onde o trabalhador passa a ser apenas uma peça no processo de
produção.
A introdução da maquinaria na produção de mercadorias favorece o remodelamento da
manufatura, que tinha como referencial principal a força de trabalho vivo. A maquinaria
moderna passa então a substituir o homem como fundamento do processo produtivo,
colocando-o em uma posição intermediária no processo de produção de mercadorias, já que
agora, este é subordinado pelo capital que controla o processo de trabalho: o trabalhador passa
a ser apenas um meio na produção de mercadorias.
A compreensão sobre a transição da manufatura à maquinofatura auxilia no processo de
entendimento das principais transformações produtivas introduzidas pelo capitalismo, e dos
conflitos decorrentes dela.
O capitalismo, ao aprofundar em seu modo a partir da maquinofatura, cria uma relação
hegemônica ainda mais complexa e perceptível, ocupando cada vez mais a organização e
controle dos postos de trabalho humano, fortalecendo progressivamente a dependência ao
capital.
A partir da maquinofatura, surge uma nova etapa no processo de produção capitalista,
tornando possível a discussão em relação a novos processos que se constituem ao longo da
história. È inegável que o processo histórico se constitui na relação entre acontecimentos
prévios e posteriores, de forma transitória, evidenciando a plasticidade da indústria moderna,
pois esta pôs em cheque a organização do modelo de produção baseado na manufatura.
A produção maquinofatureira pode manifestar um processo de evolução no processo
produtivo, fortalecendo a circulação de mercadorias, entretanto, diz de uma produção
individual, parcial, em que cada trabalhador executava tarefas parciais em prol de um todo
desconhecido por ele.
Ao se dizer da produção manufatureira, orienta-se a partir de características da divisão
do trabalho, o que pode gerar certa independência entre os trabalhadores na fase de produção,
já que cada um deles produz parte de um processo. Esta concepção demanda uma ligação entre
os trabalhadores, de um trabalhador para o outro, que proporcione o contínuo fluxo na
produção.
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A divisão do trabalho, o princípio característico da manufatura, exige o
isolamento das diferentes fases de produção e sua independência recíproca como
outros tantos trabalhos parciais de caráter artesanal. Para estabelecer e manter a
conexão entre as diferentes funções isoladas é necessário o transporte ininterrupto do
artigo de uma mão para outra e de um processo para outro. Isto representa,
confrontando-se com a grande indústria mecanizada, uma limitação peculiar, custosa e
imanente ao princípio da manufatura (MARX, 1987, p. 395).

Assim, surgem as limitações do processo manufatureiro com vistas o processo
produtivo, já que o aumento produção vai de encontro com a perspectiva da divisão social do
trabalho e de sua construção de mercadorias, pois ela é dependente das qualidades e habilidades
de cada indivíduo, para que haja uma expansão na cadeia produtiva.
O principal mecanismo para que houvesse produção na manufatura era à força de
trabalho, que naturalmente apresenta limitações Físicas e intelectuais, estagnando o processo
produtivo. Este esgotamento físico/ intelectual do trabalhador esgota o processo produtivo,
impulsionando o capital à busca de novas estratégias de produção, novos métodos que
alcançassem maior produção em menor tempo. Surge então, a necessidade de uma reconstrução
no processo de produção do trabalho vivo, em que a dependência capacidades físicas e
habilidades intelectuais do trabalhador não fossem a peça principal na produção de
mercadorias, buscando então processualizar a independência do trabalho vivo (MARX, 1996).
Esta reconstrução do processo produtivo é atravessada por avanços e novos significados
ao mundo do trabalho e ao trabalhador que necessita se adaptar aos novos paradigmas e rápidos
processos de transformação e inovação, representadas pelas revoluções industriais que
apresentam mundialmente novas formas de organização do capital.
A maquinaria tornou-se uma estratégia e uma nova metodologia de produção de maiores
lucros ao capital, após o esgotamento e estagnação do ganho de lucros advindos da manufatura.
A força de trabalho passa então a ser mais explorada, já que naturalmente o trabalhador
necessita baratear a venda de sua força de trabalho, mesmo que este barateamento enfraqueça
ainda mais as condições de trabalho do proletariado.
Nesta direção inicia-se o processo de transição da manufatura para a maquinofatura,
onde novas estratégias são buscadas pelo capital, a fim de aumentar seu lucro, de forma que sua
dependência não estivesse relacionada ao trabalho vivo e potencialidades humanas
exclusivamente. Neste cenário o homem produtor de mercadorias passa a ser um meio e não
um fim no processo produtivo, dando lugar de destaque às novas maquinarias (MARX, 1996).

21
A introdução de novas máquinas trouxe ao processo produtivo novos padrões de
produção, mecanizando as tarefas desenvolvidas pelo trabalhador, suprimindo-o e
automatizando-o.
Desta forma o capital, transforma o poder de produção, que passa então a centralizar a
maquina em detrimento do homem, que agora se torna instrumento da maquina. Na indústria
moderna, o controle da produção deixa ainda mais de ser do trabalhador, já que o ritmo e rigor
de produção passam a ser das novas invenções tecnológicas, fortalecendo a hegemonia do
capital.
Contudo, a passagem da manufatura para a maquinofatura, amplia a
produtividade do trabalho humano, descentralizando-o. A partir destas condições a burguesia
(Capital) ganha espaço no cenário produtivo, já que a descentralização do trabalhador e a
centralização da maquina no processo produtivo, facilita e produz o barateamento da força de
trabalho e conseqüente aumento do exército de reserva, contribuindo para a ampliação e
fortalecimento de uma relação hegemônica entre capital e proletariado.
Aqui cabe ressaltar o processo de instalação e desenvolvimento das chamadas terceira e
quarta revolução industrial, já que retrata o desenho em que o objeto de estudo desta pesquisa
se instala: os Call Centers.
O sistema mundial do capital em sua etapa mais desenvolvida sugere como princípio
basilar o desenvolvimento da tecnologia, por redes informáticas e de comunicação, aplicadas à
produção industrial, contribuindo para o processo de mundialização3 do capital e
desenvolvimento do capitalismo flexível.
Este processo, ou esta etapa do capitalismo, favorece o enfraquecimento do trabalho
organizado e o surgimento de novas tecnologias altera profundamente as relações de trabalho
entre o bloco capitalista e o trabalhador.
Assim, a terceira Revolução Industrial ou tecnológica, pode ser tratada como uma das
fases em que se apresentam inovações com mais agilidade. A revolução tecnologia foi e ainda
tem sido capaz de alterar pressupostos de distancia geográficos ao passo que interliga todo o
mundo através de suas criações maquinarias e conectivas. Aqui ganha destaque a Internet que
globalizou o mundo, tornando o processo de comunicação e acesso a informação mais ágil e
acessível.

3

Mundialização enquanto processo histórico, econômico e político de integração mundial. Maiores
aprofundamentos do conceito podem ser revisados em outras obras específicas.
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Entretanto, partindo de outro viés, a terceira revolução industrial, implica o processo
de flexibilidade ou mesmo plasticidade no processo produtivo, de forma que os processos
tecnológicos e as novas maquinarias justificam a adaptação de demandas variáveis. Desta
forma, o trabalhador também se submerge em relações flexíveis de produção ou na produção,
representando novas exigências do trabalhador (ALVES, 2011).
Curiosamente observa-se que o processo de transformação tecnológico tem sido tão
fulgaz que a sociedade mal se adaptou a tais inovações e já se apresenta um novo desenho
tecnológico contínuo de aprimoramento ao modelo anterior.
A chamada quarta revolução industrial, traz a continuidade e se refaz na esteira da
anterior, aprimorando e ampliando os processos de informação, comunicação de forma
digital, demandando do trabalhador bem como de toda a esfera social o acompanhamento
rápido, que ora inclui, ora exclui o sujeito desta rede mundial que se constrói pelas mídias e
novas constantes tecnologias digitais.
Assim, o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação instaurada na terceira
revolução industrial e ampliada na quarta revolução industrial ou Revolução Informacional,
como dirá Alves (2011), inaugura os Ciberespaços4 alterando de modo qualitativo o processo
relacional entre homem-máquina, implicando a subjetividade humana, tanto na sua esfera
produtiva quanto em sua esfera reprodutiva.
Neste sentido, ainda conforme Alves (2011), a apropriação do capital à introdução de
constantes tecnologias refaz a organização e processo produtivo, na medida em que a rede
informacional passa a ser controlativa, constituindo a “captura” da subjetividade do
trabalhador. Assim, as inovações tecnológicas, presentes na reestruturação produtiva, se
relacionam intrinsecamente com os novos modos de produção Toyotista, como discutiremos
adiante.
Enfim, o modo capitalista de produção de mercadorias, em sua fase industrial, ampliou
sua capacidade hegemônica com a transição da produção manufatureira à maquinofatura,
revolucionando instrumentos tecnológicos de produção, criando novas condições e
configurações no trabalho e no trabalhador. Em sua nova fase, agora pós-industrial, conhecida
na
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como

pós-moderna,

modernidade

reflexiva,

modernidade

líquida,

hipermodernidade, entre outras denominações, em que serviços, comunicação, informação e
domínio do setor financeiro sobre os demais são os traços principais, o trabalhador que é

4

Espaço virtual de informação e comunicação (ALVES,2011).
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enfraquecido em sua dimensão subjetiva, que outrora era o centro do processo produtivo, de
forma que sua autonomia torna-se parcialmente capturada pelo processo produtivo.

1.2 Novas configurações no mundo do trabalho: o infoproletariado sob modelos de
organização da produção flexível.

Considerando as sociedades contemporâneas, que se desenvolvem a partir de uma
lógica de produção capitalista maquinofatureira, surgem diversos ramos de atividade
produtiva, dentre eles, os Call Centers que representam uma atividade de elevadas
proporções na geração de novos postos de trabalho principalmente para os jovens,
especialmente do sexo feminino. Observam-se, em alguns aspectos, aproximações das
empresas de Call Center com estruturas fabris, em que cotidianamente apresentam rotinas
extremamente padronizadas e controladas, sobretudo na organização do trabalho no processo
de produção de serviços.
No Brasil a atividade de Call Center é ainda recente, iniciando suas atividades nos anos
80 do século XX, juntamente com as primeiras empresas terceirizadas (Neto, 2005), tornandose um dos setores que mais cresce mundialmente.
Conforme dados da Relação anual de informações sociais (Rais, 2016), o número total
de trabalhadores que ocupam os postos de trabalho nas empresas de Call Center, no setor
de Teleatendimento, mais especificamente no setor de Teleoperação cresce a cada ano,
considerando os anos de 2004 a 2014, houve um salto quantitativo de 196.2 mil em 2004 a
478.4 mil em 2014.
Para Antunes (2014), o trabalho atual traz novas configurações, necessitando de maiores
e mais aprofundadas análises desta nova morfologia da categoria trabalho. Atualmente a
categoria trabalho tem se apresentado de maneira heterogênea e multifacetada a partir das
transformações das últimas décadas. Deste modo que se torna possível observar diferenças
existentes atualmente como diferenças de sexo, geração, nacionalidade, etnia e qualificação.
Torna-se então necessária a compreensão destas novas clivagens do trabalho, construídas no
ambiente de Call Centers², bem como em outros setores.
A ascensão da comunicação e dos aspectos tecnológicos, do modelo Neoliberal
amplia as perspectivas de competição que se desdobram no mundo do trabalho, alterando as
relações sociais, seus contratos e formas de gestão. Assim, reconfiguram-se grandes
ideologias e movimentos sociais e alteração do modelo cultural industrial, para um novo
modelo flexível (BAJOIT, 2006).
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Estas novas configurações do mercado incluem desde o operariado industrial e rural até
os assalariados de serviços, a inclusão da mulher nos postos de trabalho, os serviços de
terceirização, os subcontratos sua determinação temporal.
A nova morfologia do trabalho capacita a analise de trabalhos que traz consigo em sua
atividade diária as particularidades do trabalho rotinizado, padronizado, característico do
modelo Fordista/ Taylorista, trazendo por outro âmbito o dinamismo e flexibilidade do modelo
Toyotista, mesclando-se e alternando-se em seus postos de trabalho, conforme o interesse e
demanda da prescrição do posto, sobretudo nas atividades de telemarketing, motoboys,
trabalhadores bancários, assalariados de Fast Food, e outros que delineiam as novas formas
heterogêneas de trabalho, multifacetadas em diferenças e semelhanças de gênero, etnia,
nacionalidade, qualificação, espaço), que tendenciam a precariedade do trabalho. (ANTUNES,
2007).
Outro elemento que pode ser observado como reforçador da heterogeneidade nos
serviços de teleatendimento é a rotatividade de teleoperadores e as relações de trabalho que são
constituídas. Apesar das empresas de Telemarketing constituir um atrativo que é a formalidade
das relações de trabalho, observa-se que a dinâmica das relações apesar de formais trazem
elevado grau de precariedade e controle, podendo ser este um dos fatores que aumentam e
caracterizam o trabalho de telemarketing altamente rotativo.
Observa-se ainda conforme Neto (2005), que o aumento da complexidade e a
permanente busca de excelência operacional e redução de custos, os Call Centers²5 enfrentam
diversos desafios gerenciais. As necessidades partem dos recursos humanos, onde fatores
como, por exemplo, absenteísmo, suporte emocional, cansaço e políticas de monitoramento de
chamadas são altamente relevantes.
Segundo Neto (2006), as organizações consideram Call Centers como um ambiente
em que o trabalho é padronizado resultando atividades repetitivas e uniformes que possibilitam
economias de escala e consistência na qualidade do serviço prestado. A pressão para acelerar a
produtividade e a receita gerada por trabalhador geralmente rotatividade dos funcionários e
absenteísmo refletem no desafio de atrair e reter funcionários para o Call Center.
5

