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24. Relação de SeRviço, TelemaRkeTing e Saúde: 
algumaS apRoximaçõeS 

Simone Santos Oliveira

A TelecomunicAção e o TelemArkeTing

Para o atual desenvolvimento econômico e social do capitalismo mundial, 
o setor de telecomunicações é considerado vital. Segundo alguns analistas, 
estaríamos na transição de uma sociedade industrial, cujo símbolo foi a indús-
tria automobilística, para uma sociedade informacional, cujo símbolo seriam 
as telecomunicações (Laranjeira, 2003). Em tal conjuntura, a atividade de 
telemarketing tem um importante papel na economia globalizada ao transferir 
diversas atividades, na maioria serviços prestados em interação direta, para 
serviços por telefone. Essa transformação geral da divisão do trabalho, somada 
à figura do consumidor e favorecida pelas novas capacidades de transmissão 
de dados, leva, por sua vez, a uma multiplicação de empregos nos diversos 
tipos de centrais de atendimento (serviços financeiros, vendas por telefone, 
serviços ao consumidor, serviços públicos, tecnologias e telecomunicações etc.).

Tal panorama se constata pelo índice de geração de novos empregos. Nele, 
os setores de serviços vêm se destacando cada vez mais. Esse crescimento pode 
ser visto também na Pesquisa Anual de Serviços (PAS) do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE, 2006).1 Os serviços de telecomunicações 
representaram 67,1% da receita dos serviços de informação em 2005, contra 
67,9% em 2004. Dentre os vinte produtos dos serviços de informação com 
maiores participações na receita, 11 pertencem ao segmento de telecomuni-
cações, destacando-se os serviços complementares de telecomunicação por fio 

1 Disponível em: <www.ibge.com.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_
noticia=933&id_pagina=1>. Acesso em: mar. 2006.
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(assinaturas, mudanças de titularidade etc.) e os serviços de interconexão de 
telefonia móvel celular, que ocuparam as duas primeiras posições no ranking 
das atividades de informação, com 8,6% e 7,2%, respectivamente. 

Os serviços de interconexão de telefonia móvel celular estavam na sexta 
posição no ranking dos serviços de informação em 2004, e subiram para a se-
gunda em 2005, com receita de R$ 9,3 bilhões, contra R$ 6,1 bilhões em 2004. 
Esses produtos, somados aos serviços complementares de telecomunicações 
por fio, aos serviços de telefonia celular pós-pagos e aos serviços fixo-móvel de 
telecomunicações por fio, ocuparam as quatro primeiras posições no ranking 
dos serviços de informação, correspondendo a mais de 40,0% do segmento 
de telecomunicações (IBGE, 2006).

São mais de 800 mil pessoas atuando nesse setor, segundo a Associação 
Brasileira de Telesserviços (ABT, 2006). Cerca de 80% das centrais de aten-
dimento estão no eixo São Paulo-Rio de Janeiro. Em tamanho, 20% dos call 
centers têm mais de setecentas posições de atendimento (PAs); 29% têm mais 
de cem PAs; e 51% têm mais de dez PAs. Do total de profissionais, 76% são 
mulheres, e 80% estão na faixa etária entre 20 e 30 anos. Mas, considerando-se 
que 53% dos call centers são terceirizados, temos duas realidades diferentes a 
considerar. Nos call centers próprios, 33,3% dos atendentes possuem diploma 
universitário; 59,3% têm ensino médio completo e 7,4%, até o ensino fun-
damental completo. Nos call centers terceirizados, 11,7% são atendentes com 
diploma universitário; 86,7% têm até o ensino médio concluído e 1,7%, até o 
ensino fundamental concluído. Sem dúvida, nos serviços, é o setor que mais 
gera empregos (ABT, 2006).

A necessidade das empresas de se posicionarem no segmento da proximida-
de com o cliente (identificado como um fator essencial da concorrência) faz da 
telemática lugar-chave na melhoria da relação cliente-empresa, com seu caráter 
estratégico na capacidade de captar informações que emanam do mundo da 
demanda (Ruzza, 2002). Mas, com uma denominação comum, as centrais 
de atendimento agrupam uma grande variedade de atividades. Partindo do 
princípio de conhecer as necessidades e atender ao cliente, essas atividades 
vão da assistência (apoio jurídico ou suporte técnico) à enquete por telefone, 
ao telemarketing, passando por atividades de gestão comercial.

No Brasil, a primeira atividade envolvendo o telemarketing ocorreu com 
o catálogo de telefones Páginas Amarelas do jornal O Estado de S. Paulo. Do-
nas de casa, em sua maioria, eram contratadas para atuarem em casa com 
planilhas e telefones fornecidos pelo jornal, o que caracteriza o telemarketing 
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ativo, que se desenvolveu a partir dos anos 80, com a chegada de corporações 
norte-americanas.

No final da década de 1990, aconteceram grandes mudanças no setor de 
telefonia, decorrentes da privatização. As empresas de telefonia fixa e móvel, 
que possuíam um grande número de postos de trabalho, terceirizaram o 
serviço de telemarketing. No início, o termo telemarketing era conhecido 
apenas como vendas por telefone; mais tarde, passou a identificar outras ações, 
principalmente o serviço de atendimento ao cliente (SAC).

Para a Associação Brasileira de Telesserviços (ABT, 2006), a definição 
de telemarketing seria: toda e qualquer atividade desenvolvida através de 
sistemas de telemática e multimídia, objetivando ações padronizadas e con-
tínuas de marketing. Segundo Monteiro (1999), trata-se de um diálogo em 
tempo real a distância, de forma padronizada e sistemática, com o intuito de 
estreitar relacionamentos e realizar negócios. De maneira geral, as centrais 
de atendimento operacionalmente se caracterizam pela conectividade entre 
telefonia e informática; pela organização de trabalho com parcelamento das 
tarefas, rígido controle hierárquico, seguida de avaliação da atividade como 
medida de produtividade para definição dos salários. Deve-se ressaltar que 
esse setor é impactado por uma evolução constante, justamente por causa 
do componente tecnológico de acoplamento entre telefonia e informática. 
As tendências atuais se orientam por uma melhoria da qualidade de serviços 
e uma diversificação da atividade pela integração de serviços via Internet e 
de mensagens eletrônicas.

