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Resumo: A flexibilização vem marcando o atual cenário das relações de trabalho, 

tendência mundial e brasileira. Sua propagação se dá sobre o modo de organizar e de gerir 

o espaço produtivo, bem como sobre as funções, os salários e a jornada de trabalho. As 

empresas encontram maior liberdade para promover alterações na função, contratação, 

remuneração e horário de trabalho dos seus funcionários. Para o trabalhador, o resultado é 

uma maior incerteza e imprevisibilidade quanto à sua atividade e à organização de sua vida 

diária, a qual passa a seguir os ditames do espaço produtivo. Deste modo, torna-se 

fundamental compreender a disseminação de práticas de flexibilização das relações de 

trabalho e seus efeitos sobre a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Para empreender 

tal análise, partiremos de um estudo de caso sobre o setor de teleatendimento. Este se 

configura hoje como um dos setores que mais emprega no país, inserindo principalmente 

uma força de trabalho jovem e feminina, sendo ainda caracterizado como um setor com 

alto índice de rotatividade e marcado por relações precárias de trabalho. Ademais, assisti-

se no setor a propagação de práticas de flexibilização, sobretudo, sobre os salários e a 

jornada de trabalho. Os resultados aqui apresentados fazem parte da pesquisa em 

desenvolvimento, desde 2008, junto ao Programa de Pós-graduação em Sociologia da 

Unicamp.   
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Introdução 

 

As transformações vivenciadas no mundo do trabalho, principalmente a partir dos 

anos 1970, levaram a existência de novos modos de gerir e organizar a produção. Tais 

mudanças foram possibilitadas pelo desenvolvimento tecnológico e dos serviços de 
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informação, bem como pela busca, por parte das empresas, por um constante aumento de 

sua produtividade.  

A partir desse período, assistimos a disseminação de práticas variadas de 

flexibilização das relações de trabalho, como modo de intensificar e otimizar a produção. 

Tornaram-se recorrentes o trabalho em horário reduzido, as escalas de trabalho, o trabalho 

a domicílio, o banco de horas, etc. Da mesma forma, as funções e os salários também se 

tornaram mais suscetíveis a mudanças e ajustes de acordo com a necessidade das empresas. 

Como resultado, os limites quanto ao tempo e o espaço do trabalho ganharam formas 

variadas, estabelecendo “novas” dinâmicas e relações na esfera do trabalho. Ainda que 

estas não sejam propriamente novas, o que se vê são as velhas formas de gerir a esfera 

produtiva sendo reconfiguradas de acordo com a atual lógica em que tudo no mercado de 

trabalho passa a ser flexibilizado.  

Neste contexto, surgiram novas profissões, como o caso do teleatendimento e o 

teletrabalho. Ambos, ancorados nos serviços de informação e tecnológicos, se destacam 

como profissões recentes, sendo, no entanto, reformulações das não novas modalidades do 

trabalho a distância e em domicílio.   

O setor de teleatendimento, derivado do de telefonia, surgiu no Brasil em 1970, mas 

teve seu crescimento acelerado a partir dos anos 1980, sendo hoje um dos setores que mais 

emprega no país.  

 O setor, além de amplo, é caracterizado por sua heterogeneidade. As empresas de 

call center são, em sua maioria, prestadoras de serviços contratadas por outras grandes 

empresas, para realizarem diferentes tipos de atividades, como o serviço ativo de vendas, 

receptivo, cobrança, entre outros. O teleatendimento é definido, de acordo com a o Anexo 

II da Norma Regulamentadora nº 17
1
, como o trabalho cuja comunicação se estabelece à 

distância entre clientes e usuários, se dá por meio da voz e/ou de mensagens eletrônicas, 

com utilização de equipamentos de audição e fala telefônica, e por sistemas informatizados 

ou manuais de processamento de dados.  

Sua força de trabalho é composta majoritariamente por jovens e mulheres. 