Compreende-se por Call Center, as indústrias do segmento de Serviços, baseada na interface do cliente e
produto, pautada na oferta de serviços em geral de vendas, suporte, marketing, pelo setor de Operação de
Telemarketing (NOGUEIRA et.all. 2009).
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O crescimento permanente dos Call Centers e das empresas de Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC), incentiva a extensão de um novo proletariado de serviços, o
infoproletariado ou o cybertariat, na definição de Úrsula Huws (2003). Entretanto, a
informatização do trabalho onde se inserem as novas maquinarias e tecnologias, apresenta
também um processo contraditório, em que há o aumento da informalização do trabalho,
sobretudo presente no aumento dos trabalhos terceirizados, subcontratados, flexibilizados, em
tempo parcial, teleoperadores, ampliando as configurações de atividades de trabalho
precarizados. (ANTUNES 2014).
O avanço tecnológico intensifica ainda mais a exploração da força de trabalho, ao passo
que a reestruturação produtiva do trabalho atinge inevitavelmente o trabalhador.
A precariedade no trabalho é historicamente imposta pelo capital, podendo ser
salientada nos estudos de Marx onde se observa que as relações sociais propiciam produção de
mercadorias, de valores de troca, favorecendo o capital, onde o trabalhador ocupa lugar de
classe dominada, exercendo a condição de precariedade no trabalho e vulnerabilidade no
ambiente de trabalho, de forma que a sobrevivência do capitalismo está condicionada à
exploração da classe de trabalhadores, a classe dominada (GEORGES, 2006).
A disciplina e controle do trabalho no chão-da-fábrica: “é uma das dimensões de um
longo processo de racionalização do trabalho, em particular, e da própria sociedade, como
totalidade” (SEGNINI, 2011, p. 71).
As forças produtivas e reprodutivas podem ser subcategorizadas entre os produtores
(classe trabalhadora) e aqueles que controlam o processo produtivo (os capitalistas e sua equipe
de gestão).
Percebe-se que neste processo produtivo, a lógica do sistema capitalista desconsidera as
reais necessidades societais, instaurando a autovalorização, que não depende das reais
necessidades de auto reprodução da humanidade (ANTUNES, 2010).
No que tange as produções capitalistas, torna-se indispensável à discussão sobre
os modelos de produção que o delineia, como o Taylorismo/Fordismo, que se configura a partir
do processo de produção altamente controlado, homogêneo, ritmado, seriado e produzido em
massa (ANTUNES, 2007).
O modelo Taylorista facilita o controle da classe trabalhadora, por parte da
classe dominada, aperfeiçoando a divisão social do trabalho do sistema fabril.
Considera-se ainda a não aceitação do ócio neste modelo, que foi sendo introduzido de
maneira sutil e moral à classe trabalhadora, favorecendo ainda mais a classe dominante desta
divisão social, permitindo total controle da força de trabalho, para obter o máximo rendimento.
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No século XX, dois modelos de organização do trabalho mudaram significativamente a
produção fabril: O Taylorismo e o Fordismo. Ambos partindo do pressuposto de uma produção
fragmentada e passiva do trabalhador. Como características observam-se a rotinização e
estratificação da produção, além do controle do ritmo e modo de produção no chão-da-fábrica
com o objetivo final de racionalização do processo produtivo que resulta à maximização do
lucro.
Tais modelos buscavam a extensão da produção em menor tempo possível e elevação de
lucro à classe detentora dos meios de produção.
Sabe-se que embora outros modelos surgiram ao longo da historia da produção do chãode-fábrica, os modelos Taylorista e Fordista ainda podem ser observados em estruturas fabris
atuais, ainda que de forma parcial e reconstruída a partir de demandas atuais (CATANI, 1985).
A regulamentação e contratação da força de trabalho não isentam a sociedade
Taylorizada e Fordizada da degradação do trabalho, sendo visível a tais modelos de processo
produtivo a mecanização, manualização, e em última análise a alienação da classe dominada,
ou classe- que- vive –do- trabalho. Este cenário começa a ser alterado a partir da década de 70
quando se instaura a crise do processo produtivo, que ainda está em curso.
Estas mudanças no processo produtivo, ou esta crise produtiva e econômica que se
iniciava, enfraqueceram o modelo Taylorista/ Fordista uma vez que sua metodologia produtiva
já não mais atendia às necessidades econômicas atuais, demandando, portanto novos modelos e
estratégias de acumulação, capazes de oferecer novos caminhos ao declínio e enfraquecimento
econômico que se iniciava.
Essa reestruturação produtiva baseou- se no que se denomina a empresa enxuta, ou
empresa moderna, a empresa que inclui o trabalho morto, reduzindo, limitando o trabalho vivo,
alterando a esfera produtiva e remodelando o modelo Taylorista/Fordista.
As conseqüências da inserção do trabalho morto ao processo produtivo recaem sobre a
classe trabalhadora, ao passo em que pode ser visualizado o alto índice de desemprego, a
precarização estrutural do trabalho, rebaixamento salarial, perda de direitos etc., em que cada
vez mais o trabalho vivo é substituído pelo trabalho morto, tornando-se necessário uma nova
lógica de trabalho, um novo tipo do que anteriormente se chamava de trabalhadores e
atualmente os capitalistas e seus gestores denominam, de modo mistificado, como
colaboradores, falsificando e introjetando à classe trabalhadora a filosofia de pertencimento e
participação ativa entre classe dominada e dominante.
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Este novo modelo de produção, embute a necessidade de perfis de trabalhadores
polivalentes, multifuncionais, diferentemente do que se esperava do trabalhador inserido no
modelo Taylorista e Fordista.
Atualmente, espera-se do trabalhador não mais a especialização do modelo de Taylor e
Ford, mas o perfil multifuncional e adaptativo às novas demanda de mercado, que em verdade
expressa a enorme intensificação dos ritmos, tempos e processos de trabalho.
Consequentemente há o favorecimento da intensificação do trabalho, novas
formas de extração de trabalho, modificando as noções de tempo e espaço produtivo, alterando
a maneira como o capital passa a produzir mercadorias materiais ou imateriais em que, por
exemplo, uma empresa concentrada pode ser reorganizada com menor numero de mão de obra
que produz em ritmo maior.
Evidencia-se a este modo, o trabalho da telemática, o trabalho conectado em
rede, com novas formas de precarização.
Estamos experienciando atualmente, a diminuição de trabalhos contratados e
regulamentados, dominante no século XX e vendo sua substituição pelas terceirizações,
quarteirizações pelo trabalho flexibilizado, competitivo, cooperativo, dinâmico.
A crise econômica da década de 70 contribuiu para que o paradigma Taylorista/
Fordista se transformasse em um modelo enfraquecido, favorecendo o processo de
Reestruturação Produtiva na indústria. Esta, por sua vez, trouxe consigo processos de
transformação nas empresas e indústrias, a desregulamentação e flexibilização do trabalho.
Emerge nesse contexto, em cenário econômico o Neoliberalismo, e no plano
administrativo o modelo Toyotista, com novas estratégias de produção e acumulação de capital.
A especialização no que tange o exercício no chão-de-fábrica, alienante, repetitivo da
linha de produção fabril foi substituído pela complexidade de atividades, exigindo do
trabalhador a capacidade de se dinamizar no chão-da-fábrica de modo a se adaptar em
diferentes funções que eram pulverizadas de acordo com as demandas da fábrica.
Para tanto, o trabalho tornava-se então complexo e flexibilizado, necessitando em
alguns casos que um mesmo trabalhador exercesse diversas tarefas ao mesmo tempo.
A produção tornou-se ainda mais acelerada, uma vez que a acumulação de bens e
produtos industrializados observados nos modelos Taylorista/Fordista foi modificada de forma
que a produção ocorria de acordo com a demanda de mercado, sendo produzido de acordo com
a necessidade.
Assim, instala-se o novo modelo de produção advinda das empresas automobilísticas
como Toyota e posteriormente adotadas por outras grandes indústrias como Volkswagen, que
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passam aderir o modelo de produção enxuta, que trás consigo elementos chave para que a
organização proposta alcance sucesso do ponto de vista empresarial/gerencial.
Estes elementos partem do pressuposto de trabalho em equipe, propondo ao trabalhador
maior comprometimento e sentimento de inclusão ao seu fazer profissional, o gerenciamento
visual que propõe que os processos sejam atendidos de forma imediata, evitando assim que
toda a cadeia produtiva seja interrompida de forma inesperada. Assim, o trabalhador passa a ser
responsável pela produção de toda a equipe, de forma mais acelerada, ao passo que tudo que
está acontecendo no setor produtivo é facilmente percebido por todos os funcionários.
Outro elemento adotado por grandes indústrias automobilísticas e posteriormente
adotado por grande parte de outros segmentos empresariais foi a organização do posto de
trabalho, de forma que se torna o cenário do ambiente de trabalho propondo maior segurança,
limpeza, configuração ergonômica e clara,removendo e reorganizando tudo o que não for
imediatamente utilizado.
O olhar gerencial destas empresas enxutas propõe um discurso de transparência do
processo produtivo, maior segurança nos setores produtivos e melhorais constantes dos níveis
de qualidade, produtividade e satisfação do trabalhador, além do discurso ideológico proposto
ao trabalhador de que enquanto colaborador da empresa ocupa um lugar reconhecido e cria
sentimentos de pertença e utilidade.
Ressalta-se ainda a padronização e gerenciamento de resultados do trabalho,
ferramentas de Gestão de processos, como o Procedimento operacional Padrão (POP), e
Gestão de pessoas, como treinamento e programas motivacionais.
Desta forma, a Reestruturação Produtiva, colaborou para uma reorganização econômica
e industrial, concomitantes as transformações sociais que surgiram.
O Estado de bem-estar social, que regulava a indústria pela máxima produtividade e o
comércio pelo máximo consumo, foi substituído pelo Estado neoliberal, onde a produção
ocorria de acordo com a demanda e a demanda necessariamente sendo maior que a oferta.
O neoliberalismo no Brasil fortaleceu a construção e implantação da reestruturação
produtiva, modificando os padrões produtivos industriais, tecnológicos, de novas estratégias de
organização do chão–da-fábrica, introduzindo métodos do modelo Toyotista em suas formas de
flexibilização do trabalho.
Aliando a herança Fordista/Taylorista à práxis pautada pela acumulação flexível, pela
empresa enxuta, pela inauguração de programas de qualidade total e sistemas just-in-time além
da introdução de ganhos salariais aliados à lucratividade e à produtividade, sob um pressuposto
que se adaptava às finalidades do capital financeiro e do ideário neoliberal, acabou permitindo
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uma reestruturação produtiva de grande escala no Brasil, que teve como resultado o aumento da
flexibilização do trabalho, da informalidade e precarização da classe trabalhadora.
Se por um lado o capital exige e impulsiona a flexibilização do trabalho, as respostas do
mundo do trabalho devem organizar-se de modo internacionalizadas, mundializadas.
O modelo Toyotista dissemina a ideologia de qualificação como forma de ingresso
profissional, evidenciando o conceito de empregabilidade. Por outro lado, este modelo oculta
ideologicamente seu substrato estrutural organizacional.
O modelo Toyotista, é estrategicamente organizado com o pressuposto da produção
enxuta e uma dinâmica social de exclusão que perpassa o mundo do trabalho.
É por participar à lógica estrutural da mundialização do capital, que não objetiva o
crescimento e políticas de pleno emprego, que o modelo Toyotista e sua ideologia de formação
profissional (qualificação para ingresso no mercado) tendem a fracassar qualquer pressuposto
integrador ao mundo do trabalho, tão comum na era do capitalismo fordista.
Percebe-se a alteração nas concepções de processo produtivo e inclusão do trabalhador
ao mercado de trabalho, de forma que se exige que o trabalhador seja politécnico, livrando-o
ideologicamente dos pressupostos Tayloristas-Fordistas e incluindo-o socialmente. No entanto,
observam-se trabalhadores imersos no fetichismo da empregabilidade.
É a contradição do Toyotismo e seus efeitos objetivos e subjetivos no que Se relaciona
à qualificação da força de trabalho que dá conteúdo à formação profissional e às políticas
educacionais.
Salienta-se que o modelo Toyotista não substitui o modelo Taylorista-Fordista, mas o
complementa-o, ocupando um lugar de estágio superior de racionalização do processo
produtivo, podendo ser denominado de Neofordismo ou (re) tayloriação.
O Toyotismo enlaça a subjetividade do trabalho pelo capital, se diferenciando do
Taylorismo e Fordismo desenvolvendo, sob novas condições sócio-históricas (e tecnológicas),
as deliberações presentes nas formas Taylorista e fordistas, principalmente no que diz respeito à
racionalidade tecnológica.
Poderíamos até afirmar que o Toyotismo é o modo de organização do trabalho e da
produção capitalista em resposta às novas demandas que surgem pós crise dos anos 70, com
nova base técnica para o sistema do capital e da crise estrutural de superprodução, com seus
mercados limitados.
Ressalta-se que o Toyotismo é inovação organizacional da produção capitalista, não
representando, portanto, uma nova forma produtiva propriamente dita. O Toyotismo mescla-se,
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em grandes ou pequenas proporções, com outras formas de racionalização do trabalho,
flexibilizando-o.
Por isso, tal como uma dialética integradora, alternando o novo e o arcaico, ou seja,
alternando pressupostos do modelo Taylorista/Fordista e Toyotista, o Toyotismo aparece
vinculado com as formas do modelo tayloristas-fordistas restritas no processo de trabalho.
No entanto, ele (o Toyotismo) não deixa de ser o modelo do novo processo produtivo,
atribuindo, articulando e constituindo as novas qualificações.
O Toyotismo controla o elemento subjetivo no processo de produção capitalista, isto é,
com a apreensão da subjetividade do trabalho pela produção do capital, fragmentando a
subjetividade do trabalhador e com o controle do consentimento do trabalho através de um
conjunto amplo de novidades organizacionais, institucionais e relacionais no complexo de
produção de mercadorias, tendo como princípios a autonomia, auto-ativação, colaboração, o
trabalho em equipe, iniciativas de envolvimento no processo produtivo, que criam no
trabalhador o sentimento de pertença social.
O Toyotismo, assim como o Fordismo, idealiza o desempenho individual e seus
reforçadores, incutindo no trabalhador a noção de sua natureza de seu sistema como modo de
organização de vida e não apenas organização do trabalho.
Percebe-se que o Toyotismo pode se distinguir do Fordismo, pois acrescenta novas
deliberações concretas, de caráter organizacional e estratégico, institucional e tecnológico, que
tendem a gerar um salto qualitativo na forma de subsunção real do trabalho ao capital, sendo no
Fordismo esta subsunção formal-material e no Toyotismo formal-intelectual.
O Toyotismo tende a ordenar, para o seu desenvolvimento como nova lógica da
produção capitalista, novas qualificações do trabalho que relacionam aspectos e habilidades
cognitivas e comportamentais.
As novas qualificações constroem novos dispositivos que o modelo Toyotista necessita
para se reforçar, que compõem a nova subsunção real do trabalho ao capital, considerando a
subsunção formal e intelectual.
O modelo Toyotista, portanto, exige do trabalhador uma mudança no que diz respeito à
sua formação intelectual, bem como formação humana, considerando que neste modelo,
aspectos como leitura e interpretação dos dados formalizados, abstração, dedução estatística,
expressão oral, escrita e visual e comportamental, como responsabilidade, lealdade e
comprometimento, capacidade de argumentação, capacidade para trabalho em equipe,
capacidade para iniciativa e autonomia, habilidade para negociação, dentre outros são mais bem
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aceitos do que as habilidades manuais de outrora. Assim, observa-se a importância do
desenvolvimento de habilidades cognitivas e comportamentais em detrimento das manuais.
As novas qualificações poderiam ser categorizadas em três grupos: novos
conhecimentos práticos e teóricos; capacidade de abstração, decisão e comunicação; e
qualidades relativas à responsabilidade, atenção e interesse pelo trabalho (ALVES, 2007).
As mudanças advindas do modelo Toyotista, não se configuram como saudáveis à
subjetividade do trabalhador, mas reformulam os modelos anteriores, reforçando o declínio de
interesses da classe que vive do trabalho de forma a contribuir á permanência de relações de
trabalho alienantes, intensas, impactando de forma perversa à estrutura psíquica do trabalhador
que tem agora sua subjetividade visada pelo processo de produção capitalista.
As exigências de novas habilidades cognitivas e comportamentais exigidas pelo
Toyotismo apenas reconstroem a situação de estranhamento e de alienação humana.
Isto significa que os desenvolvimentos do Toyotismo, com suas novas habilidades
cognitivas e comportamentais, contribuem para o surgimento de uma nova psicopatologia do
trabalho, com o crescimento de doenças psicossomáticas (ALVES, 2007).
Este cenário em que se discute a reformulação de modelos pré existentes no modo de
produção capitalista nos conduz a associação de novas estratégias de acumulação de capital
com novas metodologias que apreendem a subjetividade humana do trabalhador, não
modificando suas relações de trabalho anteriormente constituídas. Relações estas de alienação e
exploração da classe dominante em relação à classe dominada, favorecendo o desequilíbrio de
interesses de classes sociais.
O modelo neofordizado, ou (re) taylorizado, mescla características dos modelos
Tayloristas/ Fordistas e Toyotistas, que se reforçam ou minimizam de acordo com a demanda
do capital.
Este entendimento facilita compreender as relações de trabalho constituídas em diversos
segmentos de mercado, sendo salientadas as relações de trabalho construídas em Call Centers.
Os Call Centers têm sido um segmento extremamente crescente no Brasil, contribuindo
para a expansão da classe trabalhadora, delineando certamente a nova morfologia do trabalho,
como coloca Antunes (2014).
Para discussão destas relações de trabalho que estão sendo construídas, e a aplicação de
modelos (re) taylorizados, observa-se que o setor de Teleatendimento, formalizado por vezes
em Centrais de Atendimentos (Call Centers), reafirma processos produtivos alienantes e
intensificados, marcados pelo controle excessivo do trabalho.
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O controle do trabalho se dá dentre outras estratégias, pela presença constante de
supervisores, determinando aumentos de produtividade, pelo controle do Tempo Médio
Operacional (TMO) ou Tempo Médio de Atendimento (TMA), controle responsável por
adoecimentos.
A máquina torna-se tão absorvedora que a possibilidade da existência de relações
interpessoais é quase nula, as relações interpessoais não são cristalizadas. Além da função da
máquina neste processo, outras estratégias são adotadas como a dinâmica das trocas de equipes,
além da troca de espaço geográfico que o teleoperador ocupa. Todas estas estratégias
reafirmam um processo de flexibilização e controle do trabalho, em função de uma
produtividade cada vez maior e mais intensificada.
Muitas empresas de telemarketing padronizaram os diálogos os scripts e os fluxogramas
de atendimento ao cliente são previamente determinados, com o objetivo de favorecer a
rotinização do trabalho dos teleoperadores, através da normatização das atividades que
envolvem inclusive o controle dos aspectos físicos e psicológicos do Teleoperador, a entonação
da voz e o autocontrole.
Estes fatores nos remetem a pensar sobre a captura do trabalhador em sua totalidade,
inclusive em sua subjetividade que é controlada por este processo, para que seu desempenho
seja cada vez maior e mais produtivo.
Esse controle não é direcionado apenas ao Teleoperador, mas pode ser observado
hierarquicamente, de forma que os diretores exigem os gestores (coordenadores), que por sua
vez exigem maior produtividade dos supervisores, que por sua vez exigem aos teleoperadores,
complexificando a escala de sofrimentos, compressões e adoecimentos psicológicos e
fisiológicos no espaço de trabalho.
Em relação às jornadas de trabalho, os teleoperadores trabalham 6 horas a 6 horas e 20
minutos, com 15 a 20 minutos de pausa para o lanche, que são compensados no final da sua
jornada, e 5minutos de pausa particular, que é o tempo permitido para utilizar o banheiro,
quando necessário.
Os níveis de produtividade, também são controlados estatisticamente e mensalmente
estabelecidos pelas empresas e podem ser em alguns casos tão exigentes, que os (as)
trabalhadores (as) necessitam e escolhem “livremente” trabalhar mais do que às 6 horas
permitidas realizando horas extras. Embora a jornada de trabalho determinada pela Convenção
Coletiva seja 6 horas a 6 horas e 20minutos de trabalho, é muito freqüente as empresas pedirem
algumas horas extras, em função de melhores resultados. Resultados estes que muitas vezes são
transmitidos pelos gestores a partir da filosofia e pressuposto do pertencimento do
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Teleoperador àquela empresa, em nome do trabalho em equipe, colaborativismo e crescimento
profissional posterior.
De uma forma geral, o trabalho é muito intensificado neste segmento do mercado, as
ligações, em geral, chegam automaticamente na posição de atendimento (P.A) do operador e no
seu headphone (fone), em ritmo acelerado, sem intervalo. As pausas preestabelecidas pela
empresa são para o teleoperador a única forma de se distanciar desta intensificação e
rotinização do trabalho alienante ao qual estão inseridos, tornando-se única forma que os
trabalhadores têm de se distrair da pressão durante a jornada de trabalho (ANTUNES, 2014).
Utilizando-se destas pausas é que o teleoperador se beneficia do descanso em uma
jornada de trabalho intensificada e pautada na rotinização. É neste momento que além do
descanso, o teleoperador desenvolve suas relações psicossociais e por vezes, acaba se
beneficiando deste intervalo propositalmente como forma de resistência à prescrição do
trabalho, isto é, ficando em pausa (GEORGES, 2006, p. 134).
Entretanto, esta estratégia é limitada, pois os supervisores realizam feedbacks constantes
durante a jornada de trabalho, de forma imediata, realizadas no posto de trabalho do
teleoperador.
Além desses mecanismos de controle, há também métodos contra os atrasos e o
absenteísmo no trabalho, por meio de campanhas freqüentemente desenvolvidas pelas
empresas, com o intuito de estimular o envolvimento dos teleoperadores e supervisores e sua
produtividade.
Esta rotina de gestão por resultados prevê o controle gerencial, por vezes em tempo real
ao atendimento do Operador de telemarketing através de escalas gráficas de TMA (tempo
médio de atendimento), tempo de pausas, seguimento de scripts pré definidos, quantidade de
rechamada, ou seja, a quantidade de clientes que entraram em contato com a central de
atendimento em menos de 24horas após o atendimento do operador.
Aqui cabe uma especial reflexão em relação à forma de gestão empresarial por
resultados, em que prevê a rechamada em Call Center como uma incompetência do Operador
de telemarketing na resolução da demanda daquele cliente, que retorna a ligação para resolver a
mesma demanda em menos de 24 horas posteriores ao atendimento prestado.
Esta “incompetência” é computada estatisticamente através mapas individuais de
produtividade, somada às outras series de variáveis de tempo de atendimento, quantidade de
atendimento realizado diariamente, tempo e quantidade de pausas utilizadas durante a jornada
de trabalho, que desenham o desempenho dos Operadores de telemarketing, servindo de
instrumento gerencial do fazer técnico do trabalhador.
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Observa-se que esta estratégia contribui para o aumento da competitividade no trabalho
e suas diversas formas de alienação e precarização.

1.3 Novas configurações da Reestruturação Produtiva no Brasil: o Setor de
Serviços e Privatização das telecomunicações

A contextualização do setor de Call Center se torna mais clara e objetiva a partir do
enquadramento deste setor à sua conjuntura econômica no país. Para tanto, faz-se
necessária uma caracterização do setor de serviços ao qual está inserido estruturalmente.
O setor de serviços assume sua importância no desenvolvimento econômico
mundial, no que se refere à geração de emprego e renda e relevância para a dinâmica
econômica de um país (ARAÙJO, etal, 2005).
O setor de serviços carece de maiores contextualizações no que se refere a seu
crescimento notável no mercado mundial, já que quando se discute as suas características,
observamos a relação com o que não é setor primário ou secundário da economia,
entretanto sem especificações, tornando suas características cada vez mais complexas
devido à suas diferentes ramificações.
A primeira categorização seria os serviços relacionados à produção, que sustentam o
crescimento dos níveis de produtividade das empresas, através de seus insumos. Há também os
serviços de distribuição, relacionada ao processo de comunicação, processos tecnológicos,
transporte e comércio, tornando-se uma valiosa ferramenta de ampliação do sistema capitalista,
já que movimenta a economia tanto no que se refere à esfera produtiva quanto de consumo. Os
serviços pessoais que se referem à satisfação de necessidades pessoais como Lazer, estática e
outros. Por fim, os serviços sociais que dizem da satisfação de necessidades coletivas e/ou
públicas como transporte, saúde, serviços sócio assistencial e outros.
O crescimento da produtividade e do emprego é altamente dependente do
sucesso das empresas de serviços, que são importantes agentes do crescimento econômico
recente de muitas economias dos países associados àquela organização (NEGRI et al, 2006). A
contextualização das empresas de Call Center, bem como do setor de Telemarketing como
posto de trabalho, torna-se imprescindível ao seu estudo e localizá-lo em relação ao mercado
favorece a compreensão e análise de suas principais características e dinâmicas no mercado.
Assim, ao observamos o setor de serviços, suas particularidades e desenvolvimento, é
possível contextualizar as empresas de Call Center como um serviço de distribuição que cresce
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no mercado mundial aceleradamente, criando novos postos de trabalho que precisam ser
compreendidos no contexto econômico, organizacional, tecnológico e psicossocial do país.·.
Evidencia-se a relevância de contextualização da inserção e expansão do mercado de
Call Center a partir de conjuntura privatizante advinda principalmente dos anos 1990, a partir
processo de reconfiguração do processo de produção.
A década de 1980 apresenta o Brasil juntamente com sua dependência econômica e
tecnológica um contexto de superdesvalorização da moeda, que reflete sua crise no
endividamento das empresas estatais, além de seu empobrecimento na infraestrutura de
telecomunicações (DUTRA, 2014).
A necessidade do Brasil em responder às pressões do capital e as demandas das
telecomunicações contribuiu para o enfraquecimento e fechamento do monopólio do setor de
telecomunicações como estratégia para a captação de recursos externos, na década de 1990.
Para Dutra 2014, a privatização do setor de telecomunicações foi mais do que uma
estratégia de abertura econômica para o Brasil, ela é parte da reforma do Estado em meados da
década de 1990, com a redução de sua participação como agente econômico e a reorganização
de dimensões importantes dos serviços públicos.
Setores sob monopólio do Estado, como energia, transportes e telecomunicações, foram,
portanto privatizados.
Com relação ao sistema de telecomunicações, observa-se a reorganização do sistema
Telebrás no Brasil pode ser compreendida sob duas perspectivas básicas, sendo elas: a
transferência de empresas públicas, estatais à iniciativa privada e sua consequente abertura à
competição entre empresas, devido fechamento de monopólio.
Na década de 1970 já se observava o inicio das terceirizações, como inicio da iniciativa
privada no espaço público. Nesta década começaram a surgir às terceirizações de funções e
setores públicos, que cresceu significativamente ao longo dos anos, alargando o processo de
privatizações no país (inclusive do setor de Telemarketing) e desmanche das empresas públicas
(GUIMARÃES 2006).
Neste contexto, o que se pode observar é a iniciativa privada no setor público em
grande escala que foi se fortalecendo a cada ano, inclusive no setor de telecomunicação,
construção de redes entre diversos outros serviços.
A estrutura produtiva do setor ocorreu como dissemos, em um processo crescente que se
iniciou discretamente na década de 1970, se expandindo na década de 1980 e se consolidando
nos anos 1990, com a quebra do monopólio das empresas estatais de Telecomunicações e
outros setores importantes para a sociedade. Ressaltamos nos anos 1990 a edição da Emenda
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Constitucional nº 8 de 1995, a edição da Lei Mínima em 1996, com a edição da Lei Geral de
Telecomunicações em 1997 (Lei nº 9.472/97) e a fragmentação e venda do Sistema Telebrás
em 1998, consolidando este remodelamento das Telecomunicações no Brasil.
Conforme Dutra (2014):

O processo de privatização, moldado em ampla resistência do movimento
sindical, foi levado a cabo pelo Governo FHC com apoio do empresariado nacional e
internacional, que se utilizaram do aparato midiático para converter as demandas dos
trabalhadores – que temiam (como de fato se mostrou concretamente) que a quebra do
monopólio e a privatização representassem a perda de direitos trabalhistas clássicos da
categoria – numa defesa egoística de “privilégios” (DUTRA, 2014 p.76).

As lutas sindicais buscavam essencialmente o enfrentamento do mercado mundial e
atendimento das demandas da população e da classe operaria que já não encontrava retorno
num país em que boa parte do capital nacional se encontrava vinculado com os interesses do
capital internacional, que por sua vez, exercia pressão em favor da liberalização e
desestatização do setor produtivo (DUTRA, 2014).
Diante deste cenário de privatizações, inicia-se o processo de remodelamento do setor
de Telecomunicações, com seus incrementos e inovações tecnológicas, inclusive o surgimento
da informatização digital e inovações tecnológicas das linhas telefônicas fixas e móveis, além
de sua ampliação ao consumo das classes baixa e média, acompanhado do discurso ideológico
de acesso à tecnologia e conectividade, que se expandiu ainda mais nos anos 2000.
Portanto, em face desse processo de privatização, percebe-se significativa entrada de
capital no setor, acompanhado do remodelamento de toda a infraestrutura tecnológica e
ideológica necessária à prestação dos serviços de telefonia fixa e móvel, com base em
inovações da tecnologia digital, tendo um importante papel para a sua maior difusão entre as
classes baixa e média (GUIMARÃES, 2006).
Assim, as transformações no setor de telecomunicações advindas do processo de
privatização facilitaram a ampliação da oferta de serviços, alargando o mercado consumidor
das telecomunicações. Neste contexto, os terminais de telefonia fixa duplicaram e o
crescimento de uso de telefonia celular aumentou, alcançando grande parte da população que
antes era excluída dos serviços e agora a ter acesso a alguns dos meios de comunicação.
Ainda conforme Dutra, 2014 cabe aqui, uma visão crítica relacionada a todo este
processo de encerramento do monopólio estatal e abertura à iniciativa privada, ao passo que a
longas penas ao trabalhador da classe média e baixa custou essa expansão de acesso aos
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serviços de telecomunicação à sociedade de baixa e média renda, se apresentando como mais
uma das contradições do capital.
Torna-se então necessária a avaliação de como podemos dizer do desenvolvimento de
novas engrenagens tecnológicas distantes do sentido social, de forma que se é verdade que este
processo modifica as relações entre os homens e concebem novas possibilidades, esse
desenvolvimento é determinado por relações sociais de produção específicas (e precárias), que
ainda cegam a classe trabalhadora de acordo com as regras da acumulação capitalista vigente.
Neste sentido, as transformações iniciadas pelas empresas transnacionais responsáveis
pela modernização da infraestrutura nacional de telecomunicações exercem importantes
funções no que se refere à reformulação e flexibilização do mundo do trabalho na dinâmica
capitalista.
Como consequência do processo de privatizações, houve um crescimento do setor de
serviços, já influenciadas pelo modelo de acumulação de capital Toyotista, as empresas
ampliaram ainda mais a lógica de produção enxuta, desespecializando o processo produtivo, de
forma que o trabalhador aparece no cenário empresarial com novas habilidades que favorecem
sua adaptabilidade no mercado de trabalho, que sem dúvida favorece ao mercado capitalista
que se reinventa a fim de ampliar sua perspectiva de lucrar com esse modelo de mercado em
ascensão (DUTRA, 2014).
O que se assistiu, portanto, foi à reorganização na esfera produtiva do setor de
telecomunicações e de outros setores, de forma que se apropria agora da força de trabalho em
sua totalidade, ou seja, não mais somente em sua dimensão biológica (dotada de sua capacidade
física de execução do trabalho), mas também de sua dimensão subjetiva, de sua capacidade de
pensar e assim agir para e com o capital.
Desta forma, as configurações do mundo do trabalho foram alteradas devido sua nova
articulação e organização.
Para Guimarães (2006) a nova configuração do emprego nas telecomunicações se
caracteriza por duas vertentes: de um lado um grupo reduzido de empregados qualificados
desempenhando funções “na ponta” (mas não “de ponta”) como mercado de negócios,
tecnologia da informação, e outras e de outro lado, uma força de trabalho em grande escala
desempenhando funções de menor qualificação, em empresas subcontratadas, apesar de a
qualificação ter novos parâmetros e atualmente haver a mistura destes dois polos no que se
refere à força de trabalho do chão da fabrica, justamente devido às novas exigências do
mercado ao trabalhador, modificando os conceitos de qualificação.
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O discurso oficial em defesa das privatizações enfatiza a criação de novos postos de
trabalho em telecomunicações, decorrente da ampliação e entrada de novas empresas no
mercado brasileiro. Entretanto, cabe a reflexão de como se constituem estes postos de trabalho,
ou seja, os postos de trabalho refletem melhorias e condições de trabalho favoráveis ao
trabalhador?
Cabe aqui a analise crítica que circunda o remodelamento da esfera produtiva no
processo de privatização dos setores principalmente a partir da década de 90, marcados pela
administração pautada na flexibilidade e pela perda das condições de estabilidade no emprego,
que revelam o caráter precário das condições de trabalho.
Com o propósito de enxugamento a formação de novas formas de contratação do
trabalhador aumentou, dano destaque as terceirizações. Esta foi uma forma que propicia a
redução de empresas-mãe, que reduz suas atividades, concentrando-se em atividades como
planejamento e pesquisas, em que requer poucos postos de trabalho. Por outro ângulo,
encontram-se as empresas subcontratadas pela empresa- mãe que passa a executar as demais
tarefas, como acontece com alguns Call Centers brasileiros, organizando-se de maneira
favorável ao modelo de acumulação flexível.
O crescimento do setor de Telecomunicações advindo do cenário de privatizações
sugeriu crescimento de postos de trabalho, porém o crescimento destes postos foi atrelado
somente aos interesses do capital, mais uma vez enfraquecendo a dimensão subjetiva do
trabalhador.
Na realidade o crescimento das telecomunicações aumentou o processo de terceirização
e subcontratações com o intuito de reduzir custos ao capital e ampliar logicamente seus lucros
(DUTRA 2014).
Contudo, ainda surgem outros desafios, como por exemplo, a ação sindical que se
enfraquece diante das novas formas de trabalho, já que dentre outros fatores podemos observar
a diversificação de funções no mercado de trabalho, dificultando sua representatividade, além
da diminuição de filiações do próprio trabalhador que muitas vezes não se sente representado
pela categoria, devido seu curto espaço de tempo naquela função, fragilizando a luta dos
trabalhadores.
Aqui se instalam os trabalhadores de Telemarketing em Call Centers, cuja expansão se
deu em maior grau após o processo de privatização das Telecomunicações a partir de 1990,
representando um percentual de implantação neste período de 76%, conforme dados da ABT
(2016), assumindo as novas funções já nesse contexto fragmentado em uma estrutura produtiva
estereotipada e adversa à organização coletiva (DUTRA 2014).
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1.4: Desigualdades sociais e novas formas de precarização do trabalho e do
emprego

