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RESUMO 
 
Este texto traz apontamentos relevantes acerca da influência 
dos novos métodos de organização do trabalho no setor de 
telemarketing em Imperatriz-MA, e suas refrações na saúde do 
trabalhador sob o atual contexto de reestruturação produtiva. A 
rigor, o uso constante do maquinário flexível/informacional 
como: fones de ouvido e computadores, bem como a 
intensificação dos ritmos de trabalho e a ausência de pausas 
adequadas durante o processo laboral no setor supracitado, 
tem se expressado como fatores de riscos a saúde física e 
psíquica do trabalhador. 
 
Palavras-chave: Trabalho informacional. Precarização. Saúde 
do trabalhador. 
 
ABSTRACT 
 
This text brings relevant notes about the influence of new work 
organization methods in the telemarketing industry in 
Imperatriz-MA, and their refractions in workers´ health in the 
current context of productive restructuring. In fact, the constant 
use of flexible/informational machinery such as headsets and 
computers as well as the intensification of working patterns and 
the absence of adequate breaks during the work process in the 
above sector has been expressed as risk factors to physical 
and psychic health worker.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas o mundo do trabalho tem vivenciado intensas mudanças 

que, no marco do processo de acumulação flexível, vem demandando mudanças na gestão 

da força de trabalho. Tal processo, respaldado pelo suporte tecnológico informacional, 

propiciou um novo engajamento do trabalhador à lógica do capital, envolvendo-o 

ideologicamente no controle de qualidade, na concepção e na execução, e de outro modo, 

proporcionou o desmembramento das esferas de produção. 

Neste contexto destaca-se o setor de prestação de serviços, incluindo o 

telemarketing como expressão mais ferrenha do processo de reestruturação produtiva. 

Em todo seu processo de produção há influencia ideológica do toyotismo 

sistêmico, pautado na competitividade e na colaboração, tendo em vista que, neste espaço 

o trabalho se realiza mediante uso continuo das Tecnologias de Informação e Comunicação-

TICs, que por sua vez elevam ainda mais a polivalência por exigir maior capacidade 

cognitiva, intensificam o ritmo de trabalho e imprimem maior cobrança por melhor qualidade 

na produção, derivando processos que na busca por maior lucratividade se expressam 

como fatores de riscos a saúde do teleoperador. 

De acordo com Braga (2012), o ciclo de labor dos teleoperadores é estressante, 

pois o desempenho exigido no setor de telemarketing dificilmente é alcançado pelos 

trabalhadores, e as relações de trabalho no setor de call Center encontram-se apoiadas em 

elevadas taxas de rotatividade da força de trabalho. 

Esta pesquisa verificou como os novos paradigmas organizacionais, advindos do 

processo de reestruturação das atividades produtivas, têm incidido na precarização das 

relações de trabalho no setor de telemarketing, assim como suas refrações na saúde dos 

teleoperadores no município de Imperatriz-MA. 

Os apontamentos associam a pesquisa empírica compreendida pelas entrevistas 

realizadas com trabalhadores de duas centrais de teleatendimento, e uma analise 

documental no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador-(CEREST). 

 

2 PRECARIZAÇÃO NO SETOR DE TELEMARKETING : fatores de impacto na saúde dos 

trabalhadores.  

 

               Os adoecimentos laborais expressam uma das formas preeminentes de 

precarização do trabalho, que é entendida como um desmonte de formas reguladas de 

exploração da força de trabalho que ocorre hoje sob a vigente onda de capitalismo flexível 

global (ALVES, 2013). 



 
 

                  

   

A vigência do novo capitalismo flexível, com o surgimento de novas modalidades de 
contratação salarial, desregulamentação da jornada de trabalho e instauração de 
novos modos de remuneração flexível, presume a precarização da força de trabalho 
(ALVES, 2013, p.14).  

 

Os riscos no ambiente de trabalho constituem um dos maiores desafios 

enfrentados pela classe trabalhadora em face ao modelo de organização empresarial pós-

fordista, que contempla cada dia mais relações de trabalho flexíveis e instáveis. 

Um exemplo desse quadro está no trabalhador precariado da era informacional. 