Aproximadamente, 80% da categoria são de mulheres, segundo o Relatório da Indústria de 

Call Center no Brasil. Esta composição da categoria é justificada por se destacar como um 

                                                             
1 A NR-17 define parâmetros e diretrizes quanto à Ergonomia no trabalho. Em março de 2007, o Ministério 
do Trabalho e Emprego aprovou o Anexo II da NR-17 que regula o trabalho de teleatendimento/ 

telemarketing. Disponível em <http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17.htm>. Acesso: 

09/04/2012. 
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setor de primeiro emprego para os jovens e pelo fato de, segundo o discurso empresarial, 

as mulheres serem consideradas mais pacientes e atenciosas. Estas qualidades consideradas 

importantes pelos empresários para a atividade condizem com os estereótipos sociais 

acerca do papel da mulher na sociedade, o que determina a grande inserção delas na 

atividade de teleatendimento.  

São diversos os estudos, no Brasil, que revelam a forte intensificação do trabalho e 

a precarização que marcam o setor
2
. Durante toda a realização do trabalho, os teleatendes 

permanecem sentados em sua posição de atendimento (PA), ligados a um computador pelo 

headfone, no qual fazem ou recebem as ligações. Neste período, os trabalhadores 

permanecem sob um constante estado de vigília e de controle por parte do supervisor, além 

de serem submetidos a uma intensa pressão por produtividade. É comum as empresas 

determinarem metas, principalmente quanto ao número de vendas e de ligações e de tempo 

de atendimento.  

Além da intensificação do trabalho, predominam no setor o trabalho monótono e 

rotineiro, os baixos salários, a pouca possibilidade de ascensão nas carreiras, alta taxa de 

rotatividade e as elevadas taxas de adoecimento (derivadas do desgaste físico e mental). 

Apesar da formalização do contrato de trabalho – o que destaca como um atrativo para 

grande parte dos trabalhadores –, o trabalho intenso e precário faz com que este seja 

apontado pelos trabalhadores como um “trabalho de passagem”, provisório, dada a 

recorrente insatisfação
3
. 

Do mesmo modo, nota-se a adoção, por parte das empresas, de práticas de 

flexibilização do trabalho. É comum as empresas alterarem a atividade, o salário e o 

horário de trabalho dos seus funcionários, de acordo com a demanda por maior 

produtividade. A análise sobre o modo como estas práticas vem sendo utilizadas e as 

consequências para os trabalhadores é o foco deste artigo. Os resultados aqui apresentados 

fazem parte da pesquisa em desenvolvimento, desde 2008, junto ao Programa de Pós-

graduação em Sociologia da Unicamp.   

 

Flexibilização das relações de trabalho 

 

                                                             
2 Braga, 2006; Freitas, 2010; Georges, 2003; Nogueira, 2006; Rosenfield, 2007; Venco, 2003, 2009. 
3 Ver: FREITAS, 2010. 
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Os anos 1970 foram palco de profundas transformações na esfera do trabalho. A 

reestruturação produtiva, vivenciada a partir deste período, engendrou novos meios de 

trabalho, de organização e de gestão, que se contrapunham aqueles dos modelos tayloristas 

e fordistas predominantes até então. Se nos modelos anteriores a base estava no rigor e 

controle estrito do trabalho, essa nova fase passa a ser marcada pela flexibilização de todo 

o processo produtivo.  

Segundo Harvey, o modo de organizar passa a se sustentar sobre a flexibilidade 

“dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo” 

(1993, p.40), sendo denominado pelo autor como modelo de acumulação flexível. As 

empresas passaram a utilizar o trabalho em equipe, a privilegiar a multifuncionalidade e 

polivalência de cada trabalhador, a terceirizar parte de sua produção e criar mecanismos de 

envolvimento dos trabalhadores com o processo de produção e organização. Tais medidas 

foram apontadas como aquelas que contribuiriam para valorizar a participação do 

trabalhador neste processo e aumentar a produtividade.  

