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Resumo

Neste artigo, apresentamos o desenvolvimento do trabalho informacional nas Centrais
de  Teleatendimento  a  partir  das  mudanças  estruturais  no  macrossetor  das
telecomunicações  brasileiras  ocorridas  nos  anos  1990,  refletindo  sobre  as  novas
configurações do trabalho nas empresas do setor de serviços informacionais, ligadas ao
modo de acumulação flexível que marca a atual fase do capitalismo financeirizado. Os
dados apresentados resultam de levantamento acerca do setor de telemarketing em nível
nacional e de pesquisa realizada entre os anos de 2015 e 2017 em Alagoas. O controle
do trabalho através de mecanismos de gestão baseados no fluxo informacional figura
entre as observações realizadas.
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As telecomunicações e as novas atividades no mundo do trabalho

A partir do giro neoliberal no Brasil nos anos de 1990, observa-se a mudança na

natureza dos serviços prestados nas empresas brasileiras estatais que foram privatizadas.

A exemplo  disso,  ainda  nos  anos  de 1980,  “as  filiais  de  multinacionais,  cartões  de

crédito, editoras e operadoras de telefonia, que ainda eram públicas, incentivaram o uso

do  telemarketing,  sendo  que,  no  caso  das  operadoras  o  objetivo  central  era  o  de

aumentar o número de ligações” (NOGUEIRA, 2011, p. 35). Até os serviços, que antes

eram de natureza pública, tornaram-se privados.

No cerne do desenvolvimento do regime de acumulação do capital a partir da

reestruturação produtiva,  está o processo de mundialização da economia que foi,  no

caso das telecomunicações, a gênese primordial para iniciar sua expansão produtiva no

país. Dados do relatório de pesquisa coordenada pelo Programa de Pós-Graduação em

Administração da PUC-SP (OLIVEIRA JR. et al, 2005) apontaram que foi justamente

1 Trabalho apresentado no GP Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura do XVII Encontro dos
Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Doutor em Ciências da Comunicação, prof. Adjunto do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Alagoas.
3 Mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas.
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no  período  1997/1998,  quando  houve  a  desregulamentação  do  setor  de

telecomunicações, que ocorreu um salto na implantação dos call centers no Brasil.

Com  a  reestruturação  produtiva  do  capital,  a  liberalização  da  economia  e

abertura de novas fronteiras de mercados, vários postos de trabalho foram desfeitos. A

otimização de custos não se resumia apenas ao trabalho produtivo que produzia mais-

valia,  aos moldes clássicos fabris.  O setor  de serviços,  ao mesmo tempo que ganha

amplitude com a forte  queda industrial,  condensa  seus  serviços  em aglomerados de

trabalhadores precarizados; muitos destes sujeitos antes trabalhavam em fábricas.

A constante expansão do capital pelo globo deu, rigorosamente, junto as suas

investidas, origem a novas formas de mercadorias. Assim, edifica-se junto a essa nova

realidade o que a literatura também chama de “infoproletários” (BRAGA, ANTUNES,

2009), teoria também compartilhada por Huws (2009, p. 37), que nos apresenta estas

mesmas mercadorias como surgindo “a partir da penetração na economia monetária de

atividades que eram garantidas antes pelo trabalho não pago, por doação ou troca, ou da

reelaboração de produtos existentes”.

A  utilização  das  tecnologias  da  informação  para  fins  comerciais,

internacionalmente  competitivos,  de  fato,  cresceu  nos  anos  de  1990 no governo  de

Fernando  Henrique  Cardoso,  onde  ocorreu  a  privatização  do  sistema  Telebras,

inicialmente criando, a seu modo, um salto nas telecomunicações, como por exemplo, a

considerável  redução  no  preço  da  aquisição  de  linhas  telefônicas  (VENCO,  2006).