O suporte tecnológico no atual mundo do trabalho tem servido como justificativa de que são 

necessárias reengenharias nos modos de produção, o que “tem significado o fechamento de 

postos de trabalho, demissões massivas e intensificação do trabalho” (BARRETO; 

HELOANI, 2013, p.109).  

Suportar as doenças e os sofrimentos ocasionados pelas condições precárias no 

ambiente de trabalho, tem se constituído como estratégia de sobrevivência à exclusão do 

trabalho. O ocultamento dessa situação se expressa como resultado de uma vivência 

imposta por normas disciplinadoras que submetem corpos e mentes desses trabalhadores a 

voracidade do capital. 

                Há uma constante exploração da força de trabalho e intensificação do labor nos 

quesitos quantidade e qualidade nas empresas investigadas. De acordo com o Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) em Imperatriz - MA, as doenças 

ocupacionais que mais atingiram a capacidade laboral dos trabalhadores nos anos de 2013 

e 2014 foram: 

 Lesão por esforço repetitivo ou distúrbio osteomusculares relacionados ao 

trabalho LER/DORT;  

 Dor no ouvido e perda auditiva; 

 Infecção na garganta, dor ao falar e engolir, e rouquidão;  

 Transtorno mental ocasionado pelo trabalho.                 

No tocante aos adoecimentos laborais mencionados, parte-se do principio que 

tais adoecimentos podem ser ocasionados em decorrência do alto nível de estresse 

adquiridos no ambiente de labor dos teleoperadores. Segundo Alves (2007): 

 

O termo stress surge no ápice do desenvolvimento do fordismo-taylorismo. Mas é a 
partir da crise estrutural do capital e do desenvolvimento do complexo de 
reestruturação produtiva, com o processo de precarização do trabalho e da 
constituição dos novos estatutos salariais de proletariedade no bojo do sócio-
metabolismo da barbárie, que a quantidade de “agentes estressores” se multiplicou. 
O estresse é sintoma daquilo que salientamos como sendo a subjetividade em 
desefetivação). (ALVES, 2007, p.236). (grifos do autor). 

 



 
 

                  

                    As mudanças na organização do trabalho e consequentemente a intensificação 

dos ritmos, as extensas jornadas de trabalho, exigências por maior produtividade, ausência 

de pausas, sobrecarga dos grupos musculares e o uso constante de equipamentos inerente 

à ocupação, são considerados como responsáveis pelo aumento dos casos de LER/DORT 

(BRASIL, 2005).  

                   A atividade de teleatendimento é caracterizada como uma jornada de trabalho 

estafante, tanto pelo controle rigoroso, quanto pelos baixos salários e pela alta rotatividade 

da mão de obra. Ademais, o trabalhador é obrigado a usar ferramentas de áudio e vídeo 

para o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, sustentadas por um suporte 

tecnológico-informacional (SINTTEL, 2011). O teleoperador executa a sua jornada de 

trabalho sentado de frente à um computador e com o headset no ouvido, que por ser muito 

sensível, tem um desgaste mecânico devido ao trabalho de vibração causado pelo som.                    

Nesse contexto, é interessante ressaltar que esses trabalhadores possuem 

especificidades com relação ao uso vocal, pois sua atividade é caracterizada por transmitir 

ao cliente os valores da empresa. Assim, é intensa a demanda cognitiva evidenciada pela 

capacidade de negociação, argumentação, solução de problemas, entre outros, uma vez 

que, estão inseridos em uma jornada de trabalho que exige alto nível de produção e 

ausências de pausas (BRASIL, 2011).           

Os fatores de riscos que podem desencadear Distúrbio de Voz Relacionado ao 

Trabalho - DVRT dividem-se em dois grupos. O primeiro diz respeito aos fatores 

organizacionais do processo de trabalho, o que inclui jornada de trabalho prolongada, 

sobrecarga, acúmulos de atividades, demanda vocal excessiva, ritmo de trabalho e a 

ausência de pausas durante o expediente de trabalho. O segundo refere-se aos fatores 

ambientais, como: pressão sonora acima dos níveis de conforto; acústica desfavorável; 

mobiliário e recursos materiais inadequados e insuficientes; desconforto e choque térmico; 

má qualidade do ar e ventilação inadequada do ambiente e exposição a produtos químicos 

entre outros (BRASIL, 2011). 