A problematização do tema se torna estratégica em razão da generali-
zação das relações de serviço por toda a sociedade, indicando que novos 
parâmetros devem ser considerados na formulação das políticas públicas. 
O telemarketing assim é limítrofe na consideração desses novos parâmetros 
oriundos das relações de serviço para além da referência de produção indus-
trial. É possível vislumbrar tendências mais gerais em que a organização do 
trabalho, a questão do gênero e a própria questão de saúde ganham confor-
mação mais complexa, exigindo maiores esforços na direção da prevenção e 
da promoção da saúde.

É necessário considerar, assim, como o trabalho no setor de serviços atra-
vessou um desenvolvimento acelerado, acompanhando essas tendências mais 
gerais, impulsionado pela interação com as tecnologias informacionais. O 
setor de serviço como um todo, segundo Braga (2006), pode ser classificado 
em três áreas distintas: serviços domésticos baseados na produção de valores 
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de uso fora da família e na mercantilização das atividades domésticas; serviços 
informacionais, com o uso da Internet e das telecomunicações; e serviços às 
empresas, baseados nas terceirizações de atividades das indústrias.

Os serviços criados para auxiliar a produção e a distribuição dos bens pas-
sam a ser mais importantes do que a produção de bens. São transformados 
de bens em serviços, ou seja, os produtos passam a ser coadjuvantes, já que 
o serviço que vem incluso na compra do bem predomina na hora da compra 
(Braga & Antunes, 2009). Nesse novo sistema, são os serviços e as melhorias 
que contam. O cliente não compra somente o produto em si, mas também o 
serviço que é oferecido.

No contexto dessa nova relação entre produção e consumo, os consumi-
dores passam a ter necessidade de suporte ao longo da vida útil do produto 
adquirido (Bagnara, 2000). Esse processo de ‘desmaterialização’ do processo de 
trabalho também possibilitou a transformação da informação em mercadoria. 
O setor de serviço estabelece uma comunicação produtiva mais intensa, em 
que grande parte está baseada no intercâmbio contínuo de informações e co-
nhecimentos. Como a produção de serviço não resulta em um bem material 
ou durável, alguns autores o denominam de trabalho imaterial (Hardt, 2003).

Lazzarato e Negri (2001) propõem o conceito de trabalho imaterial para dar 
conta das dimensões pós-industriais, por meio do setor de serviços, em que a 
comunicação entre produção e consumo se verifica de forma mais intensa. O 
trabalho imaterial é o que se encontra no cruzamento; seria a interface da nova 
relação produção/consumo, cabendo ao trabalho imaterial ativar e organizar 
essa relação. Portanto, para os autores,

Um produto antes de ser fabricado, deve ser vendido (...). Esta estratégia 
se baseia sobre a produção e o consumo de informação. Ela mobiliza 
importantes estratégias de comunicação e de marketing para reapreender 
a informação (conhecer a tendência do mercado) e fazê-la (construir o 
mercado). (Lazzarato & Negri, 2001: 44)

Trata-se de uma mudança da lógica taylorista/fordista, que se baseava no 
ciclo produção/mercado/cliente e que, a partir da atual flexibilização, passa a 
se dar no sentido inverso cliente/mercado/produção (Hardt & Negri, 2001). 
Daí o trabalho imaterial ser ponto de fundamental importância nessa nova 
relação, que, além de produzir objetos, produz informação, conhecimento, 
serviços, valores. E ele é definido como imaterial também porque incide sobre 
algo imaterial, que é a subjetividade humana.
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Outros autores preferem utilizar o conceito de ‘relação de serviço’ para 
tratar das relações e interações entre os atores da oferta e da demanda, da 
dinâmica do trabalho e da produção nas empresas contemporâneas – uma vez 
que é pouco explicativo classificar a atividade econômica em setores industrial 
e de serviço, pois a indústria incorpora cada vez mais, nos seus negócios e 
nas suas estratégias competitivas, serviços associados aos seus produtos, como 
garantia, assistência técnica e serviço de atendimento ao consumidor, entre 
outros (Zarifian, 2001a).

Esta situação pressupõe uma relação com o destinatário, usuário ou cliente, 
como observa Zarifian, exigindo dos trabalhadores competências relacionais, 
discursivas e comerciais – transformações da relação entre produtor e consumi-
dor que, na década de 1980, fez surgir o trabalho de telemarketing, buscando 
o contato e a comunicação de forma mais constante e eficaz, possibilitando 
acessar o consumidor e diversos públicos ao mesmo tempo, prescindindo da 
localização geográfica.

No entanto, essa relação se dá sob grande tensão, que aparece fortemente na 
atividade de telemarketing e identificada nas atividades de serviços de maneira 
geral, como define Offe (1999). Por um lado, temos a busca da particularidade 
e, por outro, as regras, regulamentações e valores gerais. Para ser bem-sucedido, 
o trabalho em serviço deve produzir um equilíbrio entre esses dois aspectos, 
a especificidade do caso e a generalidade da norma.

O conceito serviço é capaz de exprimir uma nova maneira de ver e avaliar a 
produção em qualquer setor. A ‘produção de serviço’ é um modo de elaborar 
conceitos sobre as tensões que persistem acerca do modelo industrialista taylo-
rista e sua superação. Produzir serviço será obter uma mudança na situação 
de uma pessoa ou de um bem de uma instituição, envolvendo trabalho real e 
qualificação profissional para se atingir essa transformação. Esse serviço, que 
produz a mudança, produz também valor. Esse valor pode ser considerado de 
várias perspectivas, inclusive pela validade social do serviço (Zarifian, 2001b).

Dessa forma, o valor do serviço se baseia principalmente na avaliação da 
transformação das condições de atividade, onde o serviço deve ser considera-
do o efeito – o resultado – nas condições de exercício da atividade (Zarifian, 
2001b). O investimento do trabalhador condiciona quase sempre o uso dos 
produtos, sendo decisivos a pessoa ou o grupo, pois o investimento de si mesmo 
é o elemento-chave para o sucesso do serviço, para a produção de resultados. 
O valor do serviço pelos recursos se baseia na competência profissional, em 
que a busca da eficiência é a origem da pertinência do serviço, que é uma 
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organização e uma mobilização, o mais eficiente possível, de recursos para 
interpretar, compreender e gerar a modificação perseguida, nas condições 
de atividade do destinatário. Esse novo mundo do trabalho exige não apenas 
maior qualificação dos trabalhadores, mas também uma nova dimensão do 
conteúdo de suas capacidades profissionais, com maior entendimento do 
processo da produção e do desenvolvimento de competências (Market, 2002a).