Entretanto, esta reestruturação foi acompanhada por mecanismos que levaram ao 

recrudescimento das condições de insegurança para o trabalhador e de precarização do 

trabalho. Para Castel (1998), a crise da sociedade salarial e o esgotamento dos antigos 

modelos de produção exigiram que uma reconfiguração na esfera produtiva, como forma 

de garantir altos índices de produtividade e de lucratividade, objetivos do sistema 

capitalista. Assistiu-se neste período, então, a propagação do trabalho em domicílio, em 

tempo parcial, com contrato por tempo determinado, entre outros. Segundo Harvey (1993), 

o enfraquecimento da força de trabalho enquanto coletivo diante do medo do desemprego 

abriu espaço para que tais medidas ganhassem força. A partir de então, as reconfigurações 

das relações de trabalho se propagaram mundialmente, aparecendo como centrais para o 

desenvolvimento capitalista.  

Os estudiosos do trabalho se referiram a estas configurações, inicialmente, pelo 

“atípico”. Porém logo o uso do termo foi criticado, tanto pelo fato de essas terem se 

tipificado – na medida em que se disseminaram por todo o mercado de trabalho (Castel, 

1998) – como pelo fato de sempre terem tido predomínio em alguns países, como no 

Brasil. Do mesmo modo, também foi utilizada a denominação “novas formas de trabalho”, 

porém é importante salientar que as atuais configurações das relações de trabalho não são 

invenções dos tempos atuais. Na verdade, são velhas formas que passaram a se 

reconfigurar diante da flexibilização. Desta forma, preferimos falar em recentes 
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configurações das relações de trabalho, as quais não são novas e tampouco raras, mas 

apontam para as remodelagens que ganham no atual contexto.  

Vasapollo (2005) aponta que são variadas as formas que a flexibilização toma. No 

caso brasileiro, Krein (2007) analisa as diferentes dimensões sobre as quais ela recai, como 

a contratação, a função, a remuneração e a jornada de trabalho. Segundo o autor, em 

relação à primeira, as empresas passam a ter maior possibilidade de contratar e despedir os 

funcionários de acordo com o fluxo da produtividade. Em relação às funções, a 

flexibilidade também permite às empresas alterem e ajustarem as atividades e modalidades 

de tarefas de seus funcionários de acordo com seus interesses.  

No que se refere à remuneração, a flexibilidade salarial permite à empresa alterar o 

salário em função do nível de atividade, isto é, por meio de premiações ou de acordo com 

sugestões e envolvimento do funcionário. E, por fim, a flexibilidade da jornada de trabalho 

permite o acionamento de mecanismos que organizem o tempo do trabalho de acordo com 

a demanda por produção, ou seja, é possível à empresa recorrer a alterações periódicas do 

horário de trabalho, horas-extras, banco de horas e escalas variadas de trabalho.   

No Brasil, como aponta Cardoso (2009), foram realizadas, principalmente após a 

década de 1990, uma série de modificações na legislação de modo a flexibilizar as relações 

de trabalho, inclusive a jornada. Entre elas, está o trabalho em tempo parcial (até 25 horas 

semanais), o uso de banco de horas, a liberação do trabalho aos domingos, entre outras. A 

autora chama a atenção para o fato de que, anteriormente, outras iniciativas já eram 

utilizadas, como o uso de horas extras, o trabalho em turnos e noturno, compra de férias, 

redução dos salários e da duração da jornada de trabalho, no entanto, a partir deste período, 

tornaram-se cada vez mais variadas as possibilidades de flexibilizar contratos, salários, 

funções e jornadas.  

As empresas passaram a ter uma ampla liberdade para ajustar, de acordo com sua 

necessidade e interesse, os diferentes elementos que concernem o processo de trabalho. Em 

consequência, como aponta Meulders, “os trabalhadores, as formações, os horários, o 

tempo de trabalho, os salários e os sistemas de produção que os mantêm ocupados” se 

tornaram flexíveis (2003, p.273). Cabe salientar que esta flexibilidade, majoritariamente, 

permanece sob o controle das empresas, retirando dos trabalhadores qualquer possibilidade 

de intervenção sobre estes ajustamentos
4
.  