Ainda  em 1990,  consolidou-se  no  Brasil  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  que

tornou  obrigatório  para  as  empresas  a  disponibilização  de  variados  serviços  de

atendimento,  como  o  Serviço  de  Atendimento  ao  Consumidor  (SAC).  Criou-se,

também,  uma  grande  teia  de  negócios  a  partir  deste  novo  instrumento  técnico  de

trabalho do capital, mediado pelas centrais de teleatendimento, criadas por empresas a

fim de prestar serviços a outras empresas, caracterizando a terceirização de serviços,

acentuando, desta maneira, um impacto nas relações de trabalho. Segundo Oliveira Jr. et

al (2005), 53% dos call centers são terceirizados.

É importante destacar que o aumento das centrais de teleatividade no Brasil é,

entrementes, integrado à chegada da  internet comercial, que surge no país no ano de

1995 e “se expandirá rapidamente, chegando a cobrir todos os estados do país, com pelo

menos um ponto de presença em cada capital e várias redes estaduais” (Bolaño, 2003, p.
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62).  O advento  da  internet  no  país  surge  justamente  no  período onde as  mudanças

econômicas e políticas ocorrem, concretizando, assim, a inserção brasileira nos planos

de mundialização do capital:

ao mesmo tempo em que o uso da Internet se expandia em progressão […] pelo
mundo inteiro, acentuava-se também o processo de globalização econômica e
financeira,  representado pela expansão do volume do comércio mundial,  dos
fluxos  de  investimento  direto  externo  por  parte  das  grandes  empresas
transnacionais em busca de novos mercados e de novas regiões para a instalação
de suas plantas produtivas e também – certamente em velocidade ainda maior -
dos  fluxos  financeiros  entre  os  diversos  centros  bancários  do  planeta,
notadamente  depois  que,  nos  anos  80,  acentuou-se  o  processo  de
desregulamentação financeira comandado pelos Estados Nacionais americano e
britânico. A Internet tornara-se, então, um símbolo da globalização e um de
seus principais instrumentos”. (MATTOS, 2008, p. 65. Grifos nossos)

No mercado de trabalho brasileiro, dentro do setor de serviços, a “indústria do

telemarketing” ganha destaque por sua considerável ascensão, o que representava cerca

de 15% do crescimento anual entre 1998 e 2002 passa para 20% ao ano no governo

Lula, “acumulando uma variação de 182,3% entre 2003 e 2009” (BRAGA, 2012, p.

188).  Mesmo com a crise  econômica mundial,  que foi do fim de 2008 ao primeiro

bimestre de 2009, o setor continuou contratando, tornando-se então um atrativo ainda

maior para quem buscava uma opção de emprego formal. O que torna, no Nordeste,

uma ocupação ainda mais atrativa, tanto que, em 2003, o total de teleoperadores era de

9.253  e,  em  2009,  o  número  de  operadores  de  telemarketing  quase quadruplica,

chegando aos 34.895, sendo 14.582 só na Bahia (BRAGA, 2012, p. 189). A expansão do

setor se confirmou como uma tendência, segundo dados do Ministério do Trabalho e

Emprego apresentados em noticiário sobre este setor que revelam um crescimento de

235%  nos  últimos  três  anos4.  E  dados  mais  recentes,  do  Sindicado  Paulista  das

Empresas de Telemarketing5 mostram que

nos últimos 10 anos (de 2005 a 2016) houve um crescimento de 11,56% no
setor. Com relação ao volume de negócios, houve um crescimento de 11% em
2014. Em 2015, o setor apresentou um crescimento de 3%, mesmo em função

4 Para mais, ver em <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/10/funcionarios-do-setor-de-telemarketing-relatam-
serie-de-abusos.html>. Acesso em 05 de outubro de 2014.

5 Disponível  em:  <http://revistadocallcenter.com.br/mercado/2250-setor-dever%C3%A1-crescer-pouco-mais-de-1-
em-2016.html>. Acesso em: 1 out. 2016.
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da economia em recessão, mas há uma tendência de queda para os próximos
anos.