Os anos 2000 delinearam grande reconfiguração social, nos âmbitos políticoeconômicos, entretanto, a desvalorização e falta de reconhecimento do trabalhador permanece,
mesmo frente às diversas legislações que deveriam amparar o homem que vive do trabalho.
A precarização do trabalho, a precarização existencial e por fim a exploração da força
de trabalho permanece em nosso cenário ainda que com promessas e conquistas a uma classe
pobre que passa a ser vista e participativa socialmente.
Trazer a luz discussões do mundo do trabalho adentrado em relações político
econômicas de Desenvolvimento Social auxilia a analise e compreensão das novas
organizações de trabalho e exigências impostas pelo capital ao trabalhador.
Neste sentido, observa-se que o século XX, fase Neoliberal, trouxe ao Brasil a
possibilidade de integração a uma reestruturação capitalista onde se constata a hegemonia
capital no mercado mundial. A década de 1990 inaugura uma nova temporalidade histórica do
capitalismo mundial, advinda da crise dos anos19 70, que neblina a luta de classes e exalta
novos modos de vida e de produção.
O Neodesenvolvimentismo parte, então, de recortes históricos da fase Neoliberalista,
apresentado como um novo modelo de Desenvolvimento face à crise do modelo Neoliberal.
O Projeto político Neodesenvolvimentista, propõe parceria entre Estado com o mercado,
peça fundamental da economia capitalista no Brasil.
Neste sentido, o Estado capitalista se apresentaria como Estado Investidor ou
Financiador, sendo em última instancia um Estado Regulador, construtor e financiador de
grandes corporações de capital privado nacional que poderia competir com o mercado mundial.
Na mesma direção investiu-se no PAC (Programa de aceleração do crescimento),
enredando o Estado ao crescimento da economia do Brasil.
Porém, a legitimidade social e política do projeto Neodesenvolvimentista não
necessitam apenas de uma estabilidade monetária, mas de seu complemento- A transferência de
renda para a classe trabalhadora pobre, sendo este um dos maiores investimentos do projeto
Neodesenvolvimentista, se não o maior. A camada social do chamado subproletariado pobre se
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destaca nas camadas sociais e se coloca veemente à disposição da reprodução política do
Neodesenvolvimentismo no Brasil.
O Neodesenvolvimentismo, conforme Alves (2014) não diz da restauração social
democrata clássica que se ocupava de um projeto civilizatório, o projeto de Desenvolvimento
do que tratamos busca apenas um novo patamar de acumulação de capital que distribua renda,
ampliando mercado de consumo e ao mesmo tempo, mas não na mesma medida, enraíze
suportes sociais de existência para a classe trabalhadora pobre.
O projeto Neodesenvolvimentista, “é a Síntese política possível do desenvolvimento
social do capitalismo brasileiro nas condições da crise estrutural do capital” (ALVES, 2014
p. 142).
A incapacidade de romper laços com a ordem sistêmica do capital faz do projeto
Neodesenvolvimentista, um modelo de Desenvolvimento social, pautado na ordem burguesa,
de forma estritamente limitada, considerando, por exemplo, os indicadores das condições
sociais da Educação, Transporte público, Saúde, dentre outros.
Temos neste cenário um discurso projetado no alto consumo, por parte da camada
proletariado e redução da desigualdade de renda, através de programas de transferência de
renda, como por exemplo, a Bolsa Família, o que não nos diz de forma alguma de uma
sociedade mais igualitária no que se refere, por exemplo, ao mercado de trabalho.
È possível constatar que o trabalhador passa pela via do trabalho pelo consumo
feitichizado, desenfreiado que ao invés de emancipar, corroe, aprisiona e por vezes adoece,
mantendo a classe que vive do trabalho sob domínio burguês, sob domínio do capital.
Conforme Alves:

Na década do Neodesenvolvimentismo proliferou o culto da cidadania de consumo das
massas proletárias, imbecilizadas pelo assédio espiritual-moral das igrejas neopentecostais e
pela manipulação cotidiana dos, mas-media que as incentiva a consumir gadgets
tecnológicos

adquiridos

nos

shoppings

populares.

Além

disso,

a

política

Neodesenvolvimentista de transferência de renda para os mais pobres possui limites
estruturais, tendo em vista que a capacidade de gasto público da União e dos Estados
encontra-se limitada pelo cerco histórico do capital financeiro ao orçamento público (em
2012, dívida passou, pela primeira vez a marca de dois trilhões), impedindo, deste modo,
políticas sociais históricas de saúde e educação pública de qualidade, e não apenas realizar, o
imperativo abstrato da “realização” do capital (ALVES, 2014 p. 143-144).

41
O país melhorou como o projeto Neodesenvolvimentista em relação a uma série de
indicadores sociais que diminuem a desigualdade social, a elevação do salário mínimo, redução
nos índices de desemprego e principalmente acesso ao credito, por parte da “nova classe
trabalhadora”, sendo construída uma política social de massas.
O glamuor popular, das classes mais pobres da sociedade, oriunda do projeto
Neodesenvolvimentista apresentam seus limites, inclusive em relação às dimensões da
precarização do trabalho. Eis a grande contradição social posta pelo projeto de
Desenvolvimento Neodesenvolvimentista: evidenciam-se as camadas mais pobres da
sociedade, acessando-as ao crédito, promovendo a redistribuição de renda, facilitando-os o
consumo, mas de outro angulo negligencia as reformas sociais de base, como educação, saúde,
transporte público, etc.
A reforma Neodesenvolvimentista como inclusão salarial e choque de consumo, apesar
de ter significado a centralidade das classes pobres (nova classe trabalhadora), não significou
melhorias nas reformas de base, nem tão pouco maiores expectativas de realização pessoal e
profissional adquiridas pela elevação da escolaridade.
Ao colocar em pauta os limites do projeto Neodesenvolvimentista, não buscamos
esgotá-lo, mas salientar a necessidade de transcrevê-lo, para além de uma nova acumulação de
capital, mas o fragilizamos quando não se pauta também a redução da precariedade do trabalho
em seu sentido amplo, incluindo também a precarização existencial e do homem-que-trabalha
como discutiremos mais adiante.
A crise do capital que atingiu os países capitalistas centrais na década de 1970
impulsiona transformações sócio históricas que envolveram as mais diversas esferas do ser
social capitalista. A crise estrutural do capitalismo propõe instaurar e impor um novo modo de
acumulação flexível de capital e exploração da força de trabalho.
Surge o novo modelo de acumulação de capital, de forma estratégica de enfrentamento à
crise da sobreprodução. O novo modelo constitui então a expansão da produção de mercadorias
em que se apresentam novas bases tecnológicas e organizacionais com o intuito também de
exploração da força de trabalho.
Como característica deste novo modelo centraliza-se o confronto com a rigidez do
modelo fordista, lançando novas formas de trabalho, sendo estes facilitadores da participação
do trabalhador, agora colaborador, além disso, característica marcante deste modelo é a
inovação tecnológica, novos padrões de produção e novos modelos de organização empresarial.
O conceito de acumulação flexível traduz o movimento de transformações da economia
política da década de 1970, desmanchando o que outrora foi sólido.

42
O novo complexo de reestruturação produtiva que surge sob a acumulação flexível, diz
por um lado da precarização do trabalho, e a constante desqualificação profissional e por outro,
as novas especializações e qualificações dos trabalhadores assalariados.
O modelo rígido, da década de 1920, ou seja, o Fordismo foi recuperado em algumas
instancias mais tarde, no domínio do modelo de acumulação flexível da Toyota. Assim, fala-se
de uma (re) Taylorização do processo produtivo, em que se apresentam características do
modelo hegemônico anterior Fordista e nova roupagem, chamado de sistema de acumulação de
capital Toyotista, sendo que a combinação em maior ou menor grau passa a ser regrada pelas
próprias necessidades de mercado, porém em um novo espaço-tempo que, entretanto,
permanece explorando a força de trabalho.
Enquanto no modelo Fordista, captura-se a força ou investimento de energia metabólica
do trabalhador, no modelo Toyotista, implantado na década de 1970, captura-se o sujeito em
sua totalidade, inclusive em sua subjetividade que passa a ser conduzida pelo novo modelo de
acumulação de capital. Neste, o trabalhador responde prontamente às expectativas de seu
ambiente de trabalho e gestores, de forma a inibir sua autonomia, já que a empresa capitalista
passa a ocupar o lugar de gestão do trabalho vivo e força de trabalho.
Altera-se neste modelo, o perfil socioocupacional destes trabalhadores, de modo que
estes ganham plasticidade em seu ambiente de trabalho e liberdade de movimento. Estão
presentes neste modelo, a capacidade de iniciativa do trabalhador frente ao seu trabalho diário e
mobilidade de funções em curtos espaços de tempo, de forma que uma das habilidades mais
exigidas é a proatividade de capacidade de relacionamento interpessoal. Neste modelo a
produção caminha conforme a demanda, igualmente a força de trabalho com uma busca
permanente de “Engajamento estimulado”, em uma produção que passa a ser cada vez mais
fluida, colocando em pauta o “saber fazer” do trabalhador.
A flexibilidade do processo de produção requer trabalhadores polivalentes, capazes de
adaptar-se as demandas que surgem, em diferentes postos de trabalho e maquinarias e a fluidez
exigida à força de trabalho demanda qualificação constante e capacidade de relacionar-se.
Apesar do novo modelo de acumulação flexível requerer uma gestão organizacional,
estamos falando de uma gestão essencialmente do trabalho vivo, em que muito interessa ao
capital a gestão e controle do trabalho humano, enquanto domínio da subjetividade do
trabalhador.
A operação ideológica consiste em aproveitar o amplo espectro de habilidades
produtivas dos trabalhadores, maquiando tal aproveitamento como sendo reconhecimento
profissional, para que o indivíduo encontre valor em seu trabalho.
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Diante deste contexto, observa-se que a reestruturação produtiva em seus novos moldes
requer maior flexibilização do trabalho e envolve o trabalhador em sua totalidade.
Trata-se de um modelo que se difere do Fordismo, confrontando sua rigidez e
mesclando-se a ele quando necessário.
Enquanto no modelo Fordista, o trabalhador era capturado em sua dimensão fisiológica,
no Toyotismo passa a serem capturadas todas as suas dimensões: Biológica, psicológica e
social (ALVES, 2011).
Desta forma, o trabalhador passa a não dispor de sua dimensão subjetiva, passando
então a pensar por e pela empresa, implicando sua dimensão afetiva- emocional durante o seu
tempo do trabalho e estendendo-o para o tempo fora do trabalho.
O novo modelo flexível: “opera pela “captura” da subjetividade do trabalho pelo
capital, uma implicação subjetiva intensa e persistente que é requerida no local de produção”
(ALVES, 2014 p. 57).
Ainda de acordo com Alves (2014 p.65), “O cérebro dos operários e dos empregados
não está mais livre, como no Taylorismo-Fordismo”.
Assim, torna-se evidente que a crise dos anos 1970, marcou a sociedade capitalista por
suas transformações no que se refere à reestruturação produtiva. Novos modelos de acumulação
do capital foram prescritos, algumas vezes combinando-se com modelos anteriores de
produção, mas em todos os aspectos preservando a exploração da força de trabalho. Assim,
podemos dizer que o modelo anterior foi apenas modificado para que permanecessem as
formas de controle total do trabalho vivo. O exemplo disto constata-se o controle da
subjetividade do trabalhador que agora não dispõe de tempo livre para pensar sobre seu oficio,
já que seu investimento subjetivo precisa estar em encontrar estratégias de melhoramento de
sua produção, buscando estratégias de proatividade e outras competências exigidas pelas
grandes empresas, pela gestão organizacional.
A precarização do Trabalho é traço fundante e base para a afirmação do capitalismo,
multifacentando-se historicamente. Naturalmente, porém, a força de trabalho inunda-se como
mercadoria em uma considerável precariedade salarial que pode assumir a forma histórica de
precariedade salarial histórica ou regulada, sendo a regulada pelo processo histórico, social e
político.
A produção de capital implica necessariamente uma organização o trabalho, ou um
modo de vida adequado à reprodução social. A maquinofatura, por exemplo, que rompe e capta
para si a subjetividade do trabalhador, pelo modo Toyotista de produção implica de forma
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intensa e extensa o processo de reprodução do trabalho vivo, instituindo e generalizando o
modo de produção just-in-time.
A precarização do trabalho, no século XXI, não se finda na precarização salarial, mas
amplia-se para o campo da subjetividade que adoece o Homem-que-vive-do-trabalho e
precariza a existência humana, através de vários fatores como a vida reduzida que passa a ter a
fim de apresentar suas metas e gestão de acordo com o que lhe é exigido pelo mercado.
A vida reduzida é capturada pelo próprio sistema capitalista que envolve a sociedade em
suas mercadorias fetichizadas, que se impõe á subjetividade humana do homem que trabalha. A
vida capturada passa a ser então manipulada pelo captarem suas mais diversas esferas da vida
social. O tempo e a vida tendem a se reduzir às atividades necessárias do trabalho e carreira e à
alienação do consumo desenfreado e desarticulado e status social.
Para Alves (2014), o capitalismo não se propõe a dar uma vida plena de sentido ao
trabalhador, pelo contrario, rouba-o de forma manipulatória para que se reafirmem seus
próprios interesses, dificultando com que as pessoas percebam a realidade efetiva do mundo
social dos homens, fortalecendo a crise do sentido humano.
No modo de produção do capital, o processo civilizatório do homem tende a inverter-se
e o homem passa a parecer como coisa, reduzindo o homem que trabalha a mera força de
trabalho que ciclicamente reafirma o capital.
Assim, o capitalismo global, favorece o estranhamento do sujeito frente seu trabalho
objetivado, facilitando o processo de perda de sentido do que se faz. O Trabalhador torna-se
incapaz de ir além de um objeto dado. Ao contrário, incrementa-se o processo de
ensimesmamento que pode ser compreendido como um modo de estranhamento que corrói a
capacidade do sujeito trabalhador em atribuir sentido à sua experiência.
O modo produção Just in time, instaura crises que precarizam trabalhadores na vida
pessoal, sociabilidade, ou com dilaceramento dos laços sociais ou a fragmentação dos
coletivos, em detrimento da individuação que provem de uma sociedade líquida, como diria
Bauman (2000), que deteriora os espaços de sociação e do self. O novo metabolismo social do
trabalho altera-se de modo que o homem que vive do trabalho frequentemente não se inclui em
laços sociais do ambiente de trabalho, passando a pensar e agir delimitando seu espaço-tempo
em curto e curtíssimo prazo. O capitalismo global é mais dinâmico e as alterações no mundo do
trabalho são cada vez mais comuns. Assim, o trabalhador compromete sua capacidade de
comprometimento com o seu exercício profissional, enfraquecendo laços sociais que ali
existiriam.
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A crise da auto referência pessoal, refere-se à banalização do sujeito enquanto ser
subjetivo, dilacerando sua auto-estima e reduzindo-o a mera força de trabalho, capturado pelo
capital. Assim, constitui-se a crise que adoece o sujeito trabalhador.
Assim, na década de 2000, surge à nova precariedade salarial, que se fundamenta em
uma nova morfologia do trabalho, trabalho que explora, aliena e captura a subjetividade do
homem-que-vive-do-trabalho. A principal característica desta nova morfologia do trabalho é a
sua flexibilização insitante e sedutora.
No centro da reorganização do capitalismo brasileiro na década de 2000, estão os locais
de trabalho reestruturados em uma lógica de produção flexibilizada, advinda do modelo de
gestão Toyotista, instaurando o chamado novo (e precário) mundo do trabalho. Assim, diversas
mudanças ocuparam as empresas toyotizadas ou flexibilizadas e a invasão tecnológica foi uma
das mais marcantes.

Trata-se de um sistema de máquinas flexíveis de natureza informacional, isto é,
máquinas inteligentes incorporadas às redes digitais que exigem dos novos operadores
habilidades técnico-comportamentais. Mais do que nunca se tornou visível alterações no
perfil educacional dos novos empregados das grandes empresas da indústria ou serviços. Na
verdade, o novo arcabouço tecnológico exige uma força de trabalho compatível com as
exigências operacionais do novo maquinário (ALVES, 2014 p. 76).

Diante deste cenário o mercado passa então, a exigir trabalhadores com habilidade que
não estejam limitados ao fazer manual, mas ao fazer cognitivo-comportamental. Desta forma o
trabalhador de sucesso passa a ser aquele que apresenta competência suficiente para driblar os
desafios da empresa flexível, com maquinarias flexíveis. O processo de trabalho passa a nem
sempre ser rotinizado, mas apresenta dinamismo, o que exige que o trabalhador apresente
habilidades como proatividade, criatividade e outras características que reafirmam a empresa
toyotizada, ou seja, agora o trabalhador intervém em seu processo de trabalho, visando
solucionar problemas e otimizar tempo.
Neste sentido, o falso sentimento de pertença empresarial é posto ao trabalhador, que
agora passa a ser colaborador, colaborador de idéias que sustentem o sucesso empresarial. A
idéia de Gestão de pessoas, não se limita a cultivar o envolvimento do trabalhador com sua
empresa, mas, além disso, adequar com plasticidade às novas habilidades emocionaiscomportamentais ao novo mundo de trabalho flexível.
Contudo, para além dos processos organizacionais do novo (e precário) mundo do
trabalho apresenta-se alterações nas relações de trabalho no Brasil que delineiam também a
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nova morfologia do trabalho. Há exemplo disto, está o desdobramento da flexibilização das
relações de trabalho no Brasil na década de 90 que apresentam novas formas de contratação,
tempo de serviço e terceirizações, abrindo um leque de possibilidades de exploração da força
de trabalho, ampliando a presença do trabalhador legalizado, porém precário, implicando
profundamente o metabolismo social do trabalho.
Nesta perspectiva, a intensificação do trabalho e sua flexibilização são a redução do
tempo fora do trabalho, em que nesta massificação o trabalhador perece em seu tempo
inexistente de descanso, já que este tempo é geralmente utilizado para sua recomposição física
e emocional para o próximo dia de trabalho.
Assim, para Alves 2014:

(...) a redução do tempo de vida a tempo de trabalho, ocorreu não apenas pela
desorganização do tempo livre, (...) mas pela intensificação do tempo de trabalho, com a
diminuição dos intervalos, que muitas vezes ocorre no cotidiano do local de trabalho; a
diminuição dos prazos para a execução de tarefas, com pressão para que o trabalho seja feito
num espaço de tempo cada vez menor; ou então, para que sejam feitos vários trabalhos ao
mesmo tempo; e pela polivalencia. que em grande impacto no processo de intensificação de
trabalho (p.85).

Portanto, a década do Neodesenvolvimentismo apresenta em seu cenário fragilidades
que afetam diretamente o trabalhador, ao passo que falar de Neodesenvolvimentismo requer
reconhecer o quão foi valioso às camadas mais pobres da sociedade, dando-lhes visibilidade
social, entretanto, considerar que o Neodesenvolvimentismo traz ao centro a coisa pública com
tons de formas empresariais, privilegiando desta forma o mercado, torna clara a proposição de
que a lógica de mercado incorporou-se no Estado, no espaço público.
A exemplo disto está de um lado à criação de maiores acessos ao credito, bem como
programas habitacionais e de acesso à educação superior, e de outro as conceitualizações de
“Gestão” no espaço público, ou seja, logicamente pressupostos do empresariado invadindo o
espaço público que agora passa a ser direcionado a partir de “gestão pública”.
Assim, fica claro que a sociedade apresenta novas facetas, mudanças no âmbito social e
econômico que reconfigura a sociedade brasileira dos anos 2000, entretanto, a desvalorização e
falta de reconhecimento do trabalhador permanece, mesmo que se apresentem diversas
legislações que deveriam amparar a classe que vive do trabalho. Mesmo assim, a precarização
do trabalho, a precarização existencial e por fim a exploração da força de trabalho permanece
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em nosso cenário ainda que com promessas e conquistas a uma classe pobre que passa a ser
vista e participativa socialmente, o que nos faz refletir a que custo esta visibilidade é posta ao
trabalhador?
Certamente, dizemos de uma historicidade cíclica em que a presença dos interesses
capitais se impõe sócio historicamente, de modo que a classe proletária segue se reconstruindo
frente às imposições e demandas do mercado.
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2.
NOVAS CONFIGURAÇÕES E PADRÕES NAS SOCIEDADES
CONTEMPORÂNEAS: UM PANORAMA ESTATÍSTICO.
O século XXI trouxe novos padrões do modo de produção e do perfil dos
trabalhadores, constituindo uma nova categoria a partir da restruturação produtiva.
Os Call Centers elucidam estas novas formas de trabalho, a partir de seu modo de
prescrição e do novo proletariado nele contido. Este capítulo discute o crescimento,
contextualização do setor e perfil sócio ocupacional dos operadores de telemarketing
em suas variáveis de geração, gênero e escolaridade.