                                                             
4 Isto difere da ideia da flexibilização como um aspecto positivo para o trabalhador. Algumas empresas, por 

exemplo, adotam o sistema de horários e locais flexíveis de trabalho, apontando que este daria uma maior 
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A seguir analisaremos como se configuram as práticas de flexibilização das 

relações de trabalho no setor de teleatendimento, sobretudo no que se refere ao salário e o 

tempo do trabalho. A hipótese norteadora é que as constantes variações nestas duas 

dimensões levam a um quadro de precarização que incide não apenas sobre a esfera do 

trabalho, mas sobre todas as demais esferas da vida social dos trabalhadores. 

 

O setor de teleatendimento e as práticas de flexibilização 

 

Como mencionado, a maior parte do setor de teleatendimento é composto por 

empresas terceirizadas, que prestam de serviços de atendimento à distância para outras 

empresas. São diversas as atividades que uma mesma empresa de call center oferta, bem 

como são diferentes os clientes que a contratam. É importante destacar este aspecto, uma 

vez que o funcionamento da atividade de um teleoperador varia de acordo com o serviço 

prestado – sobretudo se é um trabalho ativo (quando o teleoperador liga para o cliente, 

principalmente, para realizar vendas de um produto) ou receptivo (quando o cliente que 

entra em contato com a empresa, destacando aqui o serviço de atendimento ao 

consumidor)
5
 – e de acordo com a empresa contratante do serviço e, portanto, de acordo 

com o produto sobre o qual se trata o atendimento. As empresas de teleatendimento 

tendem a seguir as determinações da empresa contratante, por isso, dentro de uma mesma 

empresa, há diferentes equipes de trabalho, variando suas formas de organização, de 

controle e as metas exigidas. 

Dada essa variação de atividades, uma das primeiras formas de flexibilização 

verificada no setor se refere à atividade. As empresas tendem a deslocar os teleatendentes 

para outras equipes, ainda que seja para trabalhar com outro produto. Assim, as empresas 

realocam os membros de cada equipe conforme a necessidade de vender mais ou menos 

produtos em cada grupo de trabalho. O trabalhador, assim, periodicamente passa a lidar 

                                                                                                                                                                                         
autonomia para o trabalhador e geraria uma melhor condição de conciliação de trabalho e vida. Porém, 

destaca-se este aspecto torna-se positivo ao trabalhador quando este tem possibilidade de escolha e de 

negociação com a empresa. Ao contrário são os casos em que esta flexibilidade é imposta ao trabalhador.   
5 Para os serviços de SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor – a Portaria 2014, de 13/10/2008, 

passou a exigir que o atendimento inicial ao cliente fosse realizado pela empresa em 60 segundos, com 

algumas exceções que devem fazer este atendimento em 45 segundos e outras em 120 segundos.  Do mesmo 
modo, especificou os SACs devem funcionar ininterruptamente, durante as 24 horas do dia e em sete dias da 

semana. Disponível em <http://www.procon.sp.gov.br/texto.asp?id=2586>. Acesso: 10/04/2012. 
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com outros produtos e script, trabalhar em outras equipes e com outros supervisores. Do 

mesmo modo, muitas vezes, há uma intensificação do trabalho, uma vez que os 

teleoperadores são realocados, por exemplo, para cobrirem um déficit de vendas de 

determinada equipe ou dado o grande fluxo de ligações em cada setor dentro da empresa. 

Outra forma de flexibilização, uma das mais importantes para os trabalhadores, 

consiste na variação salarial. As empresas determinam metas aos trabalhadores. Estas são 

metas de vendas, de número de atendimento e de tempo de atendimento, podendo ser 

exigido que o teleoperador ou a equipe atinja uma ou várias delas. Do mesmo modo, as 

metas podem ser determinadas diariamente, semanalmente ou mensalmente. 

O cumprimento das metas resulta em um aumento mensal do salário, 

correspondendo a sua parte variável. No setor, o piso base salarial é de um salário mínimo. 

No entanto, este pode aumentar conforme as metas são alcançadas.  