Não obstante, durante a aproximação, mediante entrevistas e dados dos 

registros do CEREST, constatou-se que, além dos problemas de caráter físico, há incidência 

de assedio moral por parte dos gestores/supervisores. Esse assédio é um dos fatores de 

riscos ao desencadeamento de transtornos mentais relacionados com a atividade de 

teleoperador. Segundo o Manual do Trabalhador (2010, p.53), “quando praticado pelo 

empregador, por chefes e por supervisores hierárquicos, é denominado de assédio moral 

vertical e é o mais frequente”. 

Os dados obtidos na pesquisa realizada no CEREST mostraram-se relevantes 

quanto aos registros de doenças ocupacionais. Foram observadas as anotações das 



 
 

                  

doenças ocupacionais, segundo o Cadastro Internacional de Doenças - CID, e organizadas 

de forma que possibilitou a constatação de que em alguns casos, apesar de constar o CID, 

não estavam explicitadas as patologias e em outros, contavam as patologias, mas não a 

referência do CID. 

 

              Gráfico 1: Análise das doenças ocupacionais segundo o CID.  

 
                Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

                O Gráfico 1 mostra o percentual de 20,00 % para os casos de Ler/DORT e 6,67 % 

para os CIDs M77-1; M32-4; M53-9; M79-1, equivalentes também a uma entidade dessa 

patologia. De modo que, o uso constante do suporte tecnológico informacional, a sobrecarga 

de trabalho e diversas atividades desempenhadas simultaneamente tem desencadeado 

essa lesão nos teleoperadores.  

Os CIDs H92-0; T70-0; H66-9; H93-8, que apresentam individualmente um 

percentual de 6,67%, são referentes a zumbido e dores no ouvido. O percentual de 13,33 % 

representa os adoecimentos que não estavam registrados. O CID I20-9 representa 

transtorno mental ocasionado pelo processo de trabalho em telemarketing, e apresenta um 

percentual também de 6,67 %. De acordo com informações obtidas na pesquisa 

documental, em alguns casos os trabalhadores apresentam essa patologia em decorrência 

de seu quadro de sofrimento e violência sofrida no trabalho e por estarem muito abalados 

desenvolvem até mesmo ideias suicidas. 

 

               Gráfico 2: Análise das doenças ocupacionais segundo o CID. 



 
 

                  

 
               Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 
 
                Como mostra o gráfico acima, no ano de 2014, a incidência de Ler/Dort é 

significativa, sendo evidenciada pelos CIDs- M79-1 e X50-9/, dor nos membros superiores 

direitos - MDS. O aumento dessa patologia foi significativo com relação ao ano de 2013. O 

CID-T74-3, equivale aos casos de assédio moral, sendo importante mencionar que mesmo 

em índice inferior em comparação a lesões por esforços repetitivos-LER, sofrer assedio 

moral constantemente, pode levar ao desencadeamento de transtornos mentais, pois tal 

conduta contempla um leque de cobranças e um alto controle no que se refere ao 

desempenho do teleoperador, a fim de que o mesmo obtenha mais lucro para a empresa.  

               Gráfico 3: Referente a classificação das patologias no ano de 2014. 

 
               Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Observa-se no Gráfico 3 os números de doenças ocupacionais registradas no 

CEREST, que, juntas somam 42 casos, onde a incidência de LER/DORT é majoritária. 



 
 

                  

Essas patologias são produto do esforço contínuo exigido em determinadas partes do corpo, 

os tendões, os músculos e as articulações vão sofrendo desgaste em decorrência da sua 

superutilização, a priori manifestam-se as dores, que posteriormente podem evoluir ao 

quadro de perda laborativa total. Neste recorte, cabe salientar que doenças como as 

LER/DORT são equiparadas aos acidentes de trabalho, portanto, se forem diagnosticadas, 

devem ser objeto de emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho-CAT, ponto de 

partida para a garantia do trabalhador doente ou acidentado (SINTTEL, 2011). 