2.1 Expansão do emprego em Call Centers no Brasil

O dinamismo e uso das mais variadas e diversificadas atividades dos serviços tornamse estratégicas nas sociedades atuais. Aqui entram as atividades de teleatendimento, a partir
do desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação-TIC, que
obviamente ofertam novos produtos e serviços além de novos postos de trabalho,
determinando à dinâmica e as novas formas de organização produtiva do país.
No Brasil, o setor de telecomunicações vem passando por forte reestruturação
institucional a partir do processo de privatização das Telecomunicações. Com este processo,
modificou-se o papel do Estado que exerce agora à função de regulador e fiscalizador,
apresentando como estratégia a atração de investimentos privados que permitisse ampliar a
oferta de serviços a preços mais reduzidos, como resultado da introdução de práticas
competitivas no setor.
O processo de privatização das empresas de telecomunicações teve início em 1995, a
partir da regulamentação dos serviços de telefonia celular, transmissão de dados, uso de
satélites e serviços de valor adicionado.
Como principais produtos/serviços oferecidos pelas empresas de telecomunicações no
Brasil temos: os serviços de telefonia fixa e de telefonia celular; os serviços móveis aéreo e
marítimo; os serviços de pager; os serviços de interconexão; os serviços de transmissão de
dados e serviços de transmissão por satélite; a transmissão de sons e imagens para empresas
de televisão e rádio e os serviços de provisão de acesso à Internet.
Diante da relevância do setor de serviços, sublinhando o de Telecomunicação para a
dinamica produtiva do país o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostra em
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Pesquisa Anual do Serviços (PAS) que as empresas de telecomunicações apresentam um
elevado grau de concentração em suas atividades. A PAS registrou forte crescimento de
empregados no Setor de Serviços no segmento das Telecomunicações, denominadas ou
classificadas pela CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) como serviços
de Informação e Comunicação, chegando ao ano de 2013 a 968,9 mil trabalhadores, como
mostra a tabela 1.1.
Assim, Fica claro que as empresas de Call Center seguem esta tendência de crescimento
dentro do setor de serviços, dado seu elevado grau de utilização de novas tecnologias de
Comunicação e Informação, criando novos postos de trabalho que precisam ser compreendidos
enquanto provedor de Desenvolvimento econômico e psicossocial do país.·.

Tabela 1. Número de Pessoal Ocupado No setor de Serviços- Telecomunicações:
Serviços de Informação e Comunicação.
Ano

Número de pessoal ocupado

2010

801 mil

2011

891. mil

2012

937. 4 mil

968.9 mil
2013
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Serviços e Comércio, Pesquisa Anual de
Serviços 2010 a 2013.
Para a Associação Brasileira de Telemarketing (ABT), telemarketing seria toda e
qualquer atividade desenvolvida através de sistemas de telemática e múltiplas mídias, cujo
objetivo seja ações padronizadas e contínuas de marketing.

Ainda segundo a ABT, o

principal setor contratante de Call Center (Centrais de atendimento) é o de serviços
financeiros, seguido pelos de varejo, de telecomunicações e de seguros.
O serviço de teleatendimento ou Telesserviços pode substituir parcialmente a atividade
dos trabalhadores, intensificando o uso das tecnologias, o que pode se traduzir em maior
competitividade dos trabalhadores, abrindo novas possibilidades de precariedade do trabalho,
intensificando a lucratividade das empresas.
O crescimento do setor de Telemarketing revela um contexto de precariedade das
condições de trabalho. O trabalho dos operadores de telemarketing apresenta características da
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nova morfologia do trabalho, uma vez que para ele concentram a terceirização de serviços e a
privatização neoliberal.
Contudo, falar de Call Center e de suas operações de Telemarketing é dizer da
apropriação das novas morfologias do trabalho e da geração de empregos no setor, como
conseqüência do notável crescimento do ramo e também do crescimento da economia do país,
o que não apresentou, no entanto, o aproveitamento desse cenário econômico em favor dos
trabalhadores, mas o crescimento de postos de trabalho terceirizados, subcontratados que
agregam em si condições de trabalho precárias.
A possibilidade de um trabalhador altamente qualificado se apresentar de forma
autônoma em seu labor, realizando suas tarefas de acordo com suas demandas pessoais não é
uma possibilidade geralmente possível, quando se pensa nos trabalhos flexibilizados, mas se
apresenta como a “radicalização da exploração da força de trabalho precariamente qualificada”,
como acontece em diversos setores, inclusive no setor de Telemarketing (SOUZA, 2012).
No Brasil, a prestação de serviços de Call Center se tornou uma atividade de
grandes proporções por causa fundamentalmente de sua elevada capacidade de geração de
empregos, principalmente no eixo São Paulo- Rio de Janeiro, conforme dados da ABT
(2016).
Ainda conforme a ABT (2016), 25,4% dos Call Centers têm mais de 500 posições de
atendimento (PA’s); 24,6% têm entre 100 e 500 PA’s e 50% têm mais de 10 PA’s, mostrando
que há espaço no mercado para diferentes tipos de empresa.
Apesar da existência de substitutos eletrônicos, a característica mais importan te dos
serviços de Call Center é a característica intensiva em trabalho. Com os processos de
racionalização de processos de atendimento a consumidores e de externalização de
atividades secundárias pelas empresas, após as transformações na economia que
contribuíram tal processo, o segmento de Call Centers tem crescido em um ritmo crescente
em termos de postos de trabalho (Silva, 2006).
Além de constituir o principal fator de produção, o trabalho nos Call Centers tem se
tornado uma das maiores fontes de emprego para jovens em seu primeiro emprego formal e,
de forma acentuada, para mulheres (Neto, 2005).
Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS 2016) mostram o crescimento
significativo da participação das mulheres no trabalho de Telemarketing, nos an os de 2004
a 2014. De 2004 à 2014, haviam cerca de 76% de mulheres operadoras de telemarketing,
sugerindo que o trabalho de Telemarketing é um trabalho claramente feminino como
discutiremos com maior ênfase posteriormente. Em relação ao crescimento de homens que
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estão inseridos em postos de trabalho de Teleoperação ou Telemarketing, observa -se que
também houve crescimento, porém percentual menor que o número de mulheres.
Na mesma década analisada o número de homens no setor de Operação de
Telemarketing fica em torno de 26%.
Estes dados podem mostrar entre outras analises, que o número total de
trabalhadores que ocupam os postos de trabalho nas empresas de Call Center, no setor de
Teleatendimento, mais especificamente no setor de Teleoperação cresce a cada ano,
considerando ainda os anos de 2004 a 2014, havendo um salto quantitativo de 196,2 mil em
2004 a 478,4 mil em 2014.

Gráfico 01. Crescimento do Número de trabalhadoras no setor de Operação de
Telemarketing no Brasil

Fonte: Rais/Caged, 2016.

Por fim, para contextualizar o setor de Telemarketing no Brasil, em relação ao seu
crescimento no mercado e perfil de trabalhadores que ocupam o posto de trabalho no setor de
Teleatendimento do Call Center, torna-se relevante a identificação das faixas etárias
prevalecentes, como mostram os dados da RAIS dos anos de 2004 a 2014.
Conforme se percebe, em concordância com a literatura, os dados apontam que há
prevalência de Jovens de 18 a 24 anos neste setor, crescendo a cada ano, outro dado relevante é
o crescimento de trabalhadores no setor de Telemarketing com idade entre 50 a 64 anos o que
pode sugerir o reforço de um discurso ideológico de que este setor é acessível a diferentes
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perfis ocupacionais, o que pode ser colocado pelo mercado como um diferencial do setor, que
não diminui, entretanto, seus critérios de seleção para o ingresso do trabalhador, mas pode
aumentar sua atratividade, cabendo, porém uma analise crítica a cerca dos seus modelos de
prescrição do posto e de que forma estes diferentes perfis ocupacionais de alocam e se
relacionam no espaço produtivo e também no reprodutivo.

Gráfico 02. Faixa etária dos Operadores de Telemarketing no Brasil

Fonte: Rais/Caged, 2016.

Sabe-se ainda que os perfis que as empresas buscam nos trabalhadores deste setor são:
boa comunicação, escrita e atitude positiva, este último ponto é importante por se tratar de um
trabalho subjetivo, onde os funcionários precisam passar pelo telefone emoções que eles não
sentem necessariamente (NETO, 2005).
Apesar de requisitar poucas habilidades dos funcionários os Call Center podem oferecer
treinamentos introdutórios relativamente longos em comparação a outros trabalhos. (NETO,
2005).
Em relação à qualificação inicial dos operadores de Telemarketing, os operadores
possuem o ensino médio completo em sua maioria dos anos de 2004 a 2014, seguido do ensino

53
superior incompleto. Entretanto, observa-se que no ano de 2014, o número de Operadores de
Telemarketing com ensino superior completo cresceu em relação aos que possuem o ensino
superior incompleto.
Para Venco (1999), a significativa presença de universitários no setor de telemarketing,
pode sugerir a possibilidade de conciliação dos estudos com o trabalho, ou mesmo a fonte
financeira para sustentação dos estudos, já que para ela, os jovens não se dispõem em continuar
no setor após a conclusão do ensino superior, além disso, o nível superior não é um fator
representativo ao ingresso do trabalhador no setor de teleatendimento.
A qualificação da força de trabalho empregada do setor de telemarketing não é revertida
em uma condição diferenciada no processo de negociação da sua força de trabalho.
Conforme Venco (1999), a escolarização dos teleoperadores não corresponde ao
desenvolvimento do seu labor que se restringe ao atendimento mecanizado, padronizado e
predeterminado.
Assim, mesmo quando se observa o grande número de jovens em busca de seu primeiro
emprego, não há ênfase do setor em oferecer para esses trabalhadores a oportunidade de
ingresso e posterior permanência no mercado de trabalho, mas entregou-os a um mercado
rotativo, com poucos investimentos na qualificação e oportunidades de crescimento.

Gráfico 03. Escolaridade dos Operadores de Telemarketing no Brasil

Fonte: Rais/Caged, 2016.
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Segundo Neto (2006), a pressão pela produtividade, torna-se um desafio de
agregar trabalhadores para o setor de Call Center, além de diminuir o número de absenteísmos.
Este exercício de atrair trabalhadores ao setor sugere estreita relação com o modo de
organização do trabalho.
Torna-se claro neste processo que o discurso empresarial pautado na geração de
empregos pode ser um discurso mistificado e atrativo, em que as diversidades humanas não
inferem no processo de inserção do trabalhador de Call Center. Entretanto, vale a analise
crítica em relação a que tipo de relação de trabalho se constrói neste fazer, neste labor e em que
condições de trabalho submetem-se os operadores de telemarketing.

2.2 Formas de Precarização do trabalho do infoproletariado
A precariedade6 identificada no setor de Telemarketing transcorre desde a forma de
contratação, em que predominam as empresas terceirizadas até as condições de ergonomia dos
postos de trabalho e a falta de ênfase do ritmo adequado e de pausas na jornada.
O trabalho em Call Centers se caracteriza pela necessidade constante do Teleoperador
atender as metas da empresas, seguindo durante a jornada de trabalho os scripts previamente
postos, determinação de pausas predeterminadas de curta duração, além de práticas
assediadoras por parte das chefias na cobrança de metas das equipes de trabalho, compõe esse
cenário, que culmina em índices elevados de doenças ocupacionais.
Observa-se que as particularidades das empresas de Call Center sugerem as estruturas
fabris, com rotinas extremamente padronizadas e controladas, sobretudo do trabalho no
processo de produção dos serviços.
Destaca-se ainda a natureza recente dessa indústria no Brasil. As primeiras atividades
de Call Center, assim como as primeiras empresas de terceirização, foram implantadas nos
anos 1980, acentuando-se também após a criação do Código de Defesa do Consumidor que
assume papel legislador, obrigando a disponibilização por parte das empresas de serviços de
atendimento ao cliente (Neto, 2005).
A prescrição das atividades desempenhadas por Operadores de Telemarketing nos
Call Centers contribuem para a manutenção de aspectos não expressos, a exemplo desta analise
6

emprego precário opõe-se a emprego fixo, sem termo, seguro. Define-se, pois, a precariedade, por exclusão de
partes: é precário o que não é permanente ou efetivo, com devidas complexidades do contexto do trabalho. O
aprofundamento da discussão pode ser encontrada em DIOGO, F. (2012).
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pode estar à disposição do espaço físico dos locais de trabalho que ocultam condições muitas
vezes imperceptíveis, mas revelam reforço do controle do trabalho e enfraquecimento das
relações psicossociais do trabalhador, além da Hierarquia sobrepostas que exercem função
maior de controle da produtividade do teleoperador.

2.3 Organização física do ambiente de trabalho nos Call Centers
A7 organização física de ambientes como conventos, colégios, quartéis e aqui podemos
acrescentar os Call Centers, obedecem algumas regras básicas, que estão para além de apenas
uma organização de ambiente, mas requerem uma ordenação fundamental a que se propõe tal
espaço.
Observa-se a necessidade de se utilizar, muitas vezes, “cercas” em que há a sugestão de
fechar-se em si, o que pode ser observado nos Call Centers que buscam o enfraquecimento de
relações sociais no ambiente de trabalho para maior produtividade. Assim, as PA’s (Postos de
Atendimento), são dispostas individualmente e fechadas dos lados, dificultando a relação entre
pares. Além disso, observamos a rotatividade de trabalhadores dentro de equipes, o que mais
uma vez requer analise em relação ao empobrecimento de relações sociais no ambiente de
trabalho.
Tal proposição se assemelha às empresas de Call Center, ao observar a organização de
seus espaços, garantindo o controle do trabalhador e ao aumento da produtividade. Frente à
contextualização do setor de Telemarketing e suas particularidades, apresenta-se de forma
relevante conforme os dados da Rais (2016), dentre outras peculiaridades a presença feminina
em quantidade significativa, o que nos faz refletir sobre a relevância de maiores espaços de
discussão sobre o a inserção da mulher no mercado de trabalho formal, especificadamente em
trabalhos de Telemarketing. Assim, segue o inicio de uma discussão mais complexa da divisão
sexual do trabalho em empresas de Call Centers brasileiros, como observamos adiante.

2.4 Dimensões de Gênero no trabalho - O espaço da mulher no Call Center.

O espaço da mulher trabalhadora de Call Center tem suscitado estudos empíricos, como
os de Nogueira (2009), que discute o fazer da mulher trabalhadora de Call Center em
telemarketing em um processo histórico, construído socialmente.
7

Sugerimos a leitura de Focaut (1977) para aprofundamento desta discussão.
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Diante disto, as pressuposições Marxistas e Feministas partem de uma concepção de
desigualdade. O lugar da mulher no sistema patriarcal capitalista em todos os seus espaços, em
geral, ocupa-se de uma posição subordinada em relação ao homem. Isto não quer dizer que a
divisão sexual do trabalho favorece sempre ao homem, mas a inter-relação entre a precarização
da força de trabalho feminina e opressão masculina, presentes na família patriarcal são
significativas ainda na atualidade (NOGUEIRA, 2009).
Diante desta concepção torna-se válida a relação entre patriarcado e capitalismo. A
análise do feminismo deve relacionar-se com as concepções do marxismo e seu método
materialista de analise, uma vez que o desenvolvimento das sociedades capitalistas ocidentais e
a situação das mulheres partem da à identificação do patriarcado como uma estrutura social e
histórica.
A análise materialista mostra que patriarcado é uma estrutura psíquica, mas também
social e econômica. Assim, a sociedade pode ser mais bem analisada partindo das relações
entre patriarcado, capitalismo e sua relação com o lugar da mulher (HARTMANN, 1988).
A desigualdade da mulher pode ter seu desenvolvimento a partir da propriedade privada
e instituição da família, ou seja, o inicio da propriedade privada demanda inicio de manutenção
de bens, inicia-se então a constituição da familia. Neste sentido, os membros da familia passam
a ocupar lugares e função especifica, sendo que o lugar da mulher neste processo passa a ser
um lugar de inferioridade e subordinação, seu trabalho garante a sustentação material da
família, com viés do homem como “ganha-pão”. Assim, a divisão sexual do trabalho passa a
ser enfatizada, com as mulheres responsáveis pelo trabalho reprodutivo e os homens pelo
trabalho externo, tido como produtivo, e o primeiro desvalorizado no sistema capitalista.
Para Engels, a inserção da mulher no trabalho assalariado traria a alteração na noção de
divisao sexual do tranbalho e a emancipação da mulher, o que não pode ser percebido na
contemporaneidade, com a dupla jornada de trabalho para as mulheres, na maior parte dos
casos.
O que se observa é que a mulher ao ingressar no mercado de trabalho, não se desvincula
do trabalho doméstico, agregando funções domésticas e assalariadas, facilitando o lugar
ocupado pelo homem no mercado de trabalho, que se dedica apenas a função de reprodução
material da família (HARTMANN, 1988).
Diante deste contexto, faz-se essencial contextualizar a presença feminina no mundo do
trabalho, compreendendo como foram e ainda são determinados os papéis sociais, além de
buscar mecanismos para se refletir a atual posição da mulher na estrutura social.
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As mulheres tiveram, historicamente, papel considerável na produção da riqueza social
e na subsistência de sua família, pois as atividades de trabalho pré- capitalistas já podiam ser
observadas, no campo, na manufatura, minas, comércios, oficinas de tecelagem e fiação ou
mesmo nas atividades domésticas, exercendo um papel fundamental na produção de riquezas.
Nogueira (2004) apud Guiraldelli (2007) que já na Idade Média, a divisão sexual do
trabalho se constituía no seio das relações sociais, delimitando o papel da mulher e das crianças
naquele determinado contexto.
As mulheres solteiras teciam e lavavam, enquanto as mães se dedicavam a maternidade
e as mulheres de meia idade cozinhavam, e cuidavam dos adolescentes e as esposas dos
camponeses se dedicavam à agricultura e às funções domésticas.
Entretanto, observa-se que na Europa, entre os séculos XVI e XVIII, o contexto era um
pouco diferente, ao passo que apesar de já existir a divisão sexual do trabalho, algumas
mulheres ocupavam o comércio, com ênfase para o ramo têxtil GUIRALDELLI (2007).
No Brasil, a década de 1920 foi marcada pelo processo de industrialização e
urbanização, em que a mulher foi inserida no mercado de trabalho. Nesta época o trabalho era
prescrito, de acordo com o ordenamento do trabalho Fordista/Taylorista.
A década de 1970 demandava do Brasil uma emergência de organizações de
movimentos sociais e sindicais, como resultado da fase de transição em que o país atravessava,
em relação ao modo de gestão, organização e produção do trabalho.
Diante deste cenário social e político, emergem os movimentos feministas que buscam
reivindicações em relação aos seus direitos, contrapondo-se ao modelo que se instalava no
Brasil de organização do trabalho.
A mulher nesta fase reivindica novas ordenações acerca do “ser mulher”, de sua
emancipação social, política e econômica, em contraste com a ordem posta historicamente de
que os cuidados domésticos e dos filhos são exclusivamente da mulher, indo de encontro com
as noções conservadoras da época.
A reestruturação produtiva favoreceu o advento da precariedade do trabalho, as
condições de trabalho no espaço produtivo foram cada vez mais modificadas em favor de uma
nova acumulação de capital, que instalou radicalmente a sua flexibilização, ampliando
logicamente em grande escala o feminino como mão-de-obra, fragilizado historicamente em
suas relações de trabalho, desde a sua desqualificação à sua desigualdade salarial.
Assim, conforme Guiraldelli em 2007:
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(...) a feminização, que vem ocorrendo nas últimas décadas no universo das
relações de produção, apresenta um caráter paradoxal, pois temos a inserção da
mulher na cadeia produtiva ao mesmo tempo em que o mundo do trabalho vem
atravessando um estágio de precarização nas formas de produzir (p.06).