Segundo  dados  da  Associação  Brasileira  das  Relações  Empresa  Cliente  –

Abrarec –, em 2012 a rotatividade no Nordeste no maior grupo de telemarketing do

país, a Contax, era de 2,5% contra 5% no Sudeste. Muito embora não fique claro os

motivos que causam o afastamento desse percentual de trabalhadores, podemos levantar

as seguintes questões: a primeira, da diferença de mercado de trabalho, sendo o Sudeste

condensador  de  setores  variados,  colocando  opções  para  os  trabalhadores  que,  por

exemplo, não suportam mais o trabalho nas centrais de teleatividade; por sua vez, a

diversificação de gêneros laborais é menor no Nordeste e a falta de oportunidade de

emprego também. Entre 2009 e 2012, a evolução do setor no Nordeste vai de encontro à

relação inversa da evolução deste no Sudeste, conforme dados Abrarec na Figura 1:

Figura 1 – Evolução do setor de telemarketing no Brasil (2009-2012)

Fonte: G16

Já quando se trata dos segmentos que mais buscam esse tipo de serviço, os que

encabeçavam  a  “indústria  do  telemarketing” no  Brasil  até  2005  eram  os  das

telecomunicações,  bancos e,  liderando a lista,  o varejo,  com 54% de predominância

(OLIVEIRA JR. et al, 2005), como se observa na Figura 2.

6 GASPARIN, Gabriela. Call centers migram para o NE em busca de mão de obra 'comprometida'. Disponível em:
<http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2012/10/call-centers-migram-para-o-ne-em-busca-de-mao-de-obra-
comprometida.html>. Acesso em: 15 mar. 2016.
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Estes são os setores que, historicamente, vêm no ritmo crescente de acumulação

de capital, isso atrelado às péssimas condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores

de menor qualificação.

Figura 2 – Segmentos atendidos pelo telemarketing (em %)

Fonte: Relatório da Indústria do Call Center no Brasil (OLIVEIRA JR. et al, 2005)

Setor de telemarketing: difusão da precarização do trabalho

No Brasil, a formação da classe trabalhadora ergueu-se sobre terreno precário,

sem as mesmas políticas de bem-estar social dos países mais desenvolvidos. A rigor,

somos uma classe-que-vive-do-trabalho, que tem o gene da precariedade na identidade

de classe, afinal “o tardo capitalismo periférico não pode prescindir de altos níveis de

informalidade e precarização que asseguram a sub-remuneração da mercadoria força de

trabalho”  (BRAGA,  2016,  p.  59).  E  esta  situação  foi  se  intensificando  com  o

desenvolvimento e as crises do capital em nível global. E, nos dias atuais, conta com

uma população de trabalhadores vivendo na base da pirâmide salarial: 2 milhões (de

brasileiros) ganhando 1,5 salário mínimo (BRAGA, 2016).

Com o advento das TICs, algumas considerações teóricas do pós-fordismo, tais

como as de Manuel Castells (2007), trouxeram para a discussão do trabalho os pontos

divergentes  com  a  realidade  imposta,  sobretudo  se  direcionadas  ao  trabalho  no

telemarketing, que é fundamentalmente composto por essas tecnologias. O termo que
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ele  alcunhou  para  essa  inserção  tecnológica  e  o  que  dela  decorria,  na  sociedade

contemporânea,  foi  “informacionalismo”.  No  entanto,  parece  um  otimismo  fictício

considerar  que haveria  “superação do trabalho degradado pelo avanço científico em

especial pela internet – pela difusão de empregos qualificados com forte autonomia no

trabalho” (BRAGA, 2006, p. 08).

O trabalho do teleoperador nas centrais de teleatendimento mostra que não é

possível  generalizar  essa afirmação.  Ao contrário,  vai  de encontro  a  essa superação

“mágica” das condições precárias do trabalho: ocorre sim a intensificação da exploração

da força de trabalho, pois uma vez que com a otimização da produção facilitada pela

telemática,  o  ritmo de  trabalho  tende  a  dobrar,  fazendo  com que  o  trabalhador, no

mesmo espaço de tempo em que faria dez ligações, por exemplo, possa executar vinte,

com  o  mínimo  de  interrupções  sistêmicas.  Assim,  sob  o  domínio  do  capital,  o

desenvolvimento  da  tecnologia,  seja  ela  eletrônica,  digital  como vemos  nos  tempos

atuais,  aprisiona,  controla,  rotiniza  e,  diríamos  que  principalmente,  impede  o

desenvolvimento da força espiritual do trabalho. Marx (2013, p. 445) nos apresentou a

finalidade da maquinaria dentro do modo de produção capitalista, que serve para:

baratear mercadorias e encurtar a parte da jornada de trabalho que o trabalhador
necessita para si mesmo, a fim de prolongar a outra parte de sua jornada, que ele
dá gratuitamente para o capitalista. Ela é o meio da produção de mais-valor.