                 O trabalho de telemarketing em geral caracteriza-se por ser uma atividade do 

setor de prestação de serviços, desempenhada pelos trabalhadores assalariados dos call 

centers, e constitui-se da relação e comunicação entre os clientes e os teleoperadores. Tais 

trabalhadores estão marcados por uma situação de subordinação, exploração e 

precarização estrutural e subjetiva de suas capacidades laborativas. Desta forma, a 

experiência de trabalho, relatada a seguir, expressa bem essa situação: 

 

“Lá na empresa era dividida em duas equipes, eu era a líder de uma delas, aí eu 
tinha que dá suporte para toda a minha equipe [...]”.  

                     

                  E completa: 

 
“Quando o novo supervisor terceirizado chegou, ele começou com uma perseguição, 
um assedio moral, eu trabalhava mais, ganhava menos e tinha que fazer coisas que 
não eram de minha competência[...]”  

 

                 Nessa era informacional e de mercadorias de caráter imaterial, às equipes de 

trabalho e aos pequenos coletivos de trabalhadores, foram delegados novas tarefas bem 

como uma maior capacidade iniciativa e organizacional (CASTILLO, 2009). 

Sobre este aspecto a teleoperadora (C) da empresa (B), diz que: 

 

“Tem que saber conversar [...], por que a gente passa por um teste de voz, então 
não pode gaguejar ou se atrapalhar nas palavras. Eles fazem uma provinha de 
redação. É mais o menos isso, é o teu perfil de voz e de conversar.”  

 

               No que toca ao processo de trabalho no interior da central de teleatendimento a 

teleoperadora (A) da empresa (A) ressalta que: 

  

“A gente senta na P.A não sai de lá para nada, e vende muito, muito e muito [...] o 
processo de trabalho é mais o menos esse, você tem metas e tem que cumpri-las 
acima de qualquer coisa.”  

 

E acrescenta que: 

 



 
 

                  

“[...] o gestor trabalhava tanto para a empresa onde trabalho quanto para a telefonia 
terceirizada, ele monitorava tanto a operação de base quanto a telefonia, e ele 
colocava muito a gente para ligar, ligar, e ligar [...]” 

 

               Esses elementos internos da empresa, o suporte tecnológico, ou seja, o sistema 

on line, bem como supervisores terceirizados, expressam-se como a cadeia de controle 

sobre o trabalho nas centrais de teleatendimento, exigindo cada vez mais dos 

teleoperadores o cumprimento de maior número de metas em menor tempo e 

simultaneamente maior envolvimento, mediante a realização de múltiplas tarefas a fim de 

um maior lucro empresarial. 

Venco (2009) coloca que os próprios clientes ou usuários assumem um papel de 

destaque no setor de serviços como um complemento desse quadro constituído de agente 

de pressão e controle sob os operadores de telemarketing. Assim; “os clientes são, também, 

agentes ativos no exercício da pressão e em termos da intensificação do trabalho” (VENCO 

2009, p.158). 

              O relato da exteleoperadora (D) que trabalhou na empresa (B) expressa com 

clareza essa situação: 

 

“[...] Eu estava atendendo uma pessoa de fora, ela já ligou bastante alterada sendo 
que eu já estava me sentindo mal devido uma gravidez de risco, e ai ela começou a 
falar palavras de baixo calão comigo [...]”.  

 

A teleoperadora (A) da empresa (A) completa: 

 

“[...] era a gente que deveria passar todas as informações, por que se a pessoa fosse 
à loja e não fizesse nada a gente levava bronca [...] por que o atendimento não foi 
bem feito, por que eles falavam se for para encher a loja não adianta nós queremos 
clientes, lucros!”  

 

             Acerca da situação de exploração da mão de obra e intensificação de trabalho, Marx 

(2013) explicita que: 

   

Que o trabalhador, com o aumento da sua força de trabalho. Produza em 1 hora, 
digamos, 10 vezes mais mercadorias do que antes, e, consequentemente, precise 
de dez vezes menos tempo de trabalho para cada artigo (MARX, 2013, p.395). 