Ressaltando que a mulher ganhou espaço na esfera produtiva, porém sem se emancipar
economicamente e socialmente do homem, além disso, a esfera produtiva não a isenta da de
suas responsabilidades na esfera reprodutiva. Assim, suas responsabilidades foram ampliadas a
partir do momento em que a mulher sai do lar, triplicando sua carga de trabalho que passa então
a ser a esfera produtiva, e cuidados com o lar e com os filhos.
Diante disto, o que observamos é uma generalização do trabalho feminino e do trabalho
de mulheres, que se atêm a trabalhos de jornadas menos extensas mais não menos intensas, de
baixos salários e marcados pela precariedade, ainda assim, a saída da mulher para o mercado de
trabalho tem aumentado.
Já na década de 1980 a mulher permanece no mercado de trabalho, agora obedecendo à
ordem produtiva que estava sendo posta, o Toyotismo (GUIRALDELLI 2007).
A atividade feminina para Hirata (2005) se concentra em setores como serviços
pessoais, saúde e educação, porém a tendência à diversificação dos postos de trabalho ocupado
por mulheres mostra em um extremo, profissionais altamente qualificados com bons ganhos,
em cargos de gestão e auto- liberais, e, no outro, mulheres com qualificação muito baixa,
baixos salários e trabalhos sem reconhecimento social.
Observa-se que apesar desta diversificação dos postos de trabalho ocupado por
mulheres, a divisão sexual do trabalho, com caracterizações das profissões se diferem entre o
que é masculino e o que é feminino, obedecendo a atributos naturais e físicos, que se afiram
historicamente, a partir de construções sociais simbólicas.
A “divisão sexual do trabalho” trata-se de um sentido sociográfica em que um dos
pontos centrais é a diferenciação de homens e mulheres no mercado de trabalho, nos ofícios e
nas profissões, e as variações no tempo e no espaço dessa distribuição; e se analisa como ela se
associa à divisão desigual do trabalho entre os sexos (HIRATA, 2007).
Ainda nos dias atuais, o trabalho da mulher é considerado como complementar,
diferentemente do trabalho do homem que é considerado na maioria das vezes como o principal
rendimento da família. Essa é mais uma construção histórica que perpassa o tempo, uma vez
que cada vez mais a mulher sai para o mercado de trabalho, muitas vezes com rendimentos
maiores que o de seu companheiro, mas ainda assim, se mantém em uma situação
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desconfortável ao assumir o papel de mantenedora do núcleo familiar, quando existe um
companheiro homem.
Entretanto, estima-se que esta realidade seja mudada em longo prazo, já que atualmente
o posto de trabalho ocupado por mulheres tem sido alterado, principalmente com a introdução
de novas tecnologias, como o trabalho de telefonista, por exemplo, que exige atenção e
delicadeza, atributos simbolicamente femininos. Ainda assim, considera-se que em grande
escala trabalhos de gestão, planejamento e maior status oportunizam os homens em sua grande
maioria (GUIRALDELLI 2007).
Entretanto, se a mulher contemporânea por vezes e crescentemente tem ocupado postos
de trabalho anteriormente reservados ao trabalhador homem, assumindo responsabilidades de
manutenção do lar, a divisão sexual do trabalho na esfera reprodutiva também não deveria ser
redistribuída e remodelada? Aqui fica claro mais uma vez a desigualdade de gênero, quando a
mulher ascende-se, ocupando seu lugar no mercado de trabalho (ainda que precarizado), mas de
forma a agregar responsabilidades, duplicando ou até mesmo triplicando sua jornada de
trabalho (NOGUEIRA, 2009).
Então podemos verificar que os postos de trabalho são ocupados predominantemente de
acordo com as qualidades femininas ou masculinas. Os serviços domésticos, de escritório,
ensino, saúde, e de serviços em geral podem ser feminilizados. Já os serviços de origem
primaria ou secundária, ou seja, agricultura e indústria são predominantemente masculinos.
Conforme Hirata (2002), em caso de necessidade de demissões, a grande maioria das
empresas adota o critério de dispensa as mulheres, seguida dos homens solteiros e sem filhos,
adotando o pressuposto de que o homem ainda é o provedor do núcleo familiar.
Podemos afirmar que o olhar da sociedade e especificamente do empresariado ainda é
reducionista e unilateral, não caminhando em conformidade com os atuais arranjos familiares.
Este pressuposto de que o homem ainda é o principal provedor da família o garante em
sua grande maioria a preservação frente momentos de crise econômica e possibilidades de
desemprego, mais uma vez fortalecendo a desigualdade social, econômica e de oportunidades
entre homens e mulheres.
O setor empresarial ainda apresenta outro pressuposto relacionado ao ingresso das
mulheres no mercado de trabalho que é a discriminação de mulheres com filhos ou casadas, já
que estas têm filhos ou pretendem ter, agregando uma serie situações que ficam a cargo da
mulher na esfera reprodutiva (como adoecimento dos filhos, licença maternidade e outros), que
possivelmente podem afastá-la do labor diário, causando prejuízos à rotina empresarial
GUIRALDELLI (2007).
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Neste sentido, Hirata coloca que o trabalho feminino está marcado “[...] por uma
instabilidade, uma rotatividade elevada e taxas de desemprego proporcionalmente maiores”
(2002, p.176) e defende a teoria de que no Brasil o trabalho da mulher carrega a marca das más
condições e da precarização.
O que se pode perceber é que o posto de trabalho e suas características têm sexo e
raça/etnia e caminham de acordo com as demandas do sistema capitalista. Quando se pensa em
trabalho feminino, logo se pode atribuir aos postos de trabalho precarizados, sem proteção legal
muitas vezes e informais.
Diante desta discussão, os trabalhos em domicilio, foram historicamente feminilizados,
assim como os terceirizados e setores de serviços em geral.
Não é possível desconsiderar o crescimento atual das terceirizações, entretanto,
faz-se necessário nos dias atuais pensar em estratégias de enfrentamento ás más condições de
trabalho que naturalmente precarizam o sujeito trabalhador em suas dimensões: físicas,
psicológicas e sociais, estratégias estas capazes de dignificar o trabalhador e garantir-lhes
condições de vida e saúde favoráveis (GUIRALDELLI 2007).
As relações de gênero e suas implicações nas relações sociais de produção podem ser
compreendidas a partir de construções históricas- sociais e não destinos biológicos, já que as
relações sociais de sexo se anexam às relações sociais, apreendidas por relações antagônicas e
contraditórias.
Para Dutra (2014), a sociedade instaura funções e papéis de poder e dominação,
alocando o espaço produtivo ao homem e o espaço reprodutivo para a mulher. Ao longo dos
processos históricos a mulher vem ganhando espaço na esfera produtiva, entretanto além deste
espaço conquistado ser ainda um espaço desigual em diversos aspectos, este é um espaço
agregado à sua função essencial: ser a sustentação das demandas de cuidado e zelo no espaço
reprodutivo.
Nesta direção, a esfera produtiva e reprodutiva se mistura, ao passo que qualquer
alteração ou esforço em um destes pólos altera o outro, já que uma esfera se articula
completamente com a outra no cotidiano feminino.
Neste sentido os aspectos relacionados ao trabalho, passam a ser valorados e
reconhecidos de acordo com a proposta divisão sexual do trabalho e as representações sociais
que a compõe, o masculino e o feminino passam a ser observados pela esfera social de forma
distinta, de acordo com seus legados.
O processo de Reestruturação Produtiva trouxe à categoria trabalho, novas
particularidades e características em relação á sua morfologia desde os processos de
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contratação, à heterogenização da classe trabalhadora e a sua adequação ao novo modelo de
acumulação flexível, além do significativo ingresso de mulheres no mercado de trabalho.
Assim, o trabalho em telemarketing no Brasil guarda em si a marca de sua
feminilização, tornando-se essencial a busca pela compreensão de seu contexto a partir da
divisão sexual do trabalho e tais implicações histórico-sociais.
Diante deste contexto o que se observa neste setor, é: mulheres jovens, subremuneradas, que não contaram com investimentos suficientes em sua formação escolar e
profissional, muitas vezes em seu primeiro emprego GUIRALDELLI (2007).
O que se observa, no entanto, é que este processo de conquista do espaço da mulher na
esfera produtiva em maior escala, guarda em si uma contradição: por um lado é chamado de
conquista, por outro não a emancipa totalmente da dependia econômica do homem no ambiente
doméstico e de sua exclusiva responsabilidade no cuidado e afazeres do lar e dos filhos. Ao
contrário, o processo de ingresso da mulher na reestruturação produtiva, agrega funções a ela,
ao passo que se mantém em um espaço muitas vezes patriarcal na esfera reprodutiva e agora
também na produtiva.
Aqui se encontra a ideologia posta pelo capital de que é favorável à mulher ocupar
postos de trabalho em tempo parcial, já que nestes há a possibilidade conveniente de conciliar
suas responsabilidades no espaço privado e estar inserida no mercado de trabalho ao mesmo
tempo. O que é subliminar neste discurso é como e em que medida os postos de trabalho
ocupados por mulheres, em geral guardam em si somente a facilidade de conciliação entre
espaço produtivo e reprodutivo, sem, entretanto, mostrar-se desigual e precarizado em relação
aos demais postos de trabalho, geralmente ocupados por homens.
Há ainda de se considerar a relação que se estabelece discretamente entre a apropriação
do trabalho doméstico da mulher em sua própria família de forma não remunerada e os
contratos e postos de trabalho precarizados que tem ocupado no mercado de trabalho.
Neste sentido e diante desta interlocução o capitalismo se alimenta se apropria, do
trabalho feminino de forma barata e garante o trabalho reprodutivo doméstico sem inserção de
seus custos na economia do capital.
Contudo, conforme a literatura de referencia a mulher ingressou de forma gradual e
significativa no mercado de trabalho, entretanto os postos ocupados por ela ainda atualmente
são postos em geral, precarizados em sua relação com as relações sindicais bem como em suas
relações legislativas, além disso, expressam postos de trabalho que apresentam intensas
jornadas de trabalho, principalmente quando se tratam de jornadas em período parcial.
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Assim, acontece com o setor de telemarketing em Call Centers, em que a jornada de
trabalho é de seis horas e, mesmo sendo claras as condições precárias deste setor, ainda é
vislumbrado por mulheres pela possibilidade de conciliar trabalho doméstico, o ganho
“complementar” da renda da família e os benefícios que muitas vezes são garantidos como
planos de saúde por exemplo. Este discurso ideológico disseminado pelo capital camufla as
frágeis condições de trabalho dos Call Centers, seu enfraquecimento sindical e a exploração e
apropriação da dimensão física e subjetiva a que são postas às mulheres neste setor.
A feminilização do trabalho em teleatendimento passa por apropriação das
características ditas femininas. Assim, características como: paciência, capacidade de escuta e
delicadeza no trato, é associada às mulheres e os postos de trabalho que exigem tais habilidades
são dedicados a elas, como um legado, restringindo muitas vezes a sua qualificação profissional
á atributos tácitos de sua condição natural de ser mulher, desvalorizando-a em seu trabalho
concreto.
Há de se considerar ainda que o homem não foi modelado socialmente com
características de obediência e submissão, o que dificulta por vezes ocupar postos de trabalho
em que estas características são necessárias, como é o caso do setor de serviços
predominantemente (Re) Taylorizados. Já as mulheres, desde o estabelecimento de relações
patriarcais no espaço privado, facilitam esta adequação às exigências da reestruturação
produtiva incorporando alguns elementos da subjetividade e da afetividade das trabalhadoras
do sexo feminino ao trabalho em Call Centers, em que é exigido do trabalhador a organização
produtiva que mobiliza esses atributos tácitos para se adequar ao capital.
Assim, o trabalho da mulher em Telemarketing, pode ser tratado como um
desdobramento da função de telefonista, que consiste em fornecer atendimento ao cliente
utilizando dois instrumentos primordiais: a voz e o telefone.
Ressalta-se que o trabalho em telemarketing guarda em si dentre seus discursos
ideológicos, a reverência à diversidade. Assim, trabalhadores com perfis atípicos, contrários às
imposições sociais-estéticos são ideologicamente apropriados pelos Call Centers, sob um
discurso de aceitação daquilo e daqueles que são excluídos do mercado por não atenderem
exigências estéticas, quando na verdade o que se pode analisar é a apropriação do capital de
trabalhadores que na realidade se mostram em situação mais frágil, tornando-se mais viável sua
exploração em postos predominantemente precarizados .
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Nesta direção, observa-se que a possibilidade de estar “invisível”, ou “do outro lado da
8

linha” em setores de telemarketing oferecem a absorção dessa mão de obra, desde que apta a
mobilizar seus atributos de docilidade e submissão, necessários ao controle do trabalho neste
setor.
Encontra-se mais uma das contradições do setor de telemarketing em Call Centers: o
discurso democrático de acesso de diferentes perfis socioocupacionais aos postos de trabalho
deste setor, se manifesta sob condições de precariedade e desigualdade.
A desigualdade de gênero é uma marca tão marcada no ambiente de Call Centers que
além de observarmos o grande percentual de mulheres teleoperadoras, ainda é perceptível que
os setores de planejamento e gerencia é majoritariamente masculino, frisando as tensões de
hierarquia no ambiente de trabalho.
Ainda ao se retratar as desigualdades de gênero nos Call Centers brasileiros observa-se
que até mesmo no setor de Teleoperação, em que a grande maioria é mulheres, há uma
distinção hierárquica. Em geral, os trabalhadores no setor de Telemarketing receptivo9, são
aqueles que possuem menores escolarizações e experiência profissional, muitas vezes em seu
primeiro emprego. Já os trabalhadores do setor de telemarketing ativo10, ou televendas,
geralmente são mais escolarizados ou com certa experiência profissional. Curioso observar que
ainda que o setor de Teleoperação seja majoritariamente feminino, o atendente ativo ou de
televendas é em geral homem.
Cabe ressaltar que o atendimento receptivo requer mais padronização do que o
atendimento ativo e televendas, uma vez que o primeiro segue scripts e procedimentos prédefinidos, enquanto que o segundo necessita de maiores habilidades e manejo com o cliente,
sendo talvez esta uma das especulações em relação à hierarquização dos trabalhadores de
Teleoperação e a escolha gerencial em relação ao perfil socioocupacional de cada um deles.
Observa-se, por exemplo, que o setor de Teleatendimento receptivo, relaciona-se em
grande parte ao atendimento de reclamações dos clientes. Este setor é predominantemente
feminino e de mulheres sem qualificação, exposto ao assédio. As empresas em uma

³ Expressão utilizada por Dutra (2014), que condiz significativamente e simbolicamente com lugar dos
Operadores de Telemarketing.
9

Entende-se por Operadores de Telemarketing Receptivo, aqueles que estabelecem relacionamento direto
com o cliente a partir de ligações recebidas, ou seja pela via cliente-Central de atendimento.
10

Entende-se por Operadores de Telemarketing ativo, aqueles que estabelecem relacionamento direto com o
cliente a partir de ligações realizadas, ou seja pela via Central de atendimento-cliente.
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organização capitalista incubem essas mulheres sem qualificação e autonomia para resolver os
problemas advindos de reclamações ao atendimento receptivo, que além de favorecer relações
de atrito com o cliente ainda são pautadas em controle de tempo de atendimento (TMA).
Observa-se que a Reestruturação produtiva contribuiu para que o mercado exigisse do
trabalhador novas potencialidades, que anteriormente não lhe eram exigidas. Assim, a
polivalência tornou-se uma habilidade exaltada para o trabalhador que a desenvolve como
potencialidade para o mercado ao qual está inserido Entretanto, a expressão polivalente no
mercado de trabalho esperada do trabalhador homem, não é a mesma esperada da trabalhadora.
Para Venco (1999), o trabalho fragilizado e sem reconhecimento social, que se
desenvolve sob um ambiente de pressão gerencial, geralmente são trabalhos em que a mulher
está inserida.
Para o homem a reestruturação produtiva implica retreinamento e reprofissionalização,
como forma de readaptação e/ou reciclagem ao trabalho, já para a mulher a polivalência vem
aliada à possibilidade de adaptação aos diferentes contextos empresariais, geralmente precários
e sem investimento profissional. Nesta direção, que o espaço da mulher no mercado de trabalho
passa a ser um lugar precarizado e sem qualificação VENCO (1999).
Para Hirata (2007), as diferenciações que homens e mulheres ocupam no espaço
produtivo, retratam um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos.
O processo de (re) taylorização imposta aos novos modelos de organização do trabalho,
na era da reestruturação produtiva, capta a subjetividade do trabalhador e de forma mais intensa
e sofisticada no trabalho da mulher, que pode ser fator predominante no que se refere ao
adoecimento psicológico e físico da classe–que-vive-do-trabalho.
Assim, o trabalhador e em especial a mulher carrega em si a marca da precarização e a
fragilidade física e psicológica, em razão dessa forma de organização do trabalho e
particularmente a mulher por acumular a extensão de sua jornada de trabalho, algumas vezes
triplificada.
Nesta direção observa-se que o trabalho de teleoperadoras é intenso e exaustivo,
contribuindo para o aparecimento de doenças físicas e psicológicas, advindas do total controle
do trabalho e exigências de produtividade. Assim, o trabalho em Call Centers, em especial no
setor de Operação de telemarketing é um trabalho gerido hierarquicamente por resultados
rigorosos e intensificados, além de ser agregado a outras responsabilidades do espaço
reprodutivo feminino.
Contudo, em relação à divisão sexual do trabalho, observa-se que a consciência
feminina é apresentada de diversas formas. Ora a divisão sexual do trabalho no espaço
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reprodutivo é admitida pelas próprias mulheres, por outros apresentam valores de igualdade de
obrigação com os homens no ambiente doméstico, o que pode sugerir uma pequena
contextualização de movimento das mulheres em oposição às relações desiguais no espaço
reprodutivo, mesmo que de forma ainda insignificante.
Mesmo com estes pequenos movimentos da mulher contemporânea, o que se observa,
conforme Nogueira (2009) é um padrão de desigualdade no ambiente doméstico e no espaço
produtivo, podendo sugerir às mulheres a ocupação de postos de trabalho em tempo parcial,
justamente pelo fato de serem socialmente atribuídas às responsabilidades do espaço
reprodutivo ao sexo feminino. Assim, o trabalho de Operação de Telemarketing, principalmente
em Call Centers, torna-se grande medida um trabalho de mulheres, lugar possível de
conciliação entre espaço produtivo e reprodutivo.
Como constata Nogueira em 2009 em pesquisa com Operadoras de Telemarketing:

Se, por um lado, a participação masculina perante as tarefas domésticas é
limitada, por outro, a feminina é ampla. A quantidade de tempo gasto no espaço
doméstico pelas mulheres assalariadas (como é o caso) introduz diferentes
dificuldades na organização espacial/temporal do trabalho na esfera reprodutiva. Esse
tempo das mulheres trabalhadoras modelado pelas suas atividades e pela dependência
das atividades e do tempo dos outros (companheiro, filhos, etc.) se apresenta marcado
pela fragmentação pela superposição de tarefas (p.209).

Contudo, o espaço da mulher no mundo do trabalho não foi fator decisivo e não se
tornou significante ao passo que pudesse alterar a divisão sexual do trabalho. Assim, mesmo
com a inserção da mulher no mercado de trabalho, sua dispersão em relação aos homens é
visível e sua dependência econômica e/ou afetiva é extremamente significativa nas relações,
tornando-a ainda mais complexa (BEAUVOIR, 1980).
Diante disto, falar da divisão sexual do trabalho está para além de uma discussão de
particularidades e diferenciações das dimensões de sexo. Torna-se necessário então, que se
estabeleça uma relação do real feminino com os processos de diferenciação utilizados
socialmente, no intuito de hierarquizar as relações de gênero, reservando desta forma, os mais
diversos setores precarizados, desvalorizados e desqualificados do mundo do trabalho à mulher,
como é o caso do setor de Telemarketing nos Call Centers (NOGUERA, 2009).
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3.

FLEXIBILIZAÇÃO E PRECARIEDADE DOS OPERADORES DE

TELEMARKETING EM CALL CENTERS: UM ESTUDO EMPÍRICO
Os novos padrões do modo de produção e do perfil dos trabalhadores constroem uma nova
categoria de trabalho a partir da restruturação produtiva. Os Call Centers caracterizam estas novas
formas de trabalho, consolidando um novo proletariado. Este capítulo discute de forma empírica o
trabalho de Operadores de telemarketing, a partir da coleta de dados, considerando seu perfil sócio ocupacional e a forma com que se configuram as relações de trabalho no setor.

3.1 Considerações metodológicas

Neste item será apresentada a discussão em relação à organização do trabalho nos Call
Center em Montes Claros. Para abordamos o processo dos trabalhadores Operadores de
Telemarketing nos Call Centers de Montes Claros em Minas Gerais.
Para iniciarmos uma discussão empírica em relação aos trabalhadores Operadores de
Telemarketing nos Call Centers de Montes Claros-Minas Gerais, torna-se essencial o
reconhecimento dos aspectos e características gerais das empresas investigadas. A partir deste
ponto, poderemos discutir mais propriamente sua organização tanto no sentido laboral/
organizacional quanto ideológico que envolve o sujeito trabalhador em suas várias dimensões
humanas.
A pesquisa foi direcionada a partir da realização de entrevista semi estruturada, com os
operadores de telemarketing e com gestores de cada uma das empresas investigadas para
complementação de dados objetivos e organização do trabalho.
A entrevista realizada com os operadores de telemarketing foi construída e referenciada
a partir de outras pesquisas realizadas em Call Centers. Sua estrutura compõe-se de roteiro de
questões que trazem ao discurso do sujeito entrevistado seu perfil enquanto trabalhador, sua
trajetória laboral anterior, a organização e condições do trabalho no Call Center, a qualificação
dos operadores, a vida para além da situação laboral, as percepções do trabalhador em relação
ao seu trabalho e por fim as perspectivas futuras para o ambiente de trabalho.
Como critérios de seleção foram selecionados o total de 29 Operadores de
Telemarketing de duas empresas de Call Center, situadas no município de Montes Claros- MG
que receberam o nome fictício “A” e “B”. Entre os 29 operadores selecionados temos 05 ex-
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operadores das empresas “A” ou “B”. Através destas 05 entrevistas foi possível observar como
se desenhavam as relações de trabalho nos dois Call Centers, sem que houvessem “filtros” nos
discursos e percepções sobre a empresa além da dinâmica do trabalho do operador.
Os entrevistados foram convidados a participar da pesquisa a partir do tempo de
trabalho, sexo, idade, estado civil e escolaridade, exercício da função no período em que a
pesquisa era construída e desligamento da empresa “A” ou “B”.
Os dados objetivos como numero de empregados, tempo de atuação das empresas “A” e
“B” no mercado, número de Posições de Atendimento- PA’s e outros dados referentes à
organização geral das empresas foram adquiridos a partir de entrevista realizada com gestores
das duas empresas.
Todo o trabalho foi realizado a partir de prévia apresentação de objetivos gerais e
específico a que se propõe esta investigação e posterior acordo de sigilo das informações
pessoais dos trabalhadores.
A entrevista foi realizada, utilizando aparelhos eletrônicos de gravação de áudio de
acordo com consentimento e agendamento prévio com o operador. Depois de realizada a
entrevista, realiza-se a transcrição das mesmas, para posterior analise do conteúdo.
Conforme BARBIO (2016) existem diversas formas de se realizar uma analise de
conteúdo, podendo ser pela via da descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo,
priorizando o caráter quantitativo do manifesto, a partir do número de ocorrências ou
repetições.
Outra forma de utilizar a analise de conteúdo, como metodologia é a partir da
competência inferencial, em que permite analise interpretativa e explicativa da manifestação,
partindo da ótica compreensiva à inferencial.
Desta forma realiza-se esta pesquisa, iniciando analise de conteúdo de forma descritiva
e posteriormente inferencial.
As categorias de analise partiram a posteriori, surgindo a partir da leitura das entrevistas
realizadas e da literatura utilizada ao longo da pesquisa. A categorização dos temas foi
realizada a partir da presença/ ausência de temas, a frequência e coocorrência.
A presença/ausência trata-se da presença de um tema que indica importância ao sujeito,
em uma comunicação. Há, porém o indicativo de que a ausência de determinado tema pode
sugerir sentido significativo, como variável importante para análise.
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A frequência é a medida mais geralmente usada na Análise Temática de Conteúdo.
Sendo valido para alguns casos que a importância da unidade de registro11 aumenta com a
frequência de sua aparição.
A coocorrência atende ao critério de presença simultânea de dois ou mais temas na
mesma unidade de registro.
Com base nestas regras de categorização cria-se a classificação de temas de analise,
com o objetivo de fornecer a representação simplificada dos dados coletados, além da
reconstrução da mensagem veiculada nas entrevistas realizadas, que subsidiam a realidade
vivenciada pelos operadores de telemarketing.
Por fim, a análise temática de conteúdo pode-se adotar análises verticais, que se curva
diante do conteúdo expresso cada entrevistado separadamente ou analises horizontais, as quais
adotamos que servem de orientação para a realização de analises de cada um dos temas que se
manifestam de diferentes formas nas entrevistas.
Os temas de maior relevância representados nas entrevistas foram referentes à rigidez
do trabalho, intensidade do trabalho, enfraquecimento das relações sociais dentro do ambiente
de trabalho, tempo de pausa, hierarquia presença nas relações de trabalho, autonomia, metas
e constrangimentos.
Alguns temas foram discutidos na analise temática de conteúdo de forma agrupada, uma
vez que possuem relação direta entre si, como o cumprimento de metas e rigidez do trabalho,
situações de constrangimento e hierarquização das relações e tempo de pausa e intensidade do
trabalho.
Partindo da analise de conteúdo, utiliza-se do programa Excel para tabulação e análise
dos dados objetivos para construir à sua relação com toda a literatura utilizada, objetivos e
hipóteses de trabalho, com o intuito de realizar análise aprofundada por meio do conteúdo
adquirido nas entrevistas realizadas.