O que temos que compreender é que, com o incremento tecnológico, aumenta-se

a capacidade de acumulação de capital, ao mesmo tempo em que aumenta a taxa de

exploração da força de trabalho com a intensificação do seu ritmo, ficando o trabalhador

subjazido ao tempo da máquina. Aumenta-se a valorização do capital em detrimento da

força de trabalho, que não é bonificada por isso.  Na contemporaneidade,  o trabalho

associado  ao  desenvolvimento  das  TICs  provoca  uma “degradação  real  do  trabalho

virtual” (ANTUNES; BRAGA, 2009a).

  Outra discussão sobre o desenvolvimento da tecnologia, que se estende até e se

intensifica nos dias de hoje, refere-se à possibilidade de extinção do trabalho humano

com o emprego das máquinas e as novas tecnologias nos processos de produção. Esse

aspecto, no mundo do trabalho contemporâneo, apresenta algumas facetas: comecemos

pela divisão técnica do trabalho diretamente relacionada à qualificação do trabalhador,

que,  na maioria dos setores que empregam tecnologias,  sobretudo as de informática
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digital com a manipulação de softwares específicos, tende a ter um trato mais refinado

na seleção da força de trabalho. A outra face dessa divisão está justamente no contrário:

na demanda de trabalhadores com baixa qualificação para ocupar funções de trabalho,

que, além de permitir a pouca mestria, não exige experiência pregressa. Os trabalhos de

baixo valor agregado vêm se mostrando, nos últimos anos, principalmente no setor de

serviço e no campo do telemarketing, a linha de emprego que mais gera vagas, mesmo

no cenário de crise econômica.

É  evidente  que  muitos  postos  de  trabalho se  perdem,  seja  pelo  esgotamento

físico  do  trabalhador,  ou  pela  obsolescência  programada  da  força  de  trabalho  pelo

capital, quando para ele o sujeito já não lhe é mais produtivo, ou ainda na medida em

que parte da força de trabalho é substituída por maquinário. No entanto,

seria equivocado pensar que, com o desenvolvimento da máquina, a força de
trabalho  seria,  necessariamente,  eliminada  da  produção.  Há  diminuição  do
número  de  trabalhadores  diretamente  empregados  na  produção,  mas  o
desemprego  não  é  simplesmente  resultado  do  desenvolvimento  das  forças
produtivas.  A substituição  de  trabalhadores  por  máquinas  é  resultado  das
relações sociais de produção, de uma condição de produção ‘especificamente
capitalista’, da ‘subsunção real’ do trabalho ao capital. (LARA, 2010, p. 80)

Observa-se  o  setor  de  telemarketing como  aquele  que  concentra  com

preponderância  boa  parte  das  características  constituintes  das  transformações  que

marcaram e  vêm marcando  o  mundo  do  trabalho  desde  a  década  de  1970,  com o

advento  da  reestruturação  produtiva  do  capital.  E  no  Brasil,  sobretudo com o forte

impulso às políticas neoliberais  nos anos de 1990, viu-se,  também, a  reabertura das

fronteiras  comerciais  e  uma  acentuada  onda  de  privatizações  na  qual  incluiu-se  o

sistema  Telebras  de  comunicação.  Esse  desenrolar  de  políticas  econômicas,  muito

embora no Brasil tenham sido efetivadas a partir da década de 1990, aqui já davam

sinais nos anos de 1980, quando se fez sentir sintomas daquela reestruturação iniciada

nos países centrais. 