A noção de competência, segundo Hirata (1994), é bastante imprecisa e 
decorreu da necessidade de se avaliarem e classificarem essas novas habilidades 
e conhecimentos criados a partir das novas exigências de situações concretas 
de trabalho – associada aos novos modelos de produção e gerenciamento, 
substitutiva da noção de qualificação, ancorada nos postos de trabalho, e 
das classificações profissionais que lhes eram correspondentes. O debate em 
torno do conceito de competência gira em torno da seguinte questão: essas 
mudanças determinam apenas uma instrumentalização das novas qualificações 
adquiridas no capitalismo tecnologicamente avançado, dessa forma moldando 
a subjetividade dos trabalhadores ao novo nível da acumulação, ou se trata 
de uma mudança que pode indicar a superação das limitações do homem 
na produção capitalista (Market, 2002b). Não pretendemos aqui fazer uma 
discussão sobre tema tão complexo, mas buscamos nos apropriar dessa noção 
compreendendo que ela amplia a capacidade de conhecer o trabalho, uma 
vez que combina conhecimentos, destrezas, experiências e qualidades pessoais 
usadas efetivamente e apropriadamente como resposta às várias circunstâncias 
relativas à prática profissional (Zarifian, 2003).

Portanto, nas relações de serviço, competência profissional consiste em 
construir uma interpretação das consequências a serem produzidas para o 
cliente segundo o que ele mesmo propõe, mas também com base em informa-
ções que espelham outras perspectivas. É necessário compreender, identificar 
o sentido que o cliente dá à transformação que ele deseja de sua atividade, 
estabelecer uma comunicação autêntica, isto é, ser capaz de se perguntar: o 
que esse destinatário está procurando resolver? A compreensão do evento 
não se dá apenas no relacionamento momentâneo entre as pessoas; ela mo-
biliza também toda a experiência dos empregados de uma empresa, todo o 
conhecimento da organização, toda a competência da retaguarda (back office). 
A contraefetuação precisa gerar soluções para um problema compreendido, 
produzidas de maneira eficiente: rotineiras (automáticas) quando recorrentes, 
pré-padronizadas com necessidade de ajustes quando aparecem com menor 
frequência, ou serem criadas quando forem exceções. Elaboradas, as soluções 
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devem efetuar a transformação efetiva das condições de atividade do destina-
tário, como explica Zarifian (2001b).

Esse novo perfil de ocupação nos serviços tem apresentado para a gerência 
das empresas o problema de como regular a relação empregado/consumidor 
em um contexto de interação. Mas se a supervisão pessoal, direta e constante 
pode prejudicar a eficácia do serviço, retirando dele sua qualidade espontânea 
e interpessoal, como tornar previsíveis as reações dos empregados a situações de 
trabalho tão diversificadas? A partir desse questionamento, Sorj (2000) afirma 
que o que caracteriza essas ocupações é a qualidade da interação estabelecida 
que produz significados que operam como importantes sinalizadores para os 
consumidores do valor do produto. Ou seja, o próprio trabalhador é parte 
do produto que está sendo oferecido ao cliente. Estabelece-se uma estreita 
relação entre características pessoais dos empregados, e sua adequação ao 
trabalho transforma traços como aparência, idade, educação, gênero e raça 
em potencial produtivo, de tal forma que características e competências in-
dividuais são a condição mesma da empregabilidade. Daí resulta, de acordo 
com a autora, uma forte estratificação do mercado de trabalho, em que níveis 
inferiores de emprego, em tempo parcial ou temporário, são preenchidos 
predominantemente por mulheres e jovens com poucas oportunidades de 
carreira e mobilidade (Sorj, 2000).

Esse conjunto de mudanças traz consequências para os trabalhadores 
segundo o sexo, pois elas “requerem novas competências, especificamente, 
e inclusive competências femininas” (Hirata, 2000: 23). A adoção de políti-
cas neoliberais, de acordo com Hirata, aumenta a concorrência e aumenta, 
portanto, a necessidade de diminuição de custos, e as mulheres são as mais 
solicitadas quando se trata de diminuí-los, para o aumento da competitividade 
e da rentabilidade da produção.

A relAção de Serviço e A PerSPecTivA dAS relAçõeS de gênero

Na diversidade dos mundos do trabalho, precisamos introduzir a dimensão 
sexuada que contribui para expandir os limites da definição de trabalho e a 
sua compreensão. Os estudos que enfocam as relações de gênero propiciam 
o entendimento de que essas relações atravessam o mundo do trabalho, 
constituindo-se em mais um componente de sua complexidade (Brito, 2005).

É no setor de serviços que vamos encontrar maior concentração das mu-
lheres nas atividades, seja porque a ausência de vínculo empregatício facilita a 
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compatibilização da vida doméstica com a necessidade de gerar rendimentos, 
seja porque as atividades de serviço são excluídas de uma representação em 
termos de tecnicidade e consideradas pertencentes a um universo de trabalho 
em que se requerem qualidades inerentes à ‘natureza feminina’, mascarando 
as competências mobilizadas no trabalho assalariado (Brito, 2005).

Segnini (2001) nos mostra que, em 1999, entre as mulheres empregadas 
(41,9%), com base em vários indicadores (rendimento, jornada de trabalho, 
registro em carteira e direitos no trabalho), existe uma desigual condição da 
maioria dessas mulheres, que ocupam, sobretudo, postos de trabalho que 
demandam menor qualificação reconhecida efetivamente pela remuneração.

Com relação ao trabalho de telemarketing bancário, Segnini (2001) revela 
que, nesse mesmo período, 88,8% do trabalho é realizado por mulheres, sendo 
que, em 40% das centrais de atendimento nos bancos brasileiros, só existem 
operadoras e, em 60% das centrais restantes, consideradas mistas, 70% (em 
média) são mulheres. O objetivo do trabalho em telemarketing é, ao atender 
aos clientes, concretizar a dimensão singular que cada um deles significa para 
a prestação do serviço. E as mulheres são consideradas mais ‘apropriadas’ – e 
não mais qualificadas – para esse tipo de tarefa, em decorrência de atributos 
pessoais, construídos mediante estereótipos sexistas – como ‘voz mais suave’, 
‘convincente’; ‘são mais disponíveis para ouvir’, ‘mais pacientes’, ‘têm mais 
jeitinho para lidar com clientes irritados’, acrescendo-se o fato de a voz feminina 
ser considerada ‘mais confiável’ para realizar operações bancárias a distância 
(Segnini, 2001).