3.1.1 Apresentação dos entrevistados
11

Elemento a ser codificado.
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A tabela seguinte organiza a listagem de entrevistados na pesquisa, que totalizam 31
trabalhadores, subcategorizados como grupo de operadores em exercício da função, exoperadores nas empresas “A” e “B” e gestores das duas empresas.

Tabela 2 listagem das entrevistas realizadas com operadores de telemarketing das
empresas “A” e “B”.
Trabalhador

Tempo

de

Sexo

Trabalho

Estado

Escolarida

Faixa

civil

de

etária

Entrevista 01

05 anos

Feminino

Solteira

Ens. Médio

26-30

Entrevista 02

05 anos

Feminino

Solteira

Ens. Médio

31-35

Entrevista 03

2

4 Feminino

Solteira

Ens. Médio

18-25

Solteira

Ens.

18-25

anos

e

meses
Entrevista 05

10 meses

Masculino

Superior
Entrevista 06

10 meses

Feminino

Solteiro

Ens.

18-25

Superior
Incompleto
Entrevista 07

1 ano e 5 meses

Feminino

Solteira

Ens.

18-25

Superior
Incompleto
Entrevista 08

05 anos

Feminino

Solteira

Ens.

18-25

Superior
Entrevista 09

2

anos

e

7 Feminino

Solteira

Ens. Médio

18-25

meses
Entrevista 10

3 meses

Feminino

Solteira

Ens. Médio

18-25

Entrevista 11

1 ano

Feminino

Solteira

Ens.

18-25

Superior
Incompleto
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Entrevista 12

3 meses

Feminino

Casada

Ens Superior 18-25
Completo

Entrevista 13

4 meses

Feminino

Solteira

Ens Superior 18-25
incompleto

Entrevista 14

1 ano

Feminino

Solteira

Ens Superior 18-25
Incompleto

Entrevista 15

8 meses

Entrevista 16

Masculino

Solteiro

Ens. Medio

18-25

Feminino

Divorciad

Ens

a

completo

Casada

Ens Superior 31-35

médio 18-25

45 dias
Entrevista 17

3 meses

Feminino

Incompleto
Entrevista 18

1 ano

Masculino

Solteiro

Ens Superior 26-30
Completo

Entrevista 19

1 ano e 7 meses

Feminino

Solteira

Ens.

18-25

Superior
Incompleto
Entrevista 20

7 meses

Feminino

Solteira

Ens Superior 18-25
completo

Entrevista 21

6 meses

Masculino

Solteiro

Ens. Médio

18-25

Entrevista 22

9 meses

Feminino

Solteiro

Ensino

18-25

Medio
Entrevista 23

1 ano

Masculino

Solteiro

Ens. Médio

18-25

Entrevista 24

2 meses

Masculino

Solteiro

Ens Superior 18-25
incompleto

Entrevista 25

3 meses

Feminino

Solteira

Ens Superior 18-25
Incompleto
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Entrevista 26

10 meses

Masculino

Solteiro

Ens. médio

18-25

Entrevista 27

1 mês

Feminino

Solteiro

Ens. Médio

18-25

Entrevista 28

1 ano

Feminino

Solteira

Ens . Médio

18-25

Entrevista 29

1 ano e 6 meses

Masculino

Solteira

Ens.

18-25

Superior

Organograma 1 Proveniência dos Entrevistados
Empresa A

Operadores
em Exercício

ExOperadores

16

02

Gestor
01

Empresa B
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Operadores
em Exercício

ExOperadores

06

03

Gestor
01
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Apresentamos acima um organograma relativo às proveniências do número total de
entrevistados em que podemos notar sua grande maioria operadores de telemarketing em
exercício da função na empresa denominada nesta pesquisa por empresa “A”. Seguido deste
número, segue 06 entrevistas com Operadores em exercício da função da empresa “B”.
A entrevista com 05 ex -operadores de telemarketing das duas empresas sugere o
contato com informações e percepções dos ex trabalhadores de Call Center, desvinculados
formalmente do ambiente de trabalho, favorecendo o acesso à sua percepção a partir de
discursos razoavelmente mais destemidos. O acesso à informações organizacionais tornou-se
possível a partir do contato direto via entrevista com gestores das duas empresas, totalizando
31 entrevistas realizadas.

3.2 Caracterização das Empresas de Call Center do estudo
A empresa “A” situada no município de Montes Claros, no estado de Minas Gerais é um
Call Center que presta serviços para empresas de telefonia, de TV por assinatura, de internet e
energia elétrica. Conta com filiais nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Ceará,
Paraíba e Rio Grande do Norte. Está no mercado desde 1992 e em Montes Claros desde o ano
de 2010, prestando serviços às empresas de telefonia e TV por assinatura, através de operações
telemarketing de caráter ativo e receptivo, com o objetivo de atender aos seus clientes para darlhes suporte técnico além da aquisição de novos clientes.
A empresa possui atualmente 1800 operadores de Telemarketing, que ocupam 900
PA’s. A estrutura hierárquica do setor de Operação é composta por Diretoria, Gerente,
Coordenador, Supervisor e Operador de Telemarketing.
Além destas funções a empresa conta também com os setores de Staff: Recursos
Humanos, que se atém as atribuições de Recrutamento e Seleção, Treinamento de
Desenvolvimento e Departamento De Pessoal.
O setor de Qualidade, que monitora as operações telefônicas dos Operadores de
Telemarketing, além de transmitir os feedbacks aos supervisores de equipe de operadores para
que sejam repassados à operação. Cabe também ao setor de Qualidade o repasse de
informações novos produtos e procedimentos à operação. 12
12

Operação é o setor em que são inseridos os procedimentos de Telemarketing em suas diferentes funções,
desempenhadas pelos consultores de relacionamento também chamados operadores de Telemarketing e
outros cargos.
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O setor de Treinamento é responsável pela capacitação de novos Operadores que estão
em fase de admissão à empresa e se situam como um micro setor, dentro do setor de Recursos
Humanos que é mais amplo em relação a sua atribuição.
O recrutamento de Operadores de Telemarketing passa por critérios de seleção como
idade mínima de 18 anos, exceto quando se trata de programas sociais como Jovem Aprendiz,
conclusão do Ensino Médio.
A seleção destes candidatos requer analise curricular provas teóricas de Português,
Raciocínio Lógico e Matemática. A segunda fase do processo seletivo se dá pela avaliação do
aproveitamento em treinamento introdutório, composto de atividades teóricas e práticas, de
capacitação e avaliação, com duração média de 20 dias.
A empresa “B”, situada no município de Montes Claros, no estado de Minas Gerais é
um Call Center que presta serviços para empresas de telefonia, de TV por assinatura, de
internet, de Assistência Médica, de serviços bancários. Conta com filiais no estado de Minas
Gerais, com matriz no município de Montes Claros. Está no mercado desde 2013 e atualmente
tem filiais nas cidades de Pirapora-MG e Januária- MG.
Diferentemente da empresa “A”, a empresa “B” compõe segmento de vendas, de
Operações de Telemarketing com caráter ativo, com vistas à adesão de novos clientes.
Além destas funções a empresa conta também com os setores de Recursos Humanos,
que se atém as atribuições de Recrutamento e Seleção e Departamento Pessoal, setor de
Qualidade e treinamento, com funções semelhantes à empresa “A”.
O recrutamento de Operadores de Telemarketing passa por critérios de seleção como
idade mínima de 18 anos, exceto quando se trata de programas sociais como Jovem Aprendiz,
conclusão do Ensino Médio.
A seleção destes candidatos requer analise curricular provas teóricas de Português,
Raciocínio Lógico e dinamica de grupo, onde é avaliado a habilidade de argumentação, próatividade e liderança, desejáveis ao cargo de Operador de Telemarketing em vendas.
A segunda fase do processo seletivo se dá pela avaliação do aproveitamento em
treinamento introdutório, composto de atividades teóricas e praticas de capacitação e avaliação,
com duração média de 2 dias.
Ambas

as

empresas

trabalham na perspectiva de

cumprimento

de metas

preestabelecidas e monitoradas pelo setor de Qualidade e pelos supervisores de equipe. Ao final
de cada mês, estas metas são avaliadas pelos dois setores e repassadas sob forma de avaliação
quantitativa de cada operador. Ressalta-se que este resultado estatístico individual dos
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operadores e repassado via sistema computacional interno e no formato de feedback entre
supervisor-equipe.
As principais metas predefinidas da empresa “A” e “B” são:


Baixa rechamada- Quantitativo de chamadas do mesmo cliente para mesma

solicitação no prazo de 24horas.


Baixo TMA – Tempo médio de Atendimento- O operador tem em média 3

minutos para solucionar o problema do cliente.


Baixo Absenteísmo



Cumprimento do tempo de pausa



Chamadas “derrubadas” pelo operador – só é permitido quando o operador passa

por constrangimento vindo do cliente durante chamada.


Excesso de pausa particular- Além das 3 pausas estipuladas o operador tem

direito á pausas excepcionais (pausa saúde- quando sente algum desconforto, pausa particularpara resolver alguma questão ou ir ao banheiro, pausa Feedback-solicitada pela gestão, ou
pausa treinamento- solicitada pela gestão). A pausa particular deve ter no máximo 05 minutos,
distribuídos ao longo da jornada ou em uma só vez, conforme necessidade do operador.

Ressalta-se que as metas são adequadas a cada segmento de atendimento do operador,
não se distanciando, porém de suas características gerais.

O quadro abaixo sintetiza as

informações sobre a organização da empresa “A” e “B”.

Tabela 3 Informações características das empresas pesquisadas.
Empresa “A”

Indicadores
Tipo de serviço prestado

SAC, vendas, cobrança e

Empresa “B”
Vendas

Assistência Técnica.
Tempo de atuação

25 anos

04 anos

Numero de Empregados

1800

Não soube informar
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Posições de Atendimento

900

Não soube informar

Tipo de atendimento

Ativo e Receptivo

Ativo

Segmento atendido

Telefonia e TV por assinatura

Planos de telefonia, TV por
assinatura, Internet, serviços
bancários, planos de saúde.

Recrutamento e critérios para

-Maior de 18 anos, Conhecimento -Maior de 18 anos.

seleção de candidato

básico em Português, Matemática -Ensino médio Completo.
e Raciocínio Lógico.

-Habilidade argumentativa.

Ensino médio Completo.
Fonte: Entrevista com Gestor da empresa “A” e ex Gestor da empresa “B”.

A partir da absorção das características gerais das duas empresas de Call Center
investigadas, empresa “A” e empresa “B”, passaremos a desenhar o perfil sócio ocupacional
destes Operadores de Telemarketing, o que nos trará subsídios para a discussão deste ambiente
de trabalho, com suas implicações e variáveis, como proposto introdutoriamente nesta pesquisa.

3.3 Perfil Sócio-ocupacional dos Operadores de Telemarketing

Em relação ao percentual de sexo dos Operadores de Telemarketing em Call Centers de
Montes Claros, observamos que diante da quantidade total das duas empresas, em sua maioria
temos o sexo feminino, sendo que o percentual total é de 76% enquanto o percentual de
Operadores do sexo masculino é de 24%, conforme mostra o gráfico 04.
A pesquisa mostra neste sentido que há uma consonância com os dados de pesquisas
realizadas anteriormente em Call Centers de outras regiões do país que atendem o mesmo
segmento.

Tabela 4 Perfil dos Operadores de Telemarketing das empresas pesquisadas

Especificação

Masculino

Feminino

A. Qdade. Trabalhadores

08

21

B. Faixa Etária (anos).

76
18 – 25

08

17

26 – 30

01

01

31 – 35

01

01

+ 45 anos

0

0

- Branca

0

1

- Não Branca

08

20

Solteiro

07

19

Casado

01

01

Divorciado

0

1

1º. Grau completo

0

0

2º. Grau completo

06

15

3º. Superior incompleto

01

03

4º. Superior Completo

01

03

Pós-Graduação stricto sensu

0

0

C. Cor

D. Estado Civil

E. Nível Educacional

Fonte: Pesquisa de campo.

Conforme dados coletados na Rais (2017), no ano de 2015 havia um total de 394.731
Operadores de Telemarketing do sexo feminino nos estados brasileiros enquanto havia 131.221
do sexo masculino, o que aponta indicações de que o trabalho de Operadores de Telemarketing
caracteriza-se por um trabalho feminino em sua maioria.
Gráfico 04: Sexo dos operadores de Telemarketing nos Call Centers “A” e “B”
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Fonte: Dados da nesta pesquisa.

No que se refere as faixas etárias dos Operadores de Telemarketing em Montes Claros,
Observamos que se trata além de um trabalho majoritariamente feminino um trabalho de
jovens, sendo que 62% do trabalhadores Operadores de Telemarketing tem entre 18 e 25 anos e
em contrapartida 4% com mais de 36 anos.
Assim, a pesquisa realizada concorda com os dados buscados na plataforma da RAIS a
partir de serie histórica dos anos de 2004 à 2014, conforme gráfico 02, que mostra que os
Operadores de Telemarketing no Brasil, são em sua maioria jovens entre 18 a 24 anos.
Durante as entrevistas realizadas foi possível observar que alguns destes jovens estão
em sua primeira experiência de trabalho, o que pode dificultar uma percepção crítica da
realidade em que estão inseridos em sua situação de trabalho, uma vez que a analise entre duas
ou mais experiências no universo do trabalho pode facilitar o alcance de novas e ampliadas
perspectivas de realidade.
Conforme entrevistado 11 ao ser indagado sobre como define seu trabalho, relata: “È
bom, eu gosto do meu trabalho (...) as vezes estressa. Mas é porque tem os dias, mas isso não é
continuo não”.
A fala do entrevistado expressa dentro de um contexto de entrevista em que o jovem em
sua primeira experiência de trabalho se coloca de forma passiva e conformista com sua situação
de trabalho, às rígidas prescrições de cumprimento de metas.
Gráfico 05: Faixa Etária Dos operadores de Telemarketing nos Call Centers “A” e “B”.
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.
Fonte: Dados da Pesquisa
Em relação à escolaridade tanto a empresa “A” como a empresa “B”, tem o requisito
mínimo para ingresso do Operador de Telemarketing ao trabalho o ensino médio completo.
Desta forma, a pesquisa apresenta que 72% dos Operadores possuem este grau de instrução,
enquanto que 14% apresentam o ensino superior completo e os outros 14% cursam o ensino
superior, conforme mostra o gráfico 06. Ao questionar aos entrevistados que possuem ensino
médio completo se continuam estudando atualmente, observa-se que 100% responderam que
não, por diferentes fatores: falta de tempo, falta de interesse ou não souberam responder.

Gráfico 06: Escolaridade dos Operadores de Telemarketing nos Call Centers “A” e “B”

Fonte: Dados da pesquisa
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Em relação à raça dos entrevistados encontramos 90% de raça parda auto declarados,
enquanto que 7% se auto declaram como negros e apenas 3% como brancos, conforme mostra
o gráfico 07.
Gráfico 07: Raça dos Operadores de Telemarketing nos Call Centers “A” e “B”

Fonte: Dados da pesquisa

Observamos que a maioria dos Operadores de Telemarketing entrevistados estão
atualmente solteiros, ao serem questionados sobre seu estado civil atual. Observa-se que estes
são 90%, enquanto os casados representam 7% da população entrevistada e apenas 3%
disseram ser divorciados. Podemos levantar a hipótese de que como se tratam de Operadores
Jovens, como mostra o gráfico 05, são solteiros consequentemente, uma vez que alguns estudos
já apontam que os jovens têm criado para si outras prioridades e projetos de vida que não o
casamento, casando-se ou amasiando-se mais tarde13.
Gráfico 08: Estado civil dos Operadores de Telemarketing nos Call Centers “A” e “B”

13

Como sugestão de leitura para aprofundamento desta discussão: SILVEIRA, P.G., WAGNER, A. Ninho
cheio: a permanência do adulto jovem em sua família de origem. Estud. Psic.
Campinas,(Campinas) vol.23 no.4 Campinas Oct./Dec. 2006
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Fonte: Dados da pesquisa

Outro dado relevante para esta pesquisa foi observar que 83% dos Operadores de
Telemarketing nas empresas “A” e “B”, não têm filhos enquanto que em menor porcentagem
estão os Operadores que tem filhos, totalizando apenas 17%.
Diante deste contexto, é possível observar que outras pesquisas apontam a não
maternidade da mulher contemporânea14, o que precisa ser levado em consideração quando se
trata de uma pesquisa em que 76% dos trabalhadores Operadores de Telemarketing, são
mulheres, como se discute nesta pesquisa.
Assim, os dados se completam e se relacionam entre si, delineando o perfil
socioocupacional dos trabalhadores Operadores de Telemarketing dos Call Centers das
empresas pesquisadas, ao passo que por se tratarem de mulheres em sua maioria, surgem novas
variáveis que vão caracterizando o perfil destes trabalhadores.

Gráfico 09: Percentual de Operadores de Telemarketing nos Call Centers “A” e “B”
com filhos.

14

Como sugestão de leitura para maiores aprofundamentos desta discussão: FIDELIS, D.Q., MONSMANN,
C.P. A não maternidade na contemporaneidade: um estudo com mulheres sem filhos acima dos 45 anos.
Aletheia no.42 Canoas dez. 2013
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Fonte: Dados da pesquisa

Ainda pensando no desenho do perfil socio ocupacional dos trabalhadores investigados,
temos 48% dos entrevistados admitidos em menos de 1 ano, na empresa “A” e na empresa”B”.
seguida desta porcentagem, apresentam-se os trabalhadores operadores de telemarketing
admitidos entre 1 e 2 anos, com o percentual de 24%, já os admitidos entre 3 e 5 anos somam
17%.
Tal porcentagem confirma na região pesquisada o que já traz a literatura brasileira, de
que o trabalho de operadores de telemarketing apresenta como uma das caracteristicas a alta
rotatividade, como já discutimos anteriormente.
A organização do trabalho em Call Centers, apresenta por essencia a rigidez no
cumprimento de metas, além do acelerado ritmo de trabalho.Os dados desta pesquisa mostram
que nas empresas investigadas, o trabalho pode ser considerado rotativo, de forma que a
porcentagem de trabalhadores com mais de 3 anos de trabalho é razoalvelmente pequena,
somando 17%.
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Gráfico 10: Tempo de ingresso no trabalho nos Call Centers “A” e “B”.

Não
respondeu
11%
de 3 a 5 anos
17%

menos de 1
ano
48%

de 1 a 2 anos
24%

Fonte: Dados da Pesquisa

Por fim, o objetivo de caracterizar o perfil socioocupacional do trabalhador de
Call Center das empresas “A” e “B”, têm os percentuais que mostram os desejos dos
operadores em construir uma carreira nas empresas pesquisadas.
Assim, temos 79% dos operadores que relatam em entrevista a não pretensão de
carreira nas empresas de Call Center “A”e “B”. Estes dados se relacionam com os dados
anteriores do gráfico 09 que mostram a rotatividade do trabalho de Operador e suas várias
contradições.
Desta forma, obtemos como resultado sistematizado, operadores que não relatam
objetivamente desconforto ou descontentamento com a organização trabalho, no entanto não
permanecem por longos períodos nas empresas em questão. Apenas 10% dos entrevistados
pretendem seguir carreira na empresa.
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Gráfico 11: pretensão de carreira do operador de Telemarketing de Call Centers das
empresas “A” e “B”.
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Fonte: Dados da pesquisa
Os dados mostram que os Operadores de Telemarketing das empresas “A” e “B”,
apresentam o seguinte perfil sócio ocupacional: são jovens, mulheres auto declaradas pardas,
solteiras, sem filhos e com ensino médio completo.

3.4 Aspectos comportamentais e cognitivos relacionados ao trabalho do de
operadores de telemarketing

A categoria trabalho é discutida há muitos anos e por diversas
abordagens teóricas e sua implicação à saúde do trabalhador vem ganhando espaço nas
diversas áreas do conhecimento.
A partir destes desdobramentos teóricos, apresenta-se como uma definição o saber
fazer, o engajamento do corpo no processo produtivo, a capacidade de refletir, a mobilização
da inteligência, sendo o poder de pensar, sentir e inventar (DEJOURS, 2004).
A compreensão do impacto do trabalho na saúde do trabalhador torna-se essencial
visto que essa saúde pode ser comprometida com a existência de alguns fatores causadores de
sofrimento ou até mesmo alienação do sujeito na prática do trabalho.

84
O trabalho é local de expressão e construção de subjetividade, significados e relações
entre sujeitos, uma vez que atua como mediador entre o inconsciente e o meio social; entre
singular, o subjetivo o e coletivo (LUNARDI-FILHO, LUNARDI e SPRICIGO, 2001).
A organização do trabalho é uma contradição, já que o mesmo espaço que se constrói
a partir das relações, do singular e do coletivo, facilitando o sentimento de pertença e utilidade
do sujeito, é um espaço que aliena que adoece que pode impossibilitar a mobilização e
desenvolvimento da subjetividade (DEJOURS, 2008).
Assim como em outras dimensões da vida do sujeito, o trabalho contribui para a
formação da sua identidade e expressão de sua subjetividade, já que o movimento interrelacional ao qual o trabalhador está inserido facilita a busca de semelhanças e diferenças
entre o eu e o outro. (DEJOURS, 2008).
Além da potencialidade de desenvolvimento e construção da identidade do sujeito
trabalhador e da expressão de sua subjetividade, encontra-se na categoria trabalho a dimensão
dialética que o coloca frente a uma demanda de caráter social, visto que o trabalho expressa
também uma necessidade de suprimento das necessidades sociais e um espaço em que ele
pode desenvolver e promulgar sua criatividade e outras habilidades, facilitando ou
contribuindo para a construção de sentimentos de prazer e de sofrimento (FREITAS, 2007).
Diante deste contexto, sugere-se a pertinência da discussão da psicodinâmica do
trabalho que propõe uma abordagem sobre o estudo das relações existentes entre a
organização do trabalho e a subjetividade do sujeito que se expressam nas vivências de
prazer-sofrimento, nas estratégias de enfrentamento, nas patologias sociais e na relação saúde
e adoecimento.
Na primeira fase da psicodinâmica, baseava-se no estudo da origem do sofrimento do
trabalhador frente à organização do trabalho, sendo chamada de psicopatologia do trabalho.
Na segunda fase, a ênfase está nos processos de enfrentamento do trabalhador no espaço de
trabalho. Enfrentamento este que surge a partir das experiências vivenciadas no trabalho de
prazer- sofrimento. Assim, estas experiências propõem ao sujeito estratégias de
enfrentamento, que buscam o equilíbrio e bem-estar subjetivo.
Já a terceira e atual fase da psicodinâmica do trabalho, consolida esta como uma
abordagem científica que sugere a discussão sobre a explicação dos efeitos do trabalho sobre
os processos de subjetivação, patologias e a saúde dos trabalhadores.
Desta forma atualmente, o foco não está mais nas vivências de prazer-sofrimento em
si, mas na forma e estratégias que os trabalhadores encontram para manter seu equilíbrio
diante das vivencias de prazer e de sofrimento (MENDES, 2007).
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Pensando o corpo como o primeiro sinalizador de desconfortos psíquicos do sujeito
em situação de trabalho, tem-se a orientação teórica da Psicodinâmica do trabalho que discute
as estratégias do trabalhador para enfrentar a situação de trabalho que podem ser inclusive
intermediadas por mecanismos de defesa do sujeito, como modificação de uma realidade
vivenciada, transformação da realidade ou mesmo minimização de experiências dolorosas e
percepção de situações desconfortáveis. Assim observamos nas entrevistas dos Operadores de
Telemarketing realizadas, quando se questiona sobre possíveis desconfortos físicos ou
emocionais dentro e fora do ambiente de trabalho.
“Eu tenho enxaqueca e insônia, mas não é por causa do trabalho não, eu já
entrei lá com esse problema”.