Além de trazer no seu bojo uma infinidade de características de precarização, as

técnicas de otimização do trabalho, muito embora historicamente mais difundidas no

labor nas fábricas, também são absorvidas pelo setor de serviços. Cada vez mais, as

empresas de telemarketing se apropriam de modelos de regime de acumulação como o

taylorista e toyotista. Os métodos técnico-organizacionais ganham grande relevância no
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setor de serviço, ao mesmo tempo que este ganha, em termos de geração de emprego,

relevância em relação à indústria. 

Trata-se  de  uma  nova  reconfiguração  laboral  na  contemporaneidade,  que

acarretou, a rigor, numa transformação da própria composição da força de trabalho, o

que  Braga  (2006)  chama  de  “a  nova  condição  proletária  nos  serviços”.  Quanto  às

características do trabalho no setor de telemarketing, observa-se que

o trabalho do teleoperador é fundamentalmente regulado pela pressão do fluxo
informacional, arruinando pela rotinização da comunicação e subordinado a um
rígido script. A forte taxa de enquadramento pelos supervisores […] impedindo
que relaxem, mas sobretudo, que abandonem o fluxo informacional7. (BRAGA,
2006, p. 71. Grifo do autor)

Embora seja comum encontrar caracterizações sobre o trabalho, nesse segmento,

que remetem a formas também encontradas em outras áreas do mundo laboral dentro da

lógica contemporânea do capital, há um ponto distinto em relação a outros setores que é

o fato de que o trabalho nas centrais de teleatividade não marca índices negativos como

a pouca entrada de trabalhadores. Ao contrário, é o ramo do mercado formal de trabalho

temporário que mais tem contratado nas últimas décadas (BRAGA, 2012). Em Maceió,

não é diferente;  os  constantes anúncios  de oferta  de emprego vão na contramão do

mercado formal do varejo, por exemplo, sobretudo na atual conjuntura de crise.

Regulamentações sobre o setor e suas contradições

No ano  de  2008,  o  então  presidente  Lula  assinou  o  Decreto  nº  6.523,  que

regulamenta o atendimento em call centers; no entanto, o que se viu foi a intenção de

melhorar o atendimento ao cliente, ao invés de ser algo que representasse uma melhoria

do trabalho para os teleoperadores.

As novas regras ali adotadas tocam em ponto como o tempo de atendimento ao

cliente,  reduzindo-o  ao  máximo;  a  extensão  do atendimento  para  24  horas  por  dia,

inclusive fins de semana; o fim do número de transferências para diferentes setores,

entre outras regras. Aqui, nos chamou a atenção dois pontos desse conjunto de regras, a

7 Para uma caracterização da noção de fluxo informacional, ou fluxo de informação, ver os trabalhos de Azevedo
(2015a, 2015b). A noção é confrontada com a de relações de comunicação, o que permite diferenciar a informação
que serve ao processo produtivo daquele complexo que compõe a totalidade da comunicação necessária à execução
do trabalho, ou melhor dizendo, da comunicação constitutiva da atividade e dos processos de trabalho.
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saber:  a  diminuição  do  tempo  de  chamada  e  o  fim  das  transferências  para  setores

específicos, demandados pela exigência do consumidor. Essa dupla imposição imputa

ao trabalhador um maior domínio dos dados e operações do sistema, pois o fluxo de

informações aumenta, enquanto o tempo de atendimento tem que diminuir. Desta forma,

além da tendência de elevação da carga de trabalho, o número de ligações também corre

para o mesmo fim, o da ampliação.

Esse  decreto,  que  favorece  o  consumidor  que  procura  o  teleatendimento,  na

verdade,  configura  o  maior  controle  do  tempo  de  trabalho  regulando  o  tempo  por

ligação. Na empresa que objeto desta pesquisa, existe um termo técnico para o controle

dos minutos  por ligação,  chamado de TMA – Tempo Médio de Atendimento.  Cada

operação tem o seu TMA, mas nenhum deles chega a dez minutos de permissão. Então,

a meta principal atribuída por esta companhia ao teleoperador é o baixo TMA de cada

operação. A evolução (efetivação da meta) de cada trabalhador está na involução do seu

tempo de chamada em cada ligação, ou seja, quanto menos ele ficar numa ligação, mais

ele está dentro da meta da empresa.