No caso de teleoperadores receptivos de uma empresa por nós estudada, o salário 

variava conforme uma avaliação mensal de seu desempenho. Eram utilizados como 

critérios de avaliação a qualidade do atendimento ao atendimento (como entonação da voz, 

obediência ao script, uso de termos corretos, resolução do problema) e o comportamento 

do trabalhador (ausência da PA, pontualidade, assiduidade). A cada quesito era atribuída 

uma nota, que poderia totalizar 100 pontos. Os trabalhadores eram “premiados” em uma 

quantia de dinheiro conforme a pontuação obtida.  Aqueles que tinham uma baixa ou 

nenhuma pontuação, ao fim do mês, não ganhavam a comissão.  

Muitas vezes, as empresas utilizam complexas formas de computar os pontos, as 

quais escapam ao controle do trabalhador. Uma das empresas de teleatendimento avaliava 

seus funcionários pelo tempo do atendimento, pelo número de vendas e pela qualidade do 

atendimento. Para cada um desses critérios, poderia ser obtida uma pontuação máxima de 

100 pontos. Porém, cada critério era ainda cruzado com a taxa de absenteísmo – falta, 

atraso e “estouro” de pausa. Segundo relato de uma teleoperadora, eram raros os casos em 

que era possível alcançar as três metas, uma vez que uma meta era atingida em detrimento 

de outra. Por exemplo, manter baixo o valor do tempo do atendimento é um dificultador na 

garantia da ótima qualidade esperada pela empresa. Em consequencia, o cumprimento das 

metas é possível apenas mediante demasiado esforço por parte dos teleatendentes, o que 

leva a situações de elevado desgaste físico e mental.  
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“Tom de voz. O que mais? Se você não entendeu o que o cliente 

está falando, você é pontuado. Se você fizer um procedimento e o 

cliente outro, você é pontuado. Se você fizer um procedimento que 

não está, porque eles têm um procedimento, se você sair fora 

daquilo e o cliente não conectar, você é zerada. Você sabe o que é 

para fazer, mas às vezes não dá, porque é problema no modem ou 

é na própria operadora, então você pega da sua cabeça, você é 

zerada. Se você pega e fala pro cliente, não avisa o cliente, você é 

cobrada também. Você é zerada. Então, são vários tipos de coisas. 

Tem uma lista enorme que eles dão lá, eu nem lembro, é muita 

coisa”. [Teleoperadora, 30/03/2009] 

 

Além disso, as empresas criam outras estratégias de compressão do salário. No caso 

de uma empresa estudada, foram entrevistados teleoperadores que realizam um trabalho 

ativo de vendas. O salário mensal pago pela empresa a um teleoperador é de R$630,00 

(valor próximo ao salário mínimo), no entanto este é pago da seguinte forma: salário base 

de R$500, acrescido de uma componente (chamada variável) de R$130,00, totalizando o 

valor do salário. Estes trabalhadores recebem uma comissão por produto vendido. 

Entretanto, o valor da comissão apenas começa a ser computado a partir do momento que o 

valor da variável é atingido. Ou seja, o valor de parte da venda realizada pelos 

trabalhadores não é acrescida no salário. Entretanto, caso o trabalhador não efetue uma 

venda ou não atinja este valor no condicionamento, ele recebe o salário base mais a 

variável.   

Porém, há ainda um agravante. Segundo o relato dos entrevistados, no período de 

três anos, a comissão recebida por produto vendido caiu, aproximadamente, a um terço do 

valor inicial: passou de cerca de R$ 9,00 para R$ 3,75. O resultado foi uma queda no 

rendimento recebido e uma intensificação do trabalho, uma vez que é necessário realizar 

um número muito maior de vendas para alcançar o salário anteriormente recebido, o que 

nem sempre é conseguido pelos trabalhadores. 

Além do salário, o tempo do trabalho também foi inserido na lógica da 

flexibilização. Cabe lembrar que, no capitalismo, o estrito controle do tempo é central na 

extração da mais valia. Nos modelos fordistas e tayloristas, propagaram-se técnicas de 

compressão do tempo gasto com cada atividade e de eliminação dos tempos mortos.  