Em investigação com o objetivo de avaliar a relação da interação dos fato-
res na gênese das lesões por esforço repetitivo (LER) em telefonistas, Goulart 
(2002) observa que o gênero interfere no processo e na organização do trabalho. 
As mulheres sofrem a intensificação da repetitividade das tarefas, pois atendem 
mais clientes e entram com mais dados em uma mesma jornada de trabalho, 
aumentando o uso das estruturas osteomusculares, elevando os riscos de LER 
para esse grupo. Goulart conclui que as exigências das tarefas variam confor-
me a tecnologia empregada, o sexo do atendente, o período de exercício da 
função e o tipo de vínculo empregatício. E que o processo de seleção é sexista 
e provoca a feminização da ocupação em horários de maior produtividade e 
intenso esforço repetitivo. A divisão sexual do trabalho naturaliza os riscos e 
inibe a tomada de medidas efetivas para reduzir a repetição das tarefas.

Portanto, a feminização do trabalho em telemarketing, com procedimentos 
altamente padronizados e controlados, no intuito de aumentar sua eficiência 
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e diminuir custos, é uma das expressões de sua racionalização (Segnini, 2001). 
Persiste uma segmentação do mercado de trabalho pela divisão sexual do 
trabalho com a permanência de guetos ocupacionais. Isto também está evi-
denciado no trabalho de Nogueira (2006), em que são reafirmadas as posições 
hierárquicas diferenciadas, sendo reservados às mulheres salários inferiores em 
relação aos homens, assim como as responsabilidades domésticas.

Dedecca (2009) faz uma reflexão sobre a relação entre trabalho, gênero e 
uso do tempo no capitalismo e observa que a política de flexibilização des-
considera suas implicações sobre a organização socioeconômica. Nesse debate, 
discutem-se apenas os efeitos da flexibilização sobre o uso do tempo de trabalho 
de caráter econômico (jornada de trabalho), ignorando-se alterações em outras 
dimensões da ordem econômico-social, como é o caso do aumento da demanda 
por energia elétrica. A padronização da jornada de trabalho diurna nos dias 
úteis foi fundamental para a compatibilidade entre trabalho e vida familiar, 
coincidindo os horários de trabalho, de escola e de creche. A ampliação da 
jornada em regime excepcional rompe essa compatibilidade, principalmente 
no caso das mulheres.

Apesar da tendência de uma jornada de trabalho de caráter econômico 
exercida pelas mulheres, elas têm uma jornada total superior à dos homens. 
Estar desempregado não significa maior jornada em afazeres domésticos. No 
entanto, para as mulheres, o ingresso no mercado de trabalho não representa 
menor jornada em afazeres domésticos. A flexibilização da jornada de trabalho 
encontra-se estreitamente associada à consolidação da cultura do consumo 
individual difundida no capitalismo nos últimos vinte anos. A difusão dessa 
cultura tem associado cidadania e consumo e transformado os termos em 
quase sinônimos (Dedecca, 2009).

Essa necessidade de compatibilização fica expressa em pesquisa realizada em 
central de atendimento por Rocha e colaboradores (2005), quando verificam 
que a satisfação das mulheres no trabalho estava relacionada à jornada de seis 
horas diárias, possibilitando a conciliação do trabalho com tarefas domésticas 
e de cuidado com filhos. Ao mesmo tempo, pela mesma razão, observa-se tam-
bém que a necessidade de elas trabalharem nos fins de semana era considerada 
um aspecto negativo, e que muitas vezes são necessários arranjos familiares, 
com envolvimento de outras mulheres (Nogueira, 2006).

As pesquisas de gênero contribuíram para dar visibilidade às relações so-
ciais entre homens e mulheres, ampliando a compreensão da complexidade 
do trabalho.
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o ProceSSo e A orgAnizAção de TrAbAlho no TelemArkeTing

As atividades realizadas no telemarketing podem assumir duas formas: ativa 
e receptiva. Na forma ativa, o operador toma a iniciativa do contato telefônico 
com o cliente, e as atividades estão relacionadas a vendas de produtos e ser-
viços; na  forma receptiva, a iniciativa do contato telefônico parte do cliente, 
que comanda a ligação.

O atendimento receptivo é uma operação direcionada ao relacionamento 
da empresa com os clientes. A empresa disponibiliza meios de contato para 
serem utilizados pelo público. Conforme Mancini (2001), o objetivo do aten-
dimento receptivo é atender bem a qualquer solicitação dos clientes, pois essa 
pode ser a diferença que manterá um cliente satisfeito e fiel a uma marca ou 
a um serviço, com a fidelização dos clientes. Em termos operacionais, temos 
então o seguinte processo: o cliente liga para a empresa; a empresa gera ca-
dastro nos contatos; o operador segue um roteiro (script) para a abordagem; 
o público comanda a demanda de ligações, formando-se picos de demandas 
sazonais. O telemarketing receptivo inclui os serviços de atendimento ao 
cliente (SAC), serviços de reclamações e sugestões, prestação de informações, 
suporte técnico e vendas.

Sempre que a empresa toma a iniciativa de contatar seus clientes, parcei-
ros, fornecedores ou consumidores, de maneira sistemática, programada e 
direcionada, temos o atendimento ativo, que é uma ferramenta muito utili-
zada na comercialização, para ações de vendas e campanhas promocionais. 
Para Mancini (2001), o atendimento ativo tornou-se mais importante com 
as mudanças que vem sofrendo o mercado. A rotina operacional apresenta 
as seguintes características: a empresa liga para o cliente que, para isso, deve 
ter um cadastro para a emissão das ligações; um script deve ser seguido pelo 
operador, que comanda a ação; os picos são previsíveis em razão da colocação 
de novos produtos no mercado. Nesse tipo ativo, há maior resistência por 
parte dos clientes.