Trata-se  de  uma  intensificação  do  controle  do  tempo  de  trabalho.  A

regulamentação de 2008 legitimou isso.  É um avanço que tange apenas  duas partes

desse  processo:  o  consumidor  e  as  empresas  que  acabam sendo favorecidos  com a

velocidade  exigida para  o atendimento.  Do outro  lado,  está  o  trabalhador  que,  para

poder dar conta de demandas deste tipo, tem sua saúde comprometida, seja por conta do

tempo sentado para poder alcançar o maior número de ligações por dia, seja até mesmo

no controle dos supervisores sobre as idas ao banheiro.

Uma característica muito comum nas CTAs brasileiras é o controle da própria

fisiologia  do  trabalhador,  além  dos  problemas  ergonômicos  com  instalações

inadequadas  e  horário  de  intervalo  ínfimo  para  um  descanso  razoável.  Podemos

considerar isso um sintoma claro da debilidade da fiscalização do trabalho no país de

modo geral.

Segundo  dados  do  Sindicato  Nacional  dos  Auditores  Fiscais  do  Trabalho

(Sinait), o Brasil sofre uma carência acentuada de números de fiscais do trabalho. A

Organização Internacional do Trabalho (OIT) recomenda para o país cinco mil auditores

fiscais, quando, atualmente, o número não chega nem aos três mil. Isso, se relacionado

ao aumento da população ocupada no Brasil  ao longo de anos,  temos uma equação
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inversamente proporcional: enquanto aumenta-se o número de trabalhadores, diminui-se

o de fiscais.

em 2012, quando foram divulgados os resultados da última Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, a média não passava de 0,3 para
cada  dez  mil  trabalhadores.  Se  a  norma  solicitada  pelo  MPT estivesse  em
vigência naquele ano o país teria que ter três vezes e meia mais auditores do
trabalho – o equivalente a cerca de 9.600 fiscais. (WROBLESKI, 2014)

O que acaba por facilitar a ação do capital sobre o trabalho, abandonando, a toda

sorte, grande parte do trabalhador do país, sobretudo aqueles que são funcionários de

empresas terceirizadas, como é o caso da que ora estudamos.

Outro fenômeno que nos chamou a atenção durante a pesquisa diz respeito ao

registros  dos  teleoperadores  da  empresa  não  como  teleoperadores  de  telemarketing

como é comum em cidades como São Paulo, por exemplo. Nesta empresa cada um é

contratado como “representante de atendimento”, o que resulta no não enquadramento

funcional e no descumprimento das normas legais que regem o trabalho nas CTAs.

É importante dizer que apesar de o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ter

instituído,  desde  2007,  uma  Norma  Regulamentadora  (NR  17)  que  coloca  em

parâmetros  similares  o  trabalho  em teleatendimento  e  o  trabalho  no  telemarketing,

existem  várias  diferenças  qualitativas  entre  ambos  trabalhos,  dentre  elas  a  própria

dinâmica laboral das Centrais de Teleatividade, como por exemplo, a jornada laboral, o

controle sobre excessivo sobre o trabalho e até mesmo a estrutura física de call center.

Acreditamos assim, que mesmo que todo telemarketing seja uma teleatendimento, nem

todo teleatedimento é necessariamente telemarketing.  Diríamos que essa lacuna acerca

da regulamentação do setor deixa muitas questões em aberto,  principalmente para o

trabalhador. 

“Representante de Atendimento” não consta na lista nacional da Classificação

Brasileira  de  Ocupações  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  nem  tampouco  na

listagem de profissões regulamentadas pelo MTE. A divisão, atualmente, é organizada e

descrita por  Família, onde consta “operador de  telemarketing”,  e as  Ocupações que

reúnem  as  especificidades  funcionais  de  cada  tipo  de  operação:  teleoperador  de

telemarketing ativo;  operador  de  telemarketing ativo  e  receptivo;  operador  de
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telemarketing receptivo e teleoperador de  telemarketing técnico. Todas elas com seus

respectivos códigos.