Nas últimas décadas, o tempo do trabalho seguiu submetido ao rigoroso controle 

por parte das empresas, porém ele se tornou muito mais maleável a fim de seguir o fluxo 
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da produção. Hoje, são variadas as estratégias utilizadas pelas empresas para ampliar, 

reduzir, entrecortar e alterar o horário de trabalho de seus funcionários. 

No setor de teleatendimento, a jornada de trabalho é, em sua maioria, de 36 horas 

semanais e em seis dias por semana. De acordo com o anexo II da NR-17, este é o número 

máximo de horas que pode ser cumprido pelos profissionais de teleatendimento, ficando 

ainda estabelecido o tempo máximo de seis horas e vinte minutos diários, o que inclui a 

jornada de trabalho e o tempo de pausa, sem que este último acarrete prejuízo na 

remuneração.  

A organização da jornada de trabalho comumente se dá por meio de variadas 

escalas, as quais, normalmente, são determinadas pela empresa. De acordo com a 

regulamentação do setor, fica assegurada aos trabalhadores a ocorrência de pelo menos um 

dia de repouso semanal em um domingo a cada mês, além de determinar que as escalas de 

trabalho realizadas aos fins de semana e feriados sejam especificadas e informadas com 

antecedência aos trabalhadores
6
.  

Cabe ressaltar que parte das empresas de teleatendimento, sobretudo aquelas que 

prestam serviços de atendimento ao consumidor, funciona ininterruptamente, o que exige a 

presença de teleoperadores durante às 24 horas do dia. Assim, há uma gama expressiva de 

trabalhadores realizando suas atividades no horário noturno, aos finais de semana e em 

feriados. 

Uma das escalas de trabalho utilizada é aquela em que a folga não é fixa, isto é, o 

dia de folga varia a cada semana. Não foi consensual a opinião dos trabalhadores quanto ao 

à preferência pelas folgas fixas. Entretanto, foi recorrente a manifestação da preferência 

dos trabalhadores pela folga no sábado ou no domingo.  

No caso das folgas não fixas, dependendo do modo como a escala de trabalho é 

organizada, ocorre de os teleatendentes chegarem a ficar até dez ou onze dias trabalhando 

consecutivamente. Por exemplo, se a folga de uma semana caiu na quarta-feira e a folga da 

semana seguinte caiu no sábado ou no domingo, o teleatendente permanece nove ou dez 

dias trabalhando sem ter nenhum dia de descanso. Para os trabalhadores, a consequência é 

um maior desgaste físico e mental.  

“Por exemplo, eu só tenho folga daqui a nove dias. Não pode, pela 

constituição, é seis por um. Não existe isso. Eu já fiquei período de 

onze dias, doze dias. Mas aí eu vou lá e falto. Mas a empresa está 
                                                             
6 Disponível em <http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr17.htm>. Acesso: 09/04/2012. 
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ganhando, porque quando eu falto, ela vai e me desconta. Eu não 

vou aceitar ficar doze dias louca”. [Teleoperadora, 29/08/2008] 

 

Em muitos casos, a preferência dos trabalhadores pelas folgas aos finais de semana 

é utilizada pela empresa como forma de pressionar por uma maior produtividade. A folga 

aos sábados, por exemplo, é utilizada como forma de “premiação” para aqueles 

trabalhadores que alcançam as metas atingidas pela empresa ao longo da semana.   

Do mesmo modo, segundo relato de uma das teleoperadoras, ainda que não 

houvesse obrigatoriedade de os funcionários trabalharem em dias de feriado, aqueles que 

não optavam por trabalhar enfrentavam uma situação de desconforto em relação ao 

supervisor, podendo até resultar em alguma forma de punição posterior.  

“Nós não éramos obrigados a trabalhar em feriado. Nos feriados, 

muita gente faltava. No dia seguinte o supervisor virava a cara”. 