 

                 Ainda no que toca a organização do trabalho nas centrais de teleatendimentos, 

esta poderia se enquadrar nas características retroativas do neotaylorismo ou nas 

características do pós-taylorismo informacional, se expressa na garantia da qualidade e na 

satisfação ao cliente com gentileza, educação e bom humor sob um ritmo frenético de 

trabalho, e em bem pouco tempo para realização de cada ligação (ROSENFIELD, 2009). 



 
 

                  

Sendo este trabalho marcado por um forte controle no que diz respeito ao tempo para 

realização de cada ligação, pausas e do seguimento correto do script.  

           A exteleoperadora (C) da empresa (B) respondeu:  

 

“Tinha um supervisor que sempre ficava controlando, acompanhando, dando 
estratégias para que a gente pudesse desdobrar o cliente para aquela ligação 
acabar rápido [...]”.  

 

           A teleoperadora ( A ) da empresa ( A) coloca que: 

  

“Tem um script você tem que esta seguindo todas as ligações são gravadas, 
monitoradas quando você fala alguma coisa do tipo, automaticamente alguém entra 
ali no meio da ligação[...]” 

 

                A intensificação desse ritmo de trabalho no que toca ao cumprimento das metas 

estabelecidas pelas empresas tem causado muitos agravos à capacidade física e psíquica 

dos teleoperadores, conforme relato da teleoperadora D, eu trabalhou na empresa B: 

  

“Os call centers não ficam mais de dois anos com um teleoperador por conta dá 
LER-DORT, por causa dos problemas no ouvido, por causa dos problemas 
psicológicos, dores na coluna [...].” 

 

                 Frente às evidencias do alto índice de exploração da força de trabalho, vivenciada 

por esse seguimento de trabalhadores, do setor de telemarketing, expostas aqui mediante 

recorte desse universo empírico, é valido mencionar que, “a gênese e o desenvolvimento de 

muitas doenças têm conexão com o trabalho e as relações sociais subjacentes” 

(LOURENÇO, 2013, p.166).  

3 CONCLUSÃO  

 

Os dados obtidos no CEREST apontaram uma grande incidência de doenças 

ocupacionais que atingem constantemente a saúde dos trabalhadores. As entrevistas 

efetuadas junto aos trabalhadores dos call centers corroboraram e acrescentaram 

informações importantes acerca do trabalho em telemarketing em Imperatriz-MA, 

constatando-se que os teleoperadores vivenciam a mesma jornada de labor eminentemente 

estressante, como em outras localidades abordadas pelos autores trabalhados. Que se dá 

em decorrência da sobrecarga de trabalho, do assedio moral, da ausência de descansos 

durante o expediente de trabalho, dentre outros fatores de precarização explicitado pelo 

referencial teórico adotado, pode-se dizer que se presencia um terceiro momento de 

abstração e reificação do trabalho vivo na era informacional (WOLFF, 2009).   



 
 

                  

A questão saúde x doenças e sua relação com o processo de trabalho em 

telemarketing constitue-se como um aspecto relevante para a continuação deste estudo. 

Sendo valido ressaltar que a continuação desses estudos pode servir de subsidio teórico 

para formulação de projetos e ações, que busquem a prevenção e tratamento das doenças 

ocupacionais que atingem os teleoperadores.  

É crucial que se tenha uma maior fiscalização nessas empresas de 

telemarketing, bem como, uma maior divulgação do CEREST, para que os trabalhadores 

possam dispor do tratamento referente às patologias que afetam a sua saúde, explicitadas 

neste trabalho. 

               Ao passo que a globalização econômica e as reengenharias no mundo do trabalho, 

representam um retrocesso aos direitos trabalhistas, há um espaço aberto para lutas em 

prol de condições dignas de trabalho. Sob este aspecto, é imprescindível a formação de um 

sindicado dos trabalhadores em telemarketing em Imperatriz-MA, mas que este sindicato 

tenha uma articulação autônoma, não esteja atrelado a instituições empresarias, e nem 

sejam unificado a outros sindicatos, pois, renegaria a especificidade de sua categoria. 

Acredita-se que desta forma, esse precariado do setor de serviços estará mais 

bem representado frente aos órgãos de saúde e defesa do trabalhador do município, e o 

sindicato como uma organização política também poderá referenciar o CEREST, ao 

trabalhador adoecido. 
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