Apesar do uso indiscriminado dos variados termos para a função e o 
segmento, verifica-se uma tentativa dos profissionais da área de qualificar a 
atividade como telemarketing ou teleatendimento e as instalações, de central 
de atendimento ou call center (Marquez, 2002). Ruy Braga propõe a utilização 
do termo ‘teleatividade’, por parecer mais afinado com o tipo de trabalho em 
questão (Braga & Antunes, 2009), pois se trata de uma forma de atividade 
de produção e não simplesmente de chamada ou contato telefônico; também 
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utiliza o termo ‘centrais de teleatividade’ (CTA). Optamos por utilizar a deno-
minação telemarketing por ser a de mais ampla utilização.

A organização do trabalho em uma central de atendimento é particular-
mente regida por um parcelamento das tarefas, seguido de um rígido controle 
e avaliação das atividades dos operadores. A função de operador de telemarke-
ting, segundo a Classificação Brasileira das Ocupações – n. da CBO: 3-80.25 
(Brasil, 2010)–, no que se refere às suas atribuições, é definida como a exer-
cida por aqueles que: atendem ligações telefônicas, fornecendo informações, 
prestando serviços e efetuando transações de operações bancárias adaptadas 
para atender à solicitação de clientes. O trabalho dos operadores é realizado 
na posição de atendimento (PA), composta por um terminal de computador 
integrado ao sistema de telefonia.

A profissão de operador de telemarketing só passou a ter regulamentação 
específica no início de 2007. Ela engloba as funções de atendente, digitador 
e telefonista. Entre outras prescrições, a lei estabelece jornada com duração 
máxima de seis horas contínuas de trabalho por dia ou 36 horas semanais, 
mas admite a extensão dessa jornada em regime de hora extra, e a base salarial 
é de R$ 480,00 mensais.

No perfil do operador, devem figurar minimamente, de acordo com as 
empresas: ensino médio completo; experiência em uso de terminais de infor-
mática; agilidade no uso do teclado; conhecimento sobre os produtos ofere-
cidos pela empresa e sobre os sistemas utilizados. As habilidades do operador 
ideal para uma empresa seriam: boa compreensão verbal; corretas expressão 
verbal, dicção e vocalização; boa argumentação; conhecimento de ortografia; 
voz agradável; escuta ativa; capacidade de análise de problemas; capacidade 
de comunicação; trabalho em equipe; capacidade de aprendizado; tolerância 
ao estresse; disciplina; sensibilidade interpessoal; empatia (Sakamoto, 2001).

A diferença entre operadores e supervisores é muito pequena, inclusive 
salarialmente, mas do ponto de vista da organização do trabalho é uma dis-
tinção importante, que Zarifian (2001a) classifica de front office (operadores) 
e de back office (supervisores, chefes e gerentes). Os supervisores reportam-se 
hierarquicamente ao gerente de área de atendimento e são os responsáveis 
diretos pela supervisão, orientação e qualidade das atividades dos operado-
res. O supervisor tem o seguinte perfil sugerido: universitário ou formação 
superior completa; experiência no uso de terminais informáticos e na área de 
atendimento; ótimos conhecimentos dos produtos oferecidos pela empresa e 
sobre os os sistemas utilizados (Sakamoto, 2001).
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As equipes de trabalho são divididas e agrupadas nas denominadas ilhas, 
contendo em média de quinze a vinte operadores com um supervisor por 
equipe. A principal prescrição dos operadores e operadoras é fornecer as infor-
mações solicitadas pelos clientes no menor tempo possível por atendimento. 
Cada empresa utiliza um padrão para esse tempo, definido como tempo médio 
de atendimento (TMA), que também pode variar internamente dependendo 
do tipo de serviço. Em média, esse tempo varia de um minuto e quarenta 
segundos a três minutos. As pausas são de aproximadamente quinze minutos 
para lanche e cerca de cinco a sete minutos para ida ao banheiro.

Os procedimentos de trabalho, como os scripts, frases padronizadas e tem-
pos para o atendimento, são definidos pela empresa em razão de determinado 
serviço planejado por setores hierarquicamente superiores. O controle do tra-
balho é realizado pessoalmente pelo supervisor e, indiretamente, pelo setor de 
monitoria por meio de escutas telefônicas, em tempo real ou posteriormente, 
pela gravação da chamada. O setor denominado monitoria se ocupa de fazer 
escutas aleatórias das ligações e, semanal ou mensalmente, emite avaliações 
individuais que indicam a qualidade do atendimento de acordo com os parâ-
metros definidos por empresa. Esses parâmetros, segundo Ferreira (2004), são: 
TMA; rapidez na identificação da demanda do cliente; qualidade no atendi-
mento; adequação ao script; erros fatais (informações incorretas repassadas aos 
clientes); solução da chamada no primeiro contato; gestão de satisfação dos 
clientes (GSC); número de reclamações registradas pelos clientes do serviço 
junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); número de informa-
ções repassadas via unidade de resposta audível (URA – vocalização); índice 
de rechamadas por cliente (IRC); número de planos vendidos por número de 
chamadas atendidas (taxa de conversão de vendas); absenteísmo.

Os operadores estão, assim, submetidos a uma série de mecanismos de 
controle no trabalho: controle de tempo, do conteúdo da informação pres-
tada e dos resultados obtidos. Dessa forma, a atividade de telemarketing se 
encontra diante de um paradoxo: de um  lado, há uma finalidade de ação 
comunicacional; de outro, existe a interdição que é feita aos operadores em 
relação ao interlocutor, via restrições organizacionais (Ruzza, 2002).

A seguir apresentamos alguns estudos em que as análises sobre organização 
do trabalho em telemarketing expressam essa contradição fundamental entre 
duas lógicas. Por um lado, teríamos estudos que destacam  as centrais de tele-
atendimento com padrões de organização segundo uma perspectiva taylorista, 
representada pelas tarefas repetitivas e rotineiras e pelo trabalho desprovido de 
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sentido, provocando a desqualificação do trabalhador. E por outro lado, tería-
mos os estudos que valorizam a diversidade de situações concretas de trabalho 
que podem ser observadas nas centrais de teleatendimento, mostrando a sua 
complexidade. Temos assim diversas nuances para expressar essa contradição.