[Teleoperadora, 11/12/2009] 

 

Além das escalas de trabalho, os teleoperadores se veem submetidos a um ajuste do 

seu horário de trabalho, de acordo com o fluxo de ligações e da demanda da empresa por 

maior produtividade. Não é raro os teleoperadores terem seus horários de trabalho 

alterados periodicamente, ainda que em alguns minutos, como demonstra o relato de uma 

teleoperadora entrevistada.  

“Eles mudavam [o horário de trabalho] de mês para mês. Nem que 

fossem dez minutinhos, eles mudavam. (...) Sem o consentimento da 

pessoa. [Eles alegavam] necessidade, porque tinha muita gente 

trabalhando aquele horário. Era o que eles falavam. Quando 

falavam! Porque às vezes nem falavam, mudavam. Mudavam 

constantemente”. [Teleoperadora, 11/12/2009] 

 

Isto é possível na medida em que o contrato de trabalho, em muitos casos, não 

contém especificações quanto ao local (no que se refere, por exemplo, à sede da empresa 

ou à cidade) e ao horário de trabalho, possibilitando as empresas fazerem as alterações que 

lhes convém. 
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Este constante ajuste do tempo do trabalho faz com que este se torne, para o 

trabalhador, cada vez mais imprevisível: deixa de ser possível saber quando a jornada de 

trabalho inicia e termina. Para Dedecca (2000), isso advém do fato de, progressivamente, 

elementos centrais como a função, o salário e o tempo passaram a ser determinados pelos 

acordos setoriais e específicos com cada empresa.  

Como aponta Carrasco e Mayodormo (2003), as empresas, cada vez mais, 

pressionam por uma maior “flexibilidade”, adequada a seus interesses, o que naturalmente 

pode implicar mudanças na vida pessoal e familiar dos trabalhadores, principalmente das 

mulheres, uma vez que estas seguem como principais responsáveis pelo trabalho doméstico 

e de cuidado dos filhos e familiares.   

Os trabalhadores, periodicamente, se encontram obrigados a reorganizar suas 

atividades diárias. No caso de um grupo de teleoperadores estudado, a jornada de trabalho 

antes realizada no período noturno foi alterada pela empresa para o período diurno. As 

consequências foram diversas para os trabalhadores. Uma das principais efeitos sentidos 

pelos teleoperadores foi a dificuldade de adaptar o corpo quanto ao horário das refeições e 

do sono, uma vez que o organismo sofreu uma abrupta mudança na ordem temporal
7
.  

Mas não apenas o corpo sentiu as mudanças, as demais atividades e a organização 

do dia a dia também. Em um dos casos, uma teleoperadora entrevistada teve de deixar de 

dormir em sua própria casa, pois, devido ao seu novo horário de trabalho, ela não 

conseguia meio de transporte para voltar para casa
8
.  

A flexibilização da jornada, imposta pela empresa, faz com que todo o 

planejamento da vida diária dos teleatendentes e a organização de suas demais atividades – 

como estudos e lazer – fiquem submetidos diretamente à demanda da empresa, ocorrendo 

também uma compressão do tempo livre. Assim, como indica Cardoso (2009), também se 

torna difícil programar antecipadamente ou ter controle sobre o tempo do não trabalho.      

Do mesmo modo, a flexibilização da função e do salário geram uma situação de 

insegurança e de incerteza ao trabalho, que tem efeito sobre as demais esferas de sua vida, 

que não apenas a do trabalho. A organização familiar e cotidiana passa, então, a ser afetada 

e ficar submetida à flexibilização imposta ao trabalho. 

 

                                                             
7 Segundo De Martino (2009), mudanças na ordem temporal podem acarretar uma série de problemas de 
ordem fisiológica – como distúrbio do sono, gastrintestinais e até doenças cardiovasculares – e social. Esta 

última aparece, por exemplo, com a dificuldade de convivência familiar.  
8 Os diversos relatos podem ser encontrados em FREITAS, 2010. 
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Considerações finais 

 

No contexto atual, a flexibilização marca as relações de trabalho. São variadas as 

estratégias, por parte das empresas, de alterar e ajustar os diferentes elementos dos 

processos de trabalho de acordo com seus próprios interesses. Assim, cada vez mais, os 

salários, as funções, os vínculos e o tempo de trabalho passam a ser alterados conforme a 

demanda por produtividade. 