Se ligarmos isto ao um setor que apresenta uma frágil regulamentação, ainda em

discussão sob o Projeto de Lei nº 673, de 2011 e que, atualmente, é regido à sombra de

uma Portaria  (9/20078)  genérica,  vemos  o  quão esta  situação  é  grave  para  a  classe

trabalhadora das CTAs maceioenses. Pois, uma vez estabelecida uma lei própria para

teleoperadores  de  telemarketing,  os  “representantes  de  atendimento”  não  serão

contemplados, exceto, se a mesma lei ou semelhante instrumento legal vier a obrigar

empresas que agem desta forma a rever todos os seus contratos, o que tende a ser um

processo litigioso, visto a forte resistência e aparato jurídico que elas apresentariam,

sobretudo num contexto onde o Estado tende a beneficiar o capital9.

No ano de 2013,  o  Poder  Executivo  Municipal  de Maceió enviou à  Câmara

Municipal o Projeto de Lei 61/2013 visando à oferta de benefícios e “incentivos” fiscais

para empresas de  call center e  telemarketing  que venham a se instalar na cidade. Em

tempo  recorde  –  quinze  dias  –,  esse  projeto  foi  aprovado  por  unanimidade  e

transformado na Lei 6217/2013, que  reduz a alíquota do Imposto Sobre Serviços de

Qualquer Natureza (ISS) de 5% para 2%; abate 50% do Imposto Sobre a Transmissão

de Bens de Imóveis (ITBI), além de isentar estas empresas do pagamento do Imposto

Predial e Territorial Urbano (IPTU)10. Para a população, a novidade surge escamoteada

de incentivos que ajudam no crescimento econômico da cidade, gerando ainda vagas no

mercado de trabalho formal. No entanto, é sabido historicamente que o poder público

8 Dentro desta Portaria – que também foi aprovada tardiamente, com quase dez anos após a inserção deste tipo de
trabalho no Brasil –, consta o texto de aprovação da Norma Regulamentadora 17 – NR17 –, que arrola uma série de
“recomendações”  sobre  o  trabalho  em  teleatendimento/telemarketing.  Trata-se  apenas  de  indicações  de  cunho
técnico. Ao analisarmos todo o documento desta Norma, verificamos que, ainda assim, a empresa por nós pesquisada
em Maceió descumpre boa parte dos pontos da NR17. 

9 Para fins de exemplo de um tipo de beneficiamento deste tipo, lembramos do escandaloso processo de privatização
do sistema Telebras  no  ano de  1998,  onde grampos  feitos  no Banco  Nacional  de Desenvolvimento  Econômico
(BNDES) flagraram o então presidente do país, Fernando Henrique Cardoso, intercedendo sobre a negociação, com
pretensões de pressionar o fundo de pensão do Banco do Brasil, a Previ, a se unir a outros grupos de bancos como o
Opportunity e do grupo de telecomunicações italiano Stet, no leilão. E não podemos deixar de mencionar que, no
processo  de  privatização,  foi  o  BNDES  o  banco  delegado  como  depositário  pelo  Programa  Nacional  de
Desestatização (PND). E o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) foi outra fonte de recursos para esse processo.
Ações desse tipo explicitam um aspecto nebuloso do atrelamento do Estado a  empresas privadas e  ao mercado
financeiro.

10 Como o setor de telemarketing é um setor em crescente expansão, obviamente que Maceió não seria a única
cidade a criar uma lei que beneficiasse essas empresas. Numa breve busca, verificamos que São Paulo, Teresina e
Aracaju  (cidades onde a  Almaviva tem unidades)  também têm uma lei  que  isenta  e  garante  descontos  a  estas
companhias no pagamento de tributos municipais. Achamos importante destacar que a  Almaviva não é a única do
ramo  no  estado,  uma  outra  companhia  recentemente  iniciou  os  trabalhos,  em menor  proporção,  na  cidade  de
Arapiraca.
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enriquece o capital financeiro, o capital privado, por meio da contribuição tributária dos

cidadãos, por exemplo11.