No Brasil, os estudos de Venco (1999, 2006), em central ligada a uma ins-
tituição financeira, apontam para uma organização do trabalho pautada por 
princípios tayloristas, caracterizada por fatores como a divisão entre execução 
e concepção, controle dos tempos e movimentos e a administração científica 
dos trabalhadores. Da mesma forma, Mascia e colaboradores (2000), ao anali-
sarem a organização e as características do trabalho em telemarketing bancário 
e de cartões de crédito, afirmam que a estrutura organizacional, o processo de 
trabalho e a concepção das tarefas estão baseados nos paradigmas tayloristas. 
Segundo eles, algumas empresas misturam iniciativas modernas com outras 
extremamente convencionais originadas na escola taylorista-fordista. Afir-
mam, ainda, que nas centrais de atendimento há um forte componente de 
imprevisibilidade no relacionamento com o usuário, que demanda autonomia 
por parte do operador para lidar com situações diversas, inclusive o tipo de 
linguagem utilizada pelo cliente. Antagonicamente a essa necessidade, o script 
se transforma em uma camisa de força. No entanto, o uso estrito e controlado 
de scripts é uma tentativa de padronização e aceleração dos atendimentos que, 
segundo pesquisa de Assunção e colaboradores (2006), não se mostra suficiente 
para a resolução dos problemas reais do atendimento.

Sznelwar, Zidan e Martins (1999) e Sznelwar, Abrahão e Mascia (2006) 
realizaram estudos sobre operadores de telemarketing no setor financeiro e 
verificaram que a atividade concebida parece ser simples, rápida e facilmente 
controlável, mas é, na realidade, complexa e variável, exigindo dos operadores 
um esforço continuado para dar conta das demandas. Quanto à complexidade 
da tarefa a ser executada pelo operador de telemarketing, ela também fica 
evidenciada no artigo de Castro e colaboradores (2006), em que a atividade 
de teleatendimento, para os autores, exige tomadas de decisões, criatividade, 
paciência, gentileza, além de experiência e competência dos operadores para 
conduzirem a conversa e solucionarem os problemas. No estudo de Santos 
(2002), é destacado que os operadores estão expostos a um grande volume 
de trabalho, realizando múltiplas tarefas, sob controle rígido dos tempos de 
execução. A imposição da redução do tempo médio do atendimento ocasiona 
a execução simultânea de atividades, havendo interferência entre elas. De 
acordo com o tipo de serviços e produtos ofertados e o universo de usuários, 
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os operadores ficam sujeitos a uma variabilidade importante de problemas 
a resolver e a uma imprevisibilidade da ordem de entrada de chamadas, seja 
pelo conteúdo, seja pelo tipo de comportamento do cliente. Dessa forma, 
as más condições de trabalho nas centrais de atendimento, segundo Santos 
(2002), não têm sua gênese situada só nesse setor, mas também emergem do 
funcionamento global e organizacional da empresa. Situação semelhante é 
observada por Castro e colaboradores (2006).

Da mesma forma, Silva (2004) demonstra, em estudo realizado em central 
de teleatendimento que presta serviços a diversas empresas, que se verificam 
padrões heterogêneos de organização do trabalho, conjugando tarefas com 
conteúdo complexo e simplificado, muitas vezes em uma mesma atividade. 
Um exemplo nesse sentido relaciona-se à atividade de fidelização e retenção de 
usuários, considerada de complexidade média. O atendimento de reclamações 
e o recebimento de sugestões apresentam baixa complexidade e um elevado 
grau de aderência ao script, bem como menor tempo de atendimento, enquan-
to a atividade de retenção de usuário mostra-se mais complexa, requerendo 
capacidade de argumentação e negociação do teleoperador, pouca aderência 
ao script e flexibilidade no tempo do atendimento. A atividade de vendas, por 
sua vez, é aquela que apresenta menores níveis de complexidade, pois dispõe 
de uma base de dados simplificada. Para a atividade de fidelização e retenção 
de usuários, a autonomia de decisão é parcial, visto que as rotinas de retenção 
permitem ao teleoperador maiores margens de negociação com os usuários, 
enquanto nas rotinas de fidelização o teleoperador se limita a registrar a su-
gestão ou reclamação do usuário. Os maiores níveis de autonomia de decisão 
foram encontrados na atividade de suporte técnico.

A pesquisa de Algodoal (2002) também deixa evidente a complexidade 
desse trabalho e a importância das práticas de linguagem do operador de 
telemarketing, pois o tipo de discurso associado à qualidade vocal pode fazer 
com que o operador seja mais eficiente no processo de persuasão do cliente.

Em estudo realizado na Espanha, Bono (2000) aborda os processos de 
reestruturação e descentralização das atividades em uma empresa do ramo das 
telecomunicações e diz que as margens de ação individual dos teleoperadores 
encontravam-se limitadas pela execução de tarefas repetitivas e pelo ritmo 
intenso de trabalho, resultando na inexistência de autonomia de decisão. Ou-
tro aspecto destacado pela autora refere-se aos níveis hierárquicos e às formas 
rígidas de controle. Ele constata ainda o enrijecimento das formas clássicas 
de organização, bem como a perda do controle sobre o processo de trabalho 
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por parte dos trabalhadores e a imposição de um ritmo de trabalho ditado 
pelo sistema informatizado.

Na França, os estudos de Cousin em centrais de atendimento confirmam o 
que ele chama de hiper-racionalização de trabalho, expresso na onipresença do 
controle – fenômeno possível graças à avaliação permanente dos operadores, 
possibilitada principalmente pelos sistemas informatizados, que são capazes 
de “decupar o ato do trabalho ponto a ponto, em tempo real” (Cousin, 2002: 
509; tradução livre). 

No entanto, ainda assim, há espaço para a regulação, destacado também por 
Buscatto, em seus estudos sobre centrais de teleatendimento especializadas em 
vendas de seguros, exclusivamente por telefone e mídias eletrônicas. Mesmo 
nesse ambiente altamente controlado, os operadores são capazes de desenvolver 
práticas autônomas, descartando parte das prescrições gerenciais. Segundo 
Buscatto (2002: 192, tradução livre), “não somente os operadores interpretam 
a atividade à sua maneira, mas escolhem os termos dessa interpretação que 
melhor se ajustam à sua personalidade”. Para eles, a tarefa assim reinvestida 
seria individualizada, resultado de cada personalidade. Serge Leroux (2000) 
também destaca a propensão dos trabalhadores de acompanhar o processo de 
individualização que integra as estratégias capitalistas de introdução de inova-
ções tecnológicas. E Johann Petit (2002) salienta a tendência da confrontação 
mediante a diversidade de prescrições por meio da formação de grupos de 
trabalho. A própria informática facilita essa troca de informações, permitindo 
a criação de uma dinâmica coletiva de produção de serviço.