Uma análise sobre o setor de teleatendimento nos permite compreender como 

alguns destes são utilizados pelas empresas e de que modo estes se configuram. Além de 

um salário baixo e pouca possibilidade de ascensão nas carreiras, as empresas impõem 

metas aos trabalhadores – muitas delas difíceis de serem alcançadas –, das quais vai 

depender o ganho da parte variável do salário. Ou seja, o complemento do salário depende 

do desempenho diário ou mensal dos trabalhadores, sendo que estes não sabem exatamente 

quanto ganharão no final do mês. Isso contribui para elevar as taxas de desgaste físico e 

emocional dos trabalhadores, levando, em muitos casos, ao adoecimento. 

No teleatendimento, o tempo é minuciosamente controlado pela chefia, sendo 

também impostas metas quanto ao tempo de ligação, tempo de pausa e absenteísmo. Esses 

se tornam critérios de avaliação que contribuem para compor a parte variável do salário.  

Do mesmo modo, a jornada de trabalho no setor é, muitas vezes, alterada de modo a se 

enquadrar ao fluxo de ligações e de demanda dos clientes. É recorrente a jornada realizada 

por meio de escalas variadas de trabalho e aos finais de semana, bem como a alteração 

periódica do horário de trabalho.  

Tais práticas impõem mudanças no cotidiano dos trabalhadores. Na medida em que 

estes deixam de ter controle sobre o início e o fim de sua atividade, assim como ao dia de 

folga, por exemplo, os trabalhadores se veem frequentemente obrigados a adequar o tempo 

destinado às demais atividades (como lazer, estudo, convivência familiar, etc) ao tempo do 

seu trabalho. Assim, não apenas o trabalho é afetado pelas práticas de flexibilização, mas 

todas as demais atividades cotidianas também o são. Segundo Cardoso, para o trabalhador, 

a flexibilização faz com que o tempo do trabalho seja “diverso, diferente, desigual ao 

longo do dia, da semana, do mês, do ano ou da vida. (...) A novidade é que seu tempo de 

trabalho torna-se cada vez mais imprevisível” (2009, p.84, grifo da autora).  

A imprevisibilidade, a incerteza e a falta de controle sobre o trabalho, que marcam 

as relações na esfera produtiva hoje, levam a um quadro de insegurança ao trabalhador. 
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Este deixa de saber exatamente qual seu salário, qual seu tempo de trabalho e qual o 

vínculo de seu emprego. Para Kalleberg (2009), estas são indicadores da precariedade que 

marca as relações de trabalho hoje. No mercado formal, ela aparece por meio da redução 

no tempo de permanência em um mesmo emprego, do aumento de acordos de trabalho não 

normatizados (como o contrato temporário ou a terceirização) e da insegurança quanto à 

permanência no emprego, à renda e às condições de saúde. Linhart (2010) ainda aponta 

que, além da precariedade objetiva – dada às condições de trabalho –, há a subjetiva, isto é, 

aquela que advém do sentimento de não estar à vontade e seguro no trabalho, de não 

dominar o trabalho e ter de fazer demasiado esforço para responder às metas fixadas pela 

empresa, além de não ter recurso para resolver problemas graves que atinjam seu trabalho. 

A flexibilização nas relações de trabalho contribui, assim, para intensificar o 

trabalho e sujeitar de modo ainda mais intenso o trabalhador às determinações da esfera 

produtiva. A insegurança e a incerteza quanto ao seu trabalho são aspectos com os quais o 

trabalhador tem que lidar cotidianamente, recorrentemente se adaptando ao fluxo da 

produtividade. Porém, a flexibilização não afeta apenas a esfera do trabalho, mas passa a se 

impor sobre todas as demais esferas da vida do trabalhador, as quais também são inseridas 

em sua lógica.  
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