Sabe-se que o sofrimento gera o desgaste físico e mental é apresenta através da
vivência de sofrimento relacionada ao corpo, que se articula com as exigências relativas à
preocupação com erros, ritmo, gerando o esgotamento mental. A categoria de sofrimento
gerada pela falta de reconhecimento pode ser manifesta pela insatisfação dos operários, e
também se remete ao sofrimento psíquico.
Os mecanismos de defesa utilizados pelos trabalhadores como o de negação e controle
da situação geradora de sofrimento são mais utilizadas nestas ocasiões de insatisfação.
Percebe-se, porém, que diante da dificuldade de verbalização do sofrimento, que mesmo
quando falam em cansaço, falta de reconhecimento, tristeza e dor física e moral, os
trabalhadores encontram formas de justificar tais sentimentos, utilizando na maioria das
vezes, o mecanismo de racionalização, em que as percepções, atitudes e comportamentos se
tornam explicações lógicas.

“Eu já passei por diversas empresas e diversos patrões... é como te falei, é
uma empresa boa “pra” quem “ta” disposto a trabalhar. Sempre tem promoções
internas...teve um mês mesmo que eu fiquei o mês inteiro ”indo” para o cinema,
bares da cidade, por conta da empresa, de meta que foi batida. Além disso, tem
outros prêmios que eles dão: churrasqueira, celular... depende do resultado da
pessoa...Se a pessoa ta ali p isso ela consegue”.

Ao ser questionado sobre possíveis pontos negativos na organização do trabalho,
relata:
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“ Eu acho que não. Pela quantidade de tempo que a empresa “ta” no
mercado, eu acho que pelo lado da empresa não. A empresa dá suporte, treinamento
constantes, tem estrutura. Diferente de outras empresas que não tem estrutura. Cabe
a você buscar o conhecimento. Tem as pausas, você pode descansar, tem cafezinho,
o lanche é bom. Esse trabalho de Call Center, é até melhor que ter patrão, seu patrão
é o cliente, se você tem o conhecimento do produto não tem dificuldade. Call Center
é um setor muito rotativo, mas p você que quer estudar, são só 6 horas e vinte, 40
minutos você descansa, não é cansativo, é igual quando você “ta” numa loja (...)”

Para Heloani e Capitao, 2003, a racionalização é utilizada diante da frustração para
explicar de forma lógica os motivos que causam o sofrimento, tais como: o ritmo e rigidez da
organização do trabalho, a falta de reconhecimento simbólico do trabalhador, a ausência ou
diminuição da evidencia de individualidade do trabalhador, enquanto ser subjetivo. Diante
deste contexto o trabalhador tende a naturalizar o contexto histórico dos fatos que produzem o
sofrimento. A passividade é uma estratégia contra o tédio, em função de situações de ameaça
de perder o emprego e de manutenção do status na empresa.
Porém, as estratégias defensivas apenas amenizam o sofrimento, mas não modificam
os aspectos adoecedores presentes na situação de trabalho e ainda favorece a alienação do
individuo que o mobiliza diante desta situação desfavorável.
Os sintomas e em grande escala doenças psicossomáticas15 podem surgir a partir da
evitação do sofrimento por parte do trabalhador gerando angústia, estados depressivos,
ansiedade, medos e inespecíficos, sintomas somáticos.
Prazer e sofrimento originam-se, portanto, internamente a partir das situações e da
organização do trabalho, constituindo-se das relações subjetivas dos atores em situação e
trabalho.
Conforme a Psicodinâmica do trabalho, abordagem cientifica de Dejours, a forma de
organização do trabalho propõe a interatividade entre o sujeito trabalhador e sua situação de
trabalho.
Segundo Dejours (1994), a divisão, conteúdo da tarefa, sistema hierárquico, as formas
de comando e as relações de poder, delineiam a forma pela qual o sujeito vivencia suas
relações de trabalho.
As vivencias de prazer e sofrimento se dá pela relação dialética do fazer do trabalho e
a subjetividade do trabalhador (MENDES; BORGES; FERREIRA, 2001).

15

Doença psicossomática é aquela que não é exclusivamente corporal, mas tem origem na psique, de forma que
o desconforto manifesto no corpo referenciam-se emocionalmente.
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A ausência ou pobreza de adaptação do sujeito à organização do trabalho, contribui ao
processo de sofrimento do trabalhador, que por sua vez busca formas e manejos estratégicos
de enfrentamento, ou defesa (TORRES E ABRAHÃO 2006).
Nesse processo de transformação ou por vezes tentativa de transformação do
sofrimento, o que é saudável não é a adaptação às situações de instabilidade, opressão e
imposições que, por vezes, o trabalho causa, mas o enfrentamento dessas situações utilizando
estratégias defensivas, individuais ou coletivas que evitam descompensação psíquica e o
surgimento de patologias (VIEIRA, 2005). Como estratégias de defesa ou mediação do
sofrimento o trabalhador pode apresentar defensivas e mobilização subjetiva. A estratégia
defensiva acontece como um mecanismo utilizado pelo trabalhador que altera a percepção da
realidade que traz o sofrimento, e a mobilização subjetiva pode ser compreendido pelo
processo de busca pelo prazer quando o mesmo não pode ser vivenciado diretamente no
trabalho, ambos no intuito simbólico de manter a saúde do trabalhador, desenvolvendo
estratégias de mobilização do eu.
Neste discurso o sujeito trabalhador entrevistado segue em busca de uma
transformação do seu sofrimento no ambiente de trabalho, tornando-as fonte de prazer.
“as pessoas falam tanto, tanto, tanto, mas quando “tá” desempregado todo
mundo corre para lá. Eu não acho uma empresa ruim não, tem plano de saúde paga
16
direitinho eu não acho emprego ruim não, é tranquilo “

Mais adiante, relata sobre a forma como define seu trabalho, dizendo:
“eu não acho ruim não me paga bem às vezes estresso e eu coloco no mudo
e começo a xingar, depois eu volto atender. Tem clientes muito brutos ”.

Em acordo com a literatura, observa-se nas entrevistas realizadas que os
Operadores de Telemarketing pesquisados apresentam vivências de prazer-sofrimento no
trabalho, com predomínio de vivencias de prazer que podem ser desenvolvidas como
estratégias de mediação defensiva, visto que a relação que estabelecem com o trabalho é
dialético, ora se identificando com a tarefa, ora vivenciando orgulho e indignação de forma
moderada.

16

Os discursos utilizadoS são parte de entrevistas realizadas com operadores de Telemarketing, das empresas
“A” e “B”, nesta pesquisa.
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Tendo em mente as contribuições da psicodinâmica do trabalho, partimos para a
analise das referencias dos conteúdos temáticos categorizados nesta pesquisa, para tanto se
utiliza do campo teórico às interpretações e inferências subjacentes a realização das
entrevistas.
A tabela seguinte especifica a categorização dos temas relevantes nas entrevistas
realizadas, que servem de análise do conteúdo manifesto e a frequência com que foi
encontrado nas entrevistas, configurando a realidade dos processo de trabalho em ambientes
de Call Center. A opção pela separação das empresas entre “A” e “B” se justifica pela
diferenciação dos critérios de padronização, considerando que o segmento seguido por cada
uma se relaciona diretamente com a intensidade e prescrição do trabalho.
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Tabela 5 Análise Temática de Conteúdos

Temas

Empresa A N° de
Ocorrências

Empresa B N° de
Ocorrências

Total
Bruto

1 Trabalho Padronizado

56

1.1 Feedback
1.2 Metas
1.3 Estratégias Rígidas Gerenciais
1.4 Inexistências de intervalos
1.5 Tempos de pausa

2
18
2
10
10

0
9
2
2
1

2 Hierarquia das relações de Trabalho

24

2.1 Situações de constrangimento
2.2 Enfraquecimentos das relações no
trabalho
2.3 Ausências de autonomia

1
9

2
3

7

2

Fonte: Dados da Pesquisa de campo.

3.4.1

Trabalho Padronizado

A despeito da organização do trabalho nos Call Centers passar por uma prescrição de
trabalho rígido, sob regime de cumprimento de metas e ritmo muitas das vezes interruptos, há
particularidades no discurso dos operadores de Telemarketing entrevistados que abrem espaços
para outras discussões e perspectivas. Notadamente a discussão da literatura mostra o
adoecimento expresso e mensurado dos operadores de telemarketing, como diz Oliveira (2009),
enquanto que se podem observar tipos de sofrimento vivenciados pelo operador que nem
sempre pode ser mensurado.
Para Mendes (1999), a divisão e a padronização de tarefas com rebaixamento do
potencial técnico e das habilidades do trabalhador; rigidez hierárquica, com excesso de
procedimentos burocráticos; ingerências políticas; centralização de informações; falta de
participação nas decisões e não - reconhecimentos simbólicos, presentes em alguns processos
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de trabalho como nos Call Centers podem ser sinônimos de vivências de sofrimento no
trabalho.
Por outro lado, o prazer é a vivência de sentimentos de valorização e reconhecimento
no trabalho e o sofrimento por sua vez é uma vivência de desgaste ou desajuste subjetivo no
trabalho. Com isso, o prazer-sofrimento, em um movimento dialético apresenta-se ao mesmo
tempo ou alternadamente como, as vivências de sentimentos de valorização, reconhecimento e
desgaste no trabalho.
A flexibilidade de negociação e liberdade para que o trabalhador chegue a um
equilíbrio entre seus desejos e necessidades e a realidade do trabalho facilita o prazer,
reconhecimento e transformação do sofrimento (MENDES, 2008).
Considerando que o sujeito trabalhador, traz consigo toda uma história
pregressa à situação de trabalho, dotada do aspecto subjetivo, a prescrição rígida e
programada do trabalho viola a subjetividade do trabalhador que deixa de imprimir sua marca
no trabalho, causando-lhe descontentamento que pode ser expresso nas diversas formas de
sofrimento e limitação (DEJOURS, ABDOUCHELI E JAYET 1993).
Pensando que atualmente a necessidade da conscientização de que a organização de
trabalho é construída através do trabalhador e seu superior, de forma relacional (ainda que de
forma verticalizada), ocorrem grandes e rápidas modificações no mercado e no ambiente de
trabalho (LANCMAN E UCHIDA, 2003, p. 87).
Pensar no trabalhador que em sua essência é capaz de pensar o trabalhado como um
sujeito que elabora essa experiência ao falar, de simbolizar o pensamento e chegar a uma
interpretação, pensamos na possibilidade de negociar, de buscar um novo sentido partilhado,
de transformar e fazer a organização do trabalho evoluir, criando estratégias de resistência e
sobrevivência ao trabalho quando esta relação de negociação é limitada, como no caso dos
Call Centers e outros trabalhos que seguem organizações semelhantes de produção, como o
trabalho bancário, Fastfoods e outros. (LANCMAN e UCHIDA, 2003, P.87).
Conforme Dejours (1992), cada incidente conduz à elaboração de uma nova instrução
no ambiente de trabalho. De forma que, com o tempo, leis, regulamentos, regras e instruções
se tornam cada vez mais complexos e contraditórios. Assim surge a dificuldade ou até mesmo
a impossibilidade do trabalhador seguir fielmente todas as regras e instruções no trabalho.
Desta forma, são perceptíveis no trabalho dos Call Centers as estratégias de
enfrentamento à rigidez do trabalho de Telemarketing, de forma que o operador passa a
manipular a favor do seu descanso as pausas previamente prescritas, por exemplo. Assim,
observamos que a realidade dos Call Centers sugere consonância coma literatura referenciada
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à Psicodinâmica em que discute o sofrimento enquanto categoria, como uma vivência
subjetiva mediadora entre doença mental e o equilíbrio psíquico. Como forma de
enfrentamento dos modelos rígidos do trabalho diário, a entrevistada 03 relata:
“eu fico entediada, não consigo ficar muito tempo sentada, então pra eu
conseguir ter o meu psicológico para atender eu tiro a pausa banheiro”.

O entrevistado 29 relata:
“eu coloco no mudo pra descansar um pouco”.

Observa-se que o trabalho de Call Centers parte de uma prescrição rígida e padronizada,
seguida de scripts monitorados pela supervisão e coordenação dos Call centers. Conforme
entrevista os Gestores da empresa “A” e “B”, o monitoramento do exercício do operador é
regulado pelo setor de qualidade, responsável, dentre outras atividades pelos feedbacks em
relação ao desvio de padrão de atendimento, que é quantificado sob normas de procedimentos
padrão da empresa.
Conforme relato de 2 dos 5 ex operadores os feedbacks era uma ocasião temida, já que
define a qualidade do atendimento.
Para o entrevistado 29:
“Quando o Dack17 tocava a gente tremia de medo”.

Possivelmente o temor ao toque o Dack é justificado pelo contato esporádico entre
gestão e operador. Por tanto, o toque do aparelho poderia significar advertências verbais em
relação ao trabalho desempenhado.
Em relação ao cumprimento de metas, os operadores relatam desconforto em necessitar
apresentar metas essencialmente atingidas ao final de cada mês, como relata a entrevistada da
empresa “A”:

17

Trata- se de equipamento semelhante a aparelho telefônico que serve dentre outros recursos como canal de
comunicação entre gestão e operador.
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“Nós temos varias metas, a de TMA mesmo, acho impossível
porque as vezes o sistema demora e o tempo pra abrir já é o tempo
médio que eles pedem pra atender o cliente”.

Verificamos que está muito mais presente nos discursos dos operadores. Fato que já é
relevante por si, e que reforça a hipótese de que a cobrança e a pressão por metas das equipes
de trabalho, compõe um cenário, que culmina em índices elevados de doenças ocupacionais.

Considera-se ainda conforme entrevista que a padronização dos procedimentos
desenvolvidos pelos operadores são monitorados pelos supervisores de cada equipe e
estatisticamente quantificados através de sistemas de produção e cumprimento de metas,
divulgados sob forma de feedback ao operador.
Frente a esta realidade de rígida e padronizada prescrição do trabalho, o operador passa a
utilizar de recursos próprios que boicotem a jornada extensiva de trabalho, utilizando de pausas
inadequadas e controle do cliente em chamada.

3.4.2 O tempo de pausa

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho evidenciam a sobrecarga elevada na
produção e, associada à exigência pelo aumento de produtividade, o que torna o sofrimento
inevitável e generalizado. Para Dejours (1992), o sofrimento tem origem na mecanização e
robotização das tarefas, nas pressões e imposições da organização do trabalho, na ausência de
reconhecimento simbólico, e ritmo de trabalho, refletindo no trabalhador um sentimento de
incapacidade e incompetência e exaustão diante dessa realidade.
A proposta da psicodinâmica o trabalho gira em torno de um duplo movimento em
que haja um processo continuo de transformação da organização do trabalho e a consequente
diminuição e dissolução dos mecanismos de defesa e estratégias defensivas do trabalhador,
ampliando a perspectiva de relação entre trabalho e saúde do trabalhador.
A qualidade de vida do trabalhador associa-se diretamente com a condição de vida do
sujeito e suas vivencias na situação de trabalho e vida social. Assim, o empobrecimento da
subjetividade do sujeito pode contribuir para uma percepção desfavorável em relação a sua
qualidade de vida e bem estar psíquico.

93
A proposta, contudo, não é a retirada do trabalhador do mercado de trabalho, como
vemos que são as soluções praticadas por muitas empresas, que diante desta posição criam
novos contextos conflitivos, mas sim encontrar soluções que trabalhem estes sofrimentos
oriundos do trabalho.
O que se observa durante esta pesquisa é a utilização da racionalização do trabalho
enquanto forma estratégica de manutenção da saúde emocional/ afetiva dos trabalhadores
operadores de telemarketing dos Call Centers, presentes como vimos em vários fragmentos
coletados por entrevistas.
Em diversas entrevistas encontramos trabalhadores queixosos do ritmo de
trabalho, tempo insuficiente de pausas, rigidez do trato entre supervisores e operadores,
cansaço, dores de cabeça, coluna e musculares, o que nos faz caracterizar o trabalho de
Operadores de Telemarketing, como característico dos modelos pós fordistas e (re)
taylorizados, mas, todo este desconforto é entrelaçado com um discurso passivo e
naturalizante do trabalho de Operador, criando, não raro, descompasso entre a organização do
trabalho e saúde do trabalhador. Nesta direção, inicia-se um processo de adoecimento
somatizante de seus desconfortos e outrora se protegendo racionalmente, por estratégias de
enfrentamento e defesa, neste processo adoecedor de trabalho.
Diante desta perspectiva, fez-se necessária a investigação com ex- operadores de
telemarketing das empresas “A” e “B”, com o intuito de consolidar a discussão das estratégias
de enfrentamento utilizados pelos operadores de telemarketing em pleno exercício de suas
funções.
Neste sentido, o que se encontrou nas entrevistas de ex- operadores foram relatos de
desconforto e descontentamento no trabalho, em relação às estratégias empresariais para
aumentar ou garantir a produtividade das equipes de operadores, a partir da padronização do
trabalho e aumento do ritmo e fluxo de atendimento.
Durante as entrevistas com os ex operadores observaram-se relatos de sobrecarga em
relação ao fluxo de trabalho, tempo insuficiente de pausa além de descontentamento com a
forma agressiva com que os supervisores repassavam os feedbacks.
Observamos relatos de desconforto quanto ao ritmo de trabalho, estratégias rígidas
gerenciais e tempo de pausa. Observa-se então que os ex operadores das empresas
investigadas apresentam diferentes percepções de um mesmo trabalho, o que nos faz refletir
sobre a necessidade da racionalização dos trabalhadores de Call Centers como forma de
manutenção no trabalho.
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De acordo com as entrevistas realizadas, o ritmo e fluxo de ligações dependem do
segmento em que o operador está inserido naquele momento. Assim, o atendimento receptivo
em geral recebe maior número de ligações/dia do que outros segmentos como assistência
telefônica fixa e setor premium18.
Consequentemente, o intervalo entre uma ligação e outra depende do segmento
atendido, o SAC tem um fluxo de ligações quase interrupto, enquanto que os segmentos de
atendimento a telefones fixos, internet e linhas de telefonia pós pagas, apresentam maiores
intervalos entre chamadas.
Em entrevista à uma operadora do tipo receptivo, ao questioná-la sobre o fluxo e ritmo
de trabalho diz:
“Não existe intervalo entre uma e outra. Termina uma já vem a outra, você
não consegue nem respirar.”

Atrelado ao fato de excessivo fluxo de trabalho, 11 operadores entrevistados relatam
tempo insuficiente das pausas, em especial a de 20 minutos que a maioria deles utiliza para se
alimentar:
“Ninguém come em 20 minutos, eles podiam aumentar pelo menos essa
pausa porque só a fila pra esquentar a comida leva 15”.

Entretanto, em entrevista outra operadora do atendimento de telefonia fixa diz ter
intervalos de 10 a 15 minutos de uma ligação para outra.
A realização das entrevistas além de chamar a atenção para uma condição de excesso
de trabalho e insuficiência no tempo de duração de pausas ressalta uma possível divisão
hierárquica implícita entre os próprios operadores de telemarketing, ao passo que na empresa
“A” e “B”, um dos requisitos para contratação é o ensino médio completo. No entanto, o que
se observa é um deslocamento dos operadores que apresentam ensino superior em andamento
ou concluído para setores de maior complexidade, que exigem do operador habilidades como
argumentação e discurso melhor elaborado.

3.4.3 A hierarquização das relações de trabalho e situações de constrangimento

18

Caracteriza-se pela diferenciação de clientes atendidos. O atendimento Premium na empresa “A”
constituem-se de clientes com contratos de serviços com valores relativamente mais altos.
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Observa-se esta variável na medida em que 09 entrevistados relatam a ausência de
autonomia também é um fator presente, pois na maioria das vezes sua opinião em relação ao
trabalho não é considerada, ou não é colocada em prática.
A hierarquização das relações também aparece de outras formas, como quando se
considera a relação entre a escolaridade dos operadores e o segmento em que estão inseridos.
Dos operadores entrevistados que atualmente estão nos atendimentos de telefonia pós pagos,
fixo, e serviços Premium, somente 01 apresenta ensino médio completo, os demais possuem
ensino superior completo ou em andamento.
Assim, levanta-se a seguinte indagação: Há uma hierarquização, além da pré definida
pela empresa (coordenadores, supervisores, operadores), sendo construída dentro de um mesmo
setor, que é o de operação de telemarketing?
Percebemos que esta hierarquização se constrói pela sutileza dos encontros cotidianos
no ambiente de trabalho, de forma não expressa, sem tão pouco reconhecimento subjetivo do
trabalhador, pela empresa.
Conforme gestor da empresa “A” o aspecto relacional entre escolaridade e segmento
de operação, não é um critério de seleção nem de mudança de tipo de atendimento do operador.
Segundo ele, o que o corre é o desenvolvimento de habilidades do próprio operador, decorrente
de sua escolaridade. No entanto, quando um operador é transferido de um segmento para outro,
o que está em pauta não é a sua certificação escolar, mas sim as habilidades que um nível
superior de educação o proporciona. Assim, ressalta que para a mudança de segmento do
operador, depende do desenvolvimento de habilidades argumentativas, por exemplo, e não de
sua escolaridade comprovada.
Esta concepção pode ser caracterizada pelo modelo flexível de produção em que o
sujeito trabalhador passa a ser responsável pelo seu desenvolvimento, de modo que se
responsabiliza a tal ponto que a estagnação ou lentidão nos processos de desenvolvimento de
habilidades passa a ser vivenciado pelo operador, por vezes através de sentimentos de culpa e
incapacidade.
Como contraponto, tem-se o discurso empresarial e suas concepções de treinamento e
desenvolvimento que sugerem envolvimento da gestão empresarial com seus “colaboradores”.
No entanto, o que se percebe é uma exigência cada vez maior recaída sobre o trabalhador que
passa a ser responsabilizado e assume o papel ativo no processo de desenvolvimento de
habilidades impostas pelo modelo de acumulação flexível.
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Apesar de não expressa esta hierarquização entre os operadores, foi percebida esta
diferenciação e competitividade entre operadores em diversos discursos, como o de uma
operadora da empresa “A”.
“Eles acham que é tudo para o fixo... todas as regalias eles acham que vem
para nós. Mas eu acho mesmo que nosso segmento é diferenciado. Vejo o pessoal do
SAC reclamar demais, eles atendem muito.”