É nesse sentido que Ruzza (2002) alerta para a necessidade de uma visão 
mais complexa dessa atividade, justamente com relação às possíveis caracte-
rísticas do taylorismo. Se este modelo pode ser o ponto de chegada de alguns 
estudos, torná-lo o ponto de partida seria um erro metodológico. No modelo 
produtivo tayloriano clássico, o departamento de métodos define o produto a 
ser realizado. Dentre um conjunto de possibilidades, o processo deve resultar 
na melhor realização (one best way). Os operadores devem se conformar a esse 
modo operatório sob pena de sanções eventuais. No entanto, os clientes não 
se questionam sobre esse modo operatório e, por diferentes modos, podem 
interferir na qualidade do produto. Nas centrais de teleatendimento, a gerência 
não pode definir o produto sem ao mesmo tempo prescrever o modo opera-
tório; existe uma coconstrução entre os operadores e seus interlocutores para 
redefinir o produto e o modo operatório. Mesmo se a gerência tenta negá-la 
ou eliminá-la, essa interação tem efeitos de retorno sobre a própria prescrição.
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Portanto, deve-se reafirmar a importância do reconhecimento da comple-
xidade do trabalho, especialmente no telemarketing. Como observa Boutet 
(2006: 81), os teleoperadores mobilizam recursos da língua e aplicam compe-
tências ou saberes pessoais adquiridos no decorrer de sua socialização inicial, 
mas esses conhecimentos não são suficientes, essas “competências linguísticas 
exercem-se nas práticas de linguagem, nas ações que eles coconstroem discur-
sivamente com os usuários: traduzir, explicar, provar, etc.”. Esse reconheci-
mento é fundamental, e pensamos que dar visibilidade à criação cotidiana 
dos operadores pode fornecer pistas e indicar caminhos mais efetivos para 
maior compreensão, apontando mudanças possíveis no processo de trabalho 
do telemarketing, como indicado em Oliveira, Santos e Brito (2006).

ASPecToS dA relAção SAúde e TrAbAlho no TelemArkeTing e 
regulAmenTAçõeS

Alguns estudos sobre a relação saúde e trabalho no telemarketing apon-
tam para os riscos físicos do ambiente de trabalho, como ruído elevado, 
provocando perda da capacidade auditiva, principalmente nos momentos 
de pico do atendimento. A falta de tratamento acústico interfere na com-
preensão da solicitação do cliente, trazendo consequências também para 
a qualidade do atendimento (Santos, 2002). Outros estudos vão procurar 
identificar a presença da carga física como possível fator desencadeante de 
lesões por esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares relacionados ao 
trabalho (LER/Dort), apresentando resultados que estabelecem relação entre 
a presença de dor e a percepção de desconforto em relação ao mobiliário 
(Frigeri & Vidal, 1999). A existência de elevada incidência de disfunções 
osteomusculares também é atribuída a momentos de intensificação do tra-
balho ou a mudanças organizacionais e estruturais (Sznelwar & Massetti, 
2000; Oliveira, 2002).

Os estudos que buscam fazer uma análise psicossocial da atividade de 
telemarketing identificam como fatores de estresse: a rapidez no atendi-
mento em conflito com a qualidade do atendimento; a constante mudança 
entre as informações referentes aos produtos e serviços e a necessidade de 
conhecimentos; a repetitividade da tarefa em contraste com a complexidade. 
Esses trabalhos mostram a importância das trocas intersubjetivas como um 
suporte social gerado pelas relações sociais estabelecidas no trabalho, a fim 
de se diminuír o impacto dos fatores de risco e possibilitar a convivência com 
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tarefas monótonas e pouco criativas (Marquez, 2002; Glina & Rocha, 2003; 
Fernandes, Tejo di Pace & Passos, 2002). 

A combinação de altas demandas e baixo controle sobre o trabalho também 
se relaciona aos altos níveis de estresse (Rocha et al., 2005). Como aponta Galasso 
(2005), os operadores não alteram a voz, mas ficam doentes, e um número expres-
sivo se queixa de dores musculares, ansiedade e irritabilidade, indicando estresse 
e sofrimento psíquico. A contradição gerada na atividade, em que os empregados 
são pressionados pelo ritmo imposto pelo cliente que solicita maior tempo do 
que o previsto para responder às suas demandas específicas, vai de encontro ao 
da empresa, que exige deles um tempo padrão; já que ‘a boa’ produtividade situa-
se em torno do número de ligações/atendentes, isso se transverte em queixas, 
dores, fadigas, tanto na esfera física quanto na mental (Leal & Soares, 2002). Para 
Santos (2002), a organização do trabalho do telemarketing se baseia em controles 
de tempo e impõe ritmos incompatíveis com as capacidades humanas, além de 
as características do público e dos aspectos culturais de cada região interferirem 
no trabalho das atendentes e no tempo médio de atendimento. Esse nível de 
exigência (rapidez, precisão na informação, assim como a pressão que o cliente 
impõe no atendimento) é maior nos grandes centros.

Queixas relativas a sensações de cansaço, esgotamento mental e impo-
tência diante de uma rígida organização de trabalho também são apontadas 
por Vilela e Assunção (2004), que evidenciaram os diversos mecanismos 
de controle do trabalho a que estão submetidos os operadores: controle do 
tempo, do conteúdo, do comportamento, do volume de serviços realizados 
e dos resultados. A empresa, para conseguir uma interação com o cliente e 
a satisfação deste, depende do esforço mental e afetivo dos operadores, que 
não podem ultrapassar os tempos previstos de acordo com as metas comerciais 
ou romper o controle imposto. Essas contradições entre métodos de gestão 
e metas comerciais levam ao adoecimento dos trabalhadores. A sensação de 
estarem constantemente vigiados também acaba trazendo grande ansiedade 
e extremo mal-estar (Assunção et al., 2006).

