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Resumo:

O principal objetivo deste estudo é compreender o trabalho de teleatendimento, partindo-se
dahipótese  de  que  o  capital  se  apropria  da  emoção  humana  para  transformá-la  em
“habilidade  emocional”,  como  meio  e  instrumento  para  produzir  mais  trabalho  e  mais
riqueza,  condição essa que tem levado ao adoecimento crescente dos trabalhadores.  Por
meio de estudo de caso,  que articula estratégias quantitativas e qualitativas,  procurou-se
captar  as  peculiaridades  do  “saber  fazer”,  na  ótica  de  quem  faz,  a  fim  de  entender  a
realidade do trabalho nas centrais de teleatividade, utilizando conceitos e características da
Sociologia do Trabalho e da saúde do trabalhador. Realizaram-se 33 entrevistas individuais
e  formou-se  um  grupo  focal.  Dos  casos  estudados,  resultou  ser  tal  população
predominantemente do sexo feminino, de moradores em bairros de baixa renda, sob uma
organização de trabalho de forte exigência temporal, fluxo informacional intenso, em tempo
padrão, obedecendo a um roteiro formatado que eles repetem seguidamente, e ainda, que os
serviços/produtos são diversos conforme a empresa contratante. Executa-se o trabalho com
emoções contidas, administrando-se também as emoções do cliente usuário, a fim de obter
mais  lucro.  Para  os  teleoperadores  do  século  XXI,  as  estruturas  das  centrais  de
teleatividades representam a sociedade empresarial das Novas Tecnologias, onde o trabalho
continua pouco prazeroso e alienante como o da fábrica, além de constituir uma sobrecarga
física e mental com elevada prevalência de doenças osteomusculares, do sistema nervoso,
do aparelho respiratório, e transtornos mentais e comportamentais.
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