Esta possível hierarquização criada entre os operadores é acompanhada pela
hierarquização expressa entre gestores e operadores. O ambiente de trabalho é cercado por
controle da gestão empresarial, que utiliza de estratégias rígidas que favorecem maior
produtividade e menor expressão do trabalhador enquanto sujeito. Conforme uma operadora da
empresa “B” entrevistada:
“Os supervisores são brutos, alguns batem na mesa, gritam. Teve uma vez
que uma supervisora bateu na mesa e gritou: Fulano, será que eu vou ter que ir aí te
ensinar a vender? Você está aqui pra isso é pago ‘pra’ vender, então venda!”

O relato acima expressa como se constrói a relação hierárquica entre trabalhadores
do setor de operação, deixando claro quais são as estratégias utilizadas para o controle da
produtividade do operador que passa a ser anulado em sua capacidade expressiva, criativa e
humana na situação de trabalho, favorecendo situações de possível constrangimento ao
operador.

3.4.4

Enfraquecimento das relações sociais no ambiente de trabalho

O processo de hierarquização das relações sociais pode interferir diretamente à
construção de vínculos sócio afetivos no ambiente de trabalho. Os operadores relatam
fragilização na construção de relações interpessoais no ambiente de trabalho como em
entrevista realizada na empresa “A” com a operadora:
“Existe essa mudança constante e é difícil porque o ser humano precisa conversar, ele
precisa falar com as pessoas. Você não tem uma pessoa pelo menos para poder
desabafar. É como se você saísse cedo e fosse para o outro mundo, você entra ali e
deixa todos os vínculos. É como se você não existisse naquele local. Comigo é dessa
forma”.
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Observamos diante deste relato, o empobrecimento de relações sociais (inter) pares, nas
relações de trabalho, em que constantemente há a troca de membros da equipe, como estratégia
empresarial, de flexibilização do trabalho, que favorece o aumento da produtividade.
“Eles falam que a gente não pode se apegar as pessoas, porque a gente “ta” em
constante mudança”. As amizades são complicadas de se manter. Em relação ao
ambiente é complicado, onde eu estou agora é um ambiente mais tranquilo, as pessoas
são mais compreensivas, na dificuldade de cada um eles tentam ajudar apesar das
cobranças são mais ‘atencioso’.

As entrevistas realizadas nas empresas “A” e “B” mostram que esta realidade é
apontada de modo que os discursos dos operadores vão ao encontro da literatura.
As entrevistas mostram que há constante troca de equipe, ora troca de supervisores, ora
troca de operadores, ficando claro que a não cristalização das relações interpessoais na situação
de trabalho favorece a aceleração do ritmo laboral, de modo que o operador executa seu
trabalho por mais tempo durante a jornada.
Entretanto, esta estratégia organizacional torna-se velada ao operador quando se observa
o discurso da gestão das empresas de que a troca é uma das formas de desenvolver habilidades
do trabalhador, ao passo que ele tem a possibilidade de se adequar as demandas da empresa
(ANTUNES 2007).
A seguinte imagem, sugere discussão sobre a relação entre a organização do ambiente
do Call Center e a fragilização das realçaoes interpessoais de trabalho.
Imagem 01: Imagem ilustrativa da organização do ambiente de Call Centers no
setor de Operação de Telemarketing.

A própria organização do ambiente nos Call Centers “A” e “B” favorece este
empobrecimento de relações pessoais, já que cada operador ocupa uma posição de atendimento
(PA), que é organizada individualmente com divisórias laterais, em que a visibilidade do
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operador se restringe ao seu material de trabalho: Computador, Dack19 e squeeze de água, como
sugere a imagem20.

3.4.5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão geral do novo cenário da acumulação flexível, bem como da nova
dinâmica instaurada pelo padrão pós-fordista de produção, que, conserva traços do modelo
fordista e taylorista e, inova em relação à forma de organização produtiva, coloca novos
desafios à regulação social do trabalho, foi a discussão que se insere esta pesquisa.
Neste contexto taylorista, pós fordista, o sujeito se localiza em uma situação de trabalho
em que sua dimensão subjetiva e física está em cheque, de forma que o capital se apropria dela
reduzindo a autonomia e autocontrole dos trabalhadores.
Nesta direção o capital passa a manipular o sujeito que trabalha agora acometido de um
engajamento individualista que, na maior parte dos casos, enfraquece vínculos de solidariedade
entre os trabalhadores e precariza identidades sociais, ocasionando as novas “doenças da alma”,
no modo flexível de organização do trabalho, dotado de um discurso colaborativo e interrelacional contraditório.
Questões como assédio e exigência de compromissos cada vez mais intensos e
acelerados com o trabalho se contrapõem às constantes mudanças do capital financeiro, o
parâmetro da flexibilidade e o afrouxamento geral dos vínculos que ligam os indivíduos à sua
fonte primordial de integração social, o trabalho.
O trabalhador passa então a se posicionar de forma particular em resposta a este
ambiente e formato de trabalho que está inserido e passa a buscar de uma forma ou de outra,
estratégias de enfrentamento e busca por equilíbrio emocional, que pode ser por meio de
estratégias de defesa ou estratégias psicossomáticas.
Assim, a instabilidade dos empregos e a precariedade presentes na situação de trabalho,
entram como novo fator de desestabilização subjetiva da classe trabalhadora, também

19

Equipamento de controle de produção do operador, semelhante a um telefone. O Dack tem por função
controlar o tempo de chamada, além de ser um dos canais de comunicação entre gestores da empresa e seus
operadores.
20

Imagem ilustrativa. Utilizada nesta pesquisa devido forte semelhança com a organização do ambiente das
empresas “A” e “B”.
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contribuindo para o adoecimento, para o sofrimento, para a dificuldade de inserção social e
enfraquecimento de laços afetivos com seus pares de trabalho.
A lógica gerencial do modelo pós-fordista, que envolve o trabalhador em um discurso
de engajamento estimulado, assedia a classe numa proporção assustadora: os resultados
apresentam particularmente um conjunto expressivo de operadores que buscam estratégias de
enfrentamento, nem sempre ou quase nunca conscientes para sua situação de trabalho que causa
desconforto tanto na dimensão subjetiva quanto física.
O trabalho se organiza em sua conjuntura flexível em que: “opera pela “captura” da
subjetividade do trabalho pelo capital, uma implicação subjetiva intensa e persistente que é
requerida no local de produção” (Alves, 2014 p. 57).
Neste contexto, os Call Centers pesquisados representam uma atividade que
modifica o cenário trabalhista do município pesquisado que não apresentava anteriormente
este tipo de empresa, criando de novos postos de trabalho, que modificam o cenário do
trabalho e emprego.
No Brasil a atividade de Call Center é ainda recente, iniciando suas atividades nos anos
80 do século XX, juntamente com as primeiras empresas terceirizadas (Neto, 2005), tornandose um dos setores que mais cresce mundialmente. Já as empresas pesquisadas abrem mercado
no município de Montes Claros nos anos de 2011 e 2013 respectivamente.
Os postos de trabalho são característicos principalmente para os jovens, solteiros
especialmente do sexo feminino, com ensino médio completo. A rotina de trabalho
assemelha-se à estruturas fabris, com procedimentos padronizados e controlados, sobretudo na
organização do trabalho no processo de produção de serviços.
Conforme dados da Relação anual de informações sociais (Rais, 2016), o número total
de trabalhadores que ocupam os postos de trabalho nas empresas de Call Center, no setor
de Teleatendimento, mais especificamente no setor de Teleoperação cresce a cada ano,
totalizando 478.4 mil trabalhadores em 2014 no país e 4.245 no município de Montes
Claros, no mesmo ano.
A Reestruturação Produtiva altera as dimensões do trabalhador e sua forma de inserção
no mundo do trabalho. Aspectos que outrora não interessavam diretamente ao capital como a
apropriação subjetiva do trabalhador passam a ser capturados pelo modo de organização do
trabalho capitalista, em sua nova roupagem de acumulação flexível, coloca o sujeito que
trabalha em situação de sofrimento e altera suas experiências nas relações de trabalho.
As exigências de novas habilidades cognitivas e comportamentais exigidas pela
Reestruturação Produtiva e pelas constantes modificações da sociedade informacional
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reconstroem a situação de estranhamento e de alienação humana do trabalhador, contribuindo
para o surgimento de uma nova psicopatologia do trabalho, com o crescimento de doenças
psicossomáticas, ou mesmo estratégias de enfrentamento do trabalhador que buscam manter-se
em equilíbrio emocional.
Buscam-se, por outro lado, em movimento contraditório, novas estratégias de
produção, procurando o aumento dos lucros na relação capital-trabalho e a sua crescente
produtividade. A revolução tecnológica revela novas formas de organização produtiva que
reestrutura o sistema capitalista.
Diante deste contexto realizou-se o estudo dos trabalhadores de Call Centers,
especificamente os que ocupam o setor de Telemarketing. A pesquisa mostra, neste sentido, que
os trabalhadores apresentam como perfil sócio ocupacional sendo em sua maioria jovens entre
18 e 25 anos, correspondendo a 62% dos trabalhadores, que se auto declaram como pardos em
90% do universo pesquisado. A maior parcela é solteira, sendo que 76% são do sexo feminino
e 72% possuem o ensino médio completo.
A partir dos desdobramentos teóricos da Sociologia do trabalho, Psicologia Social e do
trabalho e da Psicodinâmica do trabalho, foram investigadas questões que norteiam esta
pesquisa: i) Em que medida os Call Centers constituem exemplos elucidativos das novas
reconfigurações no mundo do trabalho, do surgimento de novas categorias de trabalhadores, de
novas formas de extração de mais-valia e de organização flexível da produção e do trabalho?
Os Call Centers do município de Montes Claros- MG se adéquam e se modelam a partir das
perspectivas de uma nova organização flexível de trabalho? Buscamos compreender como o
processo de Reestruturação produtiva e o novo modo de organização produtiva, se instala em
empresas flexíveis, como os Call Centers e a partir destas preposições como se estabelecem as
relações de trabalho em um cenário de construção de um novo proletariado.
As modificações em seu modo de organização, bem como o perfil dos trabalhadores
se modificam conforme a demanda destas novas reconfigurações do século XXI.
Os Call Centers se reestruturam de acordo com estas novas metamorfoses, que
elucidam o surgimento de novas categorias de operadores de telemarketing e novas formas de
extração de mais-valia e de organização flexível da produção, do trabalho e do emprego.
Os Call Centers são empregadores em constante crescimento na sociedade de
serviços, chegando em 2014 a 478,4 mil trabalhadores, isto é, aproximadamente meio milhão
de trabalhadores que se organizam estrategicamente a partir de modelos flexíveis de produção,
desenhando uma nova morfologia das categorias trabalho, emprego e produção.
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Os novos padrões do modo de produção e do perfil dos trabalhadores
constituem uma nova categoria a partir dos desdobramentos da restruturação produtiva. Os
Call Centers elucidam estas novas formas de trabalho, a partir de seu modo de prescrição e
do novo proletariado nele contido, em sua maioria jovem, mulheres com grau médio de
instrução.
No que refere à questão (ii) Quem são as empresas atuantes na área, de que setor, o
que produzem, de que porte? Diante de que contextos organizacionais se estruturam, quais são
as

suas

estratégias

empresariais?

Porque

se

relacionam

virtualmente

com

os

clientes/consumidores em vez do face-a-face? Observou-se, a partir das entrevistas realizadas
que as empresas de Call Center pesquisadas se constituem a partir de semelhanças nos modelos
de organização do trabalho de outros Call Centers, que pautam suas atividades de acordo com
as prescrições e procedimentos moldados pelo modo de produção flexível.
Os dados da pesquisa mostraram que o trabalho de operadores em Call Centers,
apresentam duas categorias de temática de conteúdo, que foram subcategorizadas e
posteriormente discutidas.
Em relação ao tema hierarquização, que aparecem 23 vezes nas entrevistas, sob suas
subcategorias temos relatos de fragilização das relações sociais entre pares. Esta percepção foi
apresentada em 12 entrevistas nas duas empresas pesquisadas. Os operadores relatam que o fato
de haver constante alteração e rodizio entre os membros das equipes, dificulta o processo de
socialização entre pares.
A ausência ou fragilidade da autonomia dos operadores, também corresponde ao
ambiente de trabalho operacional, na medida em que 09 entrevistados relatam a ausência de
autonomia também é um fator presente, pois na maioria das vezes sua opinião em relação ao
trabalho não é considerada, ou não é colocada em prática.
Finalizando o tema hierarquização do ambiente de trabalho, 03 operadores relatam
situações de constrangimento que podem configurar a verticalização das relações de trabalho.
O tema trabalho padronizado, em que 56 vezes são sinalizadas nas entrevistas. A
subcategoria que chamamos de inexistência de intervalo entre chamadas, revelada em 12
entrevistas, diz do fluxo de chamadas em geral interruptas, causando desconforto ao operador.
Além disso, o tempo de pausa é considerado insuficiente ao operador que apresenta este
discurso por 11 vezes. Para eles, o aumento do tempo de pausa, em especial a pausa de 20
minutos poderia mais duradoura já que em sua maioria é utilizada para alimentação.
As metas são consideradas por 27 operadores como uma dificuldade no trabalho, já
que, por exemplo, é exigido um tempo médio de atendimento que se esbarra em lentidão do
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sistema, dentre outras variáveis. De forma correlacionada, a forma como a gestão repassa os
feedbacks aos operadores também é um dificultador no trabalho, pois 02 trabalhadores
relatam descontentamento com a forma agressiva com que os supervisores repassavam os
feedbacks.
Além disso, os Call Centers investigados se assemelham nos requisitos de recrutamento
e seleção dos operadores de Telemarketing e criam condições não expressas diretamente de
uma hierarquização entre os próprios operadores que passam a vivenciar esta desigualdade em
sua situação de trabalho, por seus pares que supostamente ocupam o mesmo cargo
objetivamente e não são efetivamente promovidos, nem tão pouco reconhecidos
subjetivamente.
A pesquisa buscou compreender estas questões postas a partir das novas morfologias
que o trabalho tem apresentado a sociedade, apropriando-se de alternativas flexibilizadoras, que
trazem contradições à Classe-que-vive-do-trabalho¹21 e o traz sofrimento, o precariza e toma
para si a totalidade das dimensões do trabalhador: a física e também a subjetiva.
No que refere à questão (iii) Qual o perfil sócio ocupacional desse infoproletariado em
suas diferentes variáveis, como gênero, geração, raça/etnia, experiência no mercado de
trabalho, nível educacional, remuneração, entre outros? Em relação ao perfil sócio ocupacional
das empresas investigadas, apresentam-se a partir de dados coletados em entrevista, operadores
jovens, solteiros do sexo feminino com ensino médio completo em sua maioria, assim, é
desenhado caracteristicamente o setor de Operação neste município, de forma semelhante a
outras empresas de Call Center do Brasil.
Diante de um contexto em que o trabalho é prescrito de forma que empobrece a
autonomia do sujeito e captura a dimensão subjetiva do trabalhador, tem-se nesta investigação
uma peculiaridade de estratégias de enfretamento do operador de telemarketing, ao seu
descontentamento em situação de trabalho, como argumentos que expressam, em muitos casos,
passividade frente a uma realidade de trabalho desconfortável.
Os operadores investigados utilizam potencialmente, os mecanismos de defesa como o
de negação e controle da situação geradora de sofrimento. Percebe-se, porém, que diante da
dificuldade de verbalização do sofrimento, que mesmo quando falam em cansaço, falta de
reconhecimento, tristeza, dor física e moral, os trabalhadores encontram formas de justificar

21

Expressão utilizada por ANTUNES (2003), apropriada ao longo desta dissertação, por vezes adaptada ao
termo Homem-que-vive-do-trabalho, referenciada ao mesmo autor.
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tais sentimentos, utilizando na maioria das vezes, o mecanismo de racionalização, em que as
percepções, atitudes e comportamentos se tornam explicações lógicas, que nébula ou ocultam
o caráter precarizado e adoecedor do Operador de Telemarketing de Call Center.
A pesquisa traz características particulares em relação a como este sujeito trabalhador
se coloca em relação de trabalho, como o operador se organiza subjetivamente nesta relação
que lhe causa desconforto e sofrimento, o que traz novas possibilidades de investigação e
perspectivas. Nesta pesquisa não consideramos ter encontrado em grande escala discursos
manifestos verbalmente de desconforto e adoecimentos advindos do trabalho, mas por outro
lado, operadores que desenvolvem estratégias de enfrentamento a este descontentamento
latente de um trabalho rígido, monótono, que absorve vestígios de autonomia do sujeito
enquanto ser dotado de dimensão subjetiva.
Por fim, considera-se que os objetivos foram comtemplados, ao passo que as empresas
pesquisadas apresentam exemplos elucidativos das novas reconfigurações no mundo do
trabalho e surgimento de novas categorias de trabalhadores, de novas formas de extração de
mais-valia e de organização flexível da produção e do trabalho.
Caracterizou-se

o

perfil

sócio

ocupacional

trabalhadores,

Operadores

de

Telemarketing, considerando a diversidade de perfil sócio ocupacional que este novo
proletariado é constituído, em suas diferentes variáveis, como a de gênero, geração, raça/etnia.
Quem são as empresas atuantes na área, de que setor, o que produzem e diante de que
contextos organizacionais se estruturam e quais são as suas estratégias empresariais.
Com isso, foi possível abrir novas perspectivas de investigação em ralação ao trabalho
do operador de telemarketing que tem ocupado espaços de trabalho heterogêneos e
diversificados, que, no entanto se apresentam cada vez mais flexibilizados e complexos.
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ANEXOS

Roteiro de Entrevista

- A SUA IDENTIFICAÇÃO NÃO É NECESSÁRIA, POIS SE TRATA
DE UMA ENTREVISTA SIGILOSA, SOMENTE PARA FINS DE PESQUISA
CIENTÍFICA.

A.

Perfil dos Trabalhadores

1.

Sexo: 1. () Masculinos dois. ( )Feminino

2.

Raça: 1. () Branco 2. () Pardo 3. ( )Negro

3.

Idade: -------------anos

4.

Estado Civil:
1. ()solteiro (a)
2. ( ) Casado (a)
3. ( )Viúvo (a)
4. ( )Amasiado (a)
5. ( )Desquitado (a)
6. ( )Divorciado (a)

5.
6.

Você tem filhos?
Idade dos filhos:
5 .1 Se sim, quantos? ------------------filhos

7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Qual sua escolaridade?
( ) Ensino Fundamental completo
( ) Ensino Médio Completo
( ) Ensino fundamental Incompleto
( ) Ensino médio incompleto
( ) Ensino superior Completo
( ) Ensino Superior incompleto
( )Ensino Técnico completo
( ) Ensino Técnico incompleto
( ) Pós graduação Completa
( ) Pós graduação Incompleta
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8.

Continua estudando?

B.

Trajetória Laboral anterior

9.

Qual foi seu primeiro emprego?

10.

Você percebe alguma diferença na dinâmica entre seu trabalho anterior e o

C.

O trabalho no Call Center

atual?

C.1 Vínculo e condições de trabalho

11.

Sua atividade está relacionada à qual tipo de atendimento?

12.
Você realiza ou já realizou alguma atividade, mesmo eventualmente que não é
a sua predefinida?
13.

Há quanto tempo trabalha na empresa?

14.

Espera seguir carreira na empresa?

15.

Desenvolve alguma atividade profissional além do trabalho no Call Center?

16.

Você realiza horas- extras?

17.

Se sim, se sente reconhecido por elas?

18.

Quantas pausas você realiza por dia? ---------------

19.

Em Média você atende quantas ligações por dia? -----------------------

20.

Qual seu TMA (em Média)? ---------------

21.

Em média qual o intervalo de tempo entre uma ligação e outra?----------

22.
Em relação ao script você diria que, é seguido durante a jornada de trabalho?
De que forma?

23.

Em caso de dúvidas durante o atendimento, a quem você recorre?

24.

Você cumpre metas? Se sim, de que tipo?
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25.

Os operadores participam das decisões da equipe?
C.2. Qualificação do trabalho

26.

Você realizou curso de capacitação antes de ingressar no trabalho?

27.

Você realiza treinamentos com freqüência?

28.

De que forma você define seu trabalho?

29.
Você considera que as constantes inovações e substituições tecnológicas
favorecem seu trabalho?
C.3 A vida fora do trabalho
30.

O que você faz em seu tempo livre fora do trabalho?

31.

Como você percebe suas relações sociais fora do trabalho?

D.

Percepções sobre o Trabalho

32.

Quais são as maiores dificuldades do seu trabalho?

33.
Abaixo, atribua um valor para as questões a partir das legendas: Qual
importância que você atribui aos seguintes aspectos? 1. Pouca importância 2. Razoável
importância 3. Muita importância
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Estabilidade no emprego (1) ( 2) (3)
Remuneração elevada (1) ( 2) (3)
Boas oportunidades de promoção (1) ( 2) (3)
Um Trabalho interessante (1) ( 2) (3)
Um trabalho com autonomia (1) ( 2) (3)
Um trabalho útil para a sociedade (1) ( 2) (3)
Um trabalho com flexibilidade de horário (1) ( 2) (3)
Boas condições de trabalho (1) ( 2) (3)
Reconhecimento dos méritos (1) ( 2) (3)
Baixo nível de estresse (1) ( 2) (3)
Bom ambiente de trabalho (1) ( 2) (3)

34.

Você se sente satisfeito em seu emprego atual?

35.

No último mês você trabalhou com algum desconforto?
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36.
37.
admissão?

Se sim, que tipo de desconforto?
Você considera que os aspectos a seguir mudaram em seu trabalho desde a sua


Direito de tomar decisões no trabalho:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Carga diária de trabalho: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


O salário: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A relação com as pessoas no trabalho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


As perspectivas de carreira: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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As preocupações com seu trabalho fora do expediente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sua saúde Física/ emocional: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E.

Perspectivas Futuras para a trajetória laboral

38.
39.
40.
41.

Existem processo seletivos em sua empresa? Com que freqüência?
Você participa dos processos seletivos de sua empresa?
Como você percebe seu ambiente de trabalho futuramente?
Você pretende seguir carreira em sua empresa?

42.

Você gostaria de dizer algo?

Entrevista com Gestores de Call Centers das empresas “A” e “B”- Montes ClarosMG
1.
Nome Fictício da Empresa
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________
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2- tempo de atuação no mercado de Call Centeres?
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3- Número de posições de atendimento
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4- Investimento em novas tecnologias, tecnologia utilizada, Perspectiva de
automatização e relações com o trabahador
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________________
5-Número de empregados?
__________________________

6- Estrutura de cargos e atribuições
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________

7- Exigências para a contratação
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_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8- Flexibilização da Força de trabalho
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9- Há trabalho em equipe? De que forma as equipes são divididas?
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10- Forma de organização do trabalho (TMA, autonomia de decisão, script, fluxo de
ligações, pausas, punições)
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________
11- Controle do trabalho ( Quem e como é realizado?)
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
12- Os trabalhadores necessitam se flexibilizar às demandas da empresa? De que forma
ocorre este processo?
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
13- A empresa trabalha com sistema de avaliação e compensações? Quais os critérios?
Existem políticas de promoções?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________
14- Existe comunicação entre os Gestores/ Gerência e Operadores?
Como se estabelecem estas relações?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________