A carga cognitiva também é apontada como predominante no estudo de 
Torres e Abrahão (2002), em razão da complexidade das tarefas e das diferentes 
solicitações de processos cognitivos. E a carga psíquica foi associada ao com-
ponente cognitivo, em razão das exigências do atendimento ao público e das 
pressões da organização do trabalho, determinando a sua natureza desgastante. 
As vivências de sofrimento estão associadas tanto às condições nas quais as 
atividades são realizadas quanto às relações socioprofissionais (Ferreira, 2004).
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Temos assim um preocupante quadro de adoecimento, em que pode ser 
longo e penoso o processo de reconhecimento do acidente e da doença do 
trabalho, pois, em geral, as empresas se recusam a emitir Comunicações de 
Acidentes de Trabalho (CAT), e a Previdência tem dificultado o reconhecimen-
to para pagamento do benefício específico dos que se acidentam ou adoecem 
em razão do trabalho. A principal fonte de dados estatísticos sobre acidentes 
no Brasil é o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que se baseia nas 
CATs, cujos dados oficiais se referem apenas aos acidentes registrados e ocor-
ridos com trabalhadores segurados, sendo a maioria deles concentrados nos 
acidentes causadores de traumas. O problema dos acidentes de trabalho assume 
maiores proporções do que as estatísticas existentes permitem estimar, e o seu 
dimensionamento real, inclusive quanto ao custo social, tem sido dificultado 
por diversos fatores.

As entidades dos trabalhadores vêm contribuindo nesse processo, e pen-
samos ser importante que se estruturem cada vez mais, em busca de atender 
às demandas que são cada vez maiores. As LER/Dort se alastram como uma 
epidemia no mercado de trabalho, em que cerca de 70% dos 62 mil casos de 
doenças ocupacionais registrados entre 2001 e 2003 pela Previdência Social 
são desse tipo e deixam inválidos, em média, cinco mil trabalhadores por ano. 
O número de benefícios, a título de auxílio-doença comum e auxílio-doença 
por acidente de trabalho, concedidos pela Previdência Social em 2003, evi-
dencia o problema da subnotificação. Foram concedidos 1.371.221 benefícios 
a título de auxílio-doença comum, contra 145.769 por acidente de trabalho. 
Não se pode afirmar que 100% dos auxílios-doença comuns sejam gerados 
pelo trabalho, mas grande parte deles encobre doenças reconhecidas e não 
reconhecidas oficialmente como do trabalho, como é o caso, por exemplo, 
das LER/Dort e das doenças mentais. A subnotificação envolve aspectos 
econômicos, políticos e éticos, na medida em que implica perdas para os 
trabalhadores, que não são só econômicas; também encobre a existência de 
riscos e agravos à saúde, dificultando a intervenção sindical e das políticas 
públicas (INST/CUT, 2006).2

Mesmo com uma Constituição Federal que assegura a saúde como direito 
de todos e dever do Estado, garantindo como direito social aos trabalhadores 
a redução dos riscos inerentes ao trabalho, poucas são as ações voltadas para 
assegurar a saúde e a segurança no trabalho. Em 1977, a lei n. 6.514 tornou 

2 INST/CUT (Instituto Nacional de Saúde no Trabalho/Central Única dos Trabalhadores). Disponível 
em: <www.cut.org.br/estudos>. Acesso em: ago. 2006.
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obrigatória no Brasil a observância de normas de segurança e medicina do 
trabalho, introduzindo dois artigos. O art. 198 restringiu a 60 kg o peso má-
ximo que um trabalhador pode remover individualmente, e o art. 199 tornou 
obrigatória a colocação de assentos que assegurem a postura correta ao traba-
lhador. Em 1978, a portaria n. 3.214 aprovou as normas regulamentadoras 
(NRs) relativas à segurança e medicina do trabalho. A NR-17, na sua primeira 
versão, tratou do levantamento e transporte de cargas, bancadas, mesas e 
assentos nos locais de trabalho. Em 1990, foi apresentada nova redação, que 
estabelecia parâmetros e introduzia a obrigatoriedade do estudo da organização 
do trabalho (Tessler, 2002). A NR-17 se reporta à ergonomia e às condições de 
trabalho e estabelece parâmetros que permitem a adaptação das condições de 
trabalho às características do trabalhador. Ela é aplicável a todas as categorias.

Em 30 de março de 2007, a portaria n. 9 aprovou o anexo II da NR-17 – 
Trabalho em Teleatendimento/Telemarketing – regulamentando o trabalho do 
teleoperador. O anexo II da NR-17 versa sobre mobiliário e equipamentos dos 
postos de trabalho; condições ambientais de trabalho; organização do trabalho; 
capacitação dos trabalhadores; condições sanitárias de conforto; programas 
de saúde ocupacional e de prevenção de riscos ambientais. Esse anexo fixa 
prazos que vão de 90 a 180 dias para as empresas se adequarem às mudanças 
e cumprirem as novas determinações. Para as mudanças estruturais, como 
mobiliário, os prazos serão mais longos, mas as empresas terão de garantir me-
lhores condições de trabalho e prevenir as LER/Dort. A elaboração da norma 
se apoiou nos resultados de pesquisas, nos relatórios técnicos das inspeções 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e nas numerosas queixas de 
adoecimento físico e mental dos trabalhadores. O processo de elaboração do 
anexo está descrito detalhadamente no artigo de Peres e colaboradores (2006). 
Apesar do avanço que ela representa e de sua negociação ter sido longa e 
difícil entre governo, patronato e organização dos trabalhadores, algumas das 
demandas que beneficiariam os operadores não foram contempladas, como no 
caso do tempo estipulado para pausas, o que ainda exigirá um esforço atento 
e continuado na sua aplicação.

Outra instância reguladora do setor foi criada no contexto de privatiza-
ção, em 1997. O órgão regulador das telecomunicações, a Agência Nacional 
de Telecomunicações (Anatel), visa a regular a exploração dos serviços de 
telefonia. A agência não faz qualquer referência à saúde dos trabalhadores e 
apenas tece observações sobre aspectos econômicos e o conceito de qualida-
de de atendimento, que está baseado nos tempos de espera do consumidor, 
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implicando aumento da pressão sobre o tempo médio de atendimento do 
operador (Assunção et al., 2006; Marinho-Silva, 2007).

Historicamente, é por meio da aliança dos órgãos de saúde pública e dos 
sindicatos que as doenças têm tido seu reconhecimento concretizado. Com o 
anexo II da NR-17, aumentam-se as possibilidades de ações e intervenções na 
perspectiva da prevenção. Pensamos ser esse um momento importante para 
trazermos reflexões sobre a compreensão dos riscos e a perspectiva da prevenção 
prescritiva adotada usualmente pelas práticas das instâncias institucionais.
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