A partir de dados recolhidos no ano de 2013, referentes ao período entre 2005 e

2011,  pelo  Ipea,  a  receita  própria  do  município  é  tão  baixa  que  a  maior  parte  da

arrecadação – 66% – é constituída por transferências originadas no governo federal ou

no  governo  estadual;  contra  20%  que  são  decorrentes  de  arrecadação  tributária.

Conforme demonstrada no Gráfico 5.

Deste total de 66%, 37% correspondem à fatia advinda do Fundo de Participação

dos Municípios – FPM. Atribuir ao grande capital descontos e isenções tributárias12 para

sua  instalação  na  cidade  vai  de  encontro  ao  discurso  de  desenvolvimento  social

proferido pelas lideranças políticas do poder público. Desta forma, os impostos tendem

a recair mais sobre a massa da população do que sobre os grandes empresários. 

Gráfico 5 – Composição média da arrecadação da Prefeitura de Maceió (2005-2011) 

(em %)

11 Quando o Estado investe no setor privado por meio de incentivos fiscais, isentando as grandes empresas de uma
série  de contribuições relacionadas ao  pagamento de tributos,  ele  deixa de  investir  na população  (não havendo
pagamento  de  impostos,  diminui-se  os  investimentos em políticas  sociais).  É uma relação  contraditória,  onde a
abertura comercial que pretendia, segundo o discurso político, proporcionar à cidade crescimento econômico-social,
na verdade mantém homens e mulheres nas mesmas condições – se não piores –, visto o aumento da inflação e o
baixo valor do salário mínimo. Desta forma, o Estado amontoa para o capital uma força de trabalho barata e pronta
para ser subjazida à força capitalista, garantindo apenas condições para sua reprodução básica.

12 Em recente publicação, o jornal eletrônico Valor declarou que “As pessoas mais ricas no Brasil têm
65,8% do total  dos  rendimentos  isentos”.  Para  mais:  http://www.valor.com.br/brasil/4172304/pessoas-
mais-ricas-no-brasil-tem-658-do-total-dos-rendimentos-isentos. Acesso em: 15 abr. 2016.
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Fonte: Ipea 2013

Considerações finais

Todo o processo que envolve o trabalho em telemarketing, seja nacionalmente,

seja em Maceió, apresenta o Estado como um aliado importante; ao mesmo tempo que

aprova  uma  regulamentação  para  obter  maior  controle  do  tempo  de  trabalho  do

teleoperador,  não  lhe  cria  uma  lei  específica  que  reja  a  profissão,  ladeando  uma

aprovação  de  projeto  de  lei  que  corre  a  passos  curtos  há  6  anos.  No  entanto,  na

contramão, aprova outro PL em apenas 15 dias, lhe conferindo uma série de benefícios

tributários.

Os caminhos do labor nas centrais de teleatendimento parecem cada vez mais

críticos para seus trabalhadores. A exemplo do estado alagoano, temos um cenário onde

seu mercado de trabalho mantém-se fragilizado: no período entre janeiro e julho de

2015, os dados do CAGED apresentaram aumento na taxa de desemprego em 11,7%; ao

mesmo  tempo  e  na  contramão  dessa  realidade,  surge  a  Almaviva  abrindo  vagas,

tornando-se, assim, atrativa aos olhos dos desempregados, sobretudo os que almejam a

formalidade  no  emprego.  Desta  forma,  nesta  composição  factual  de  contradições,

tendemos a ter uma reprodução cada vez maior dos problemas nas relações de trabalho

desta empresa na cidade.

Vale frisar que, embora de grande importância, não é somente pelas políticas

estatais de descontos tributários que a cidade oferece campo de desenvolvimento para

esta  empresa,  é  a  própria  condição  social  mantida  por  um estado  que  hospeda  um

exclusivismo  político  da  elite  alagoana  em  detrimento  da  maioria  da  população,

sobretudo a fração mais empobrecida, que torna a capital alagoana um alicerce onde o

grande capital tende a erguer sua estrutura, ainda que seja por tempo determinado, a

depender das condições mercadológicas mundiais.

O  aumento  dos  empregos  precários  e,  consequentemente,  do  precariado  que

ocupa  suas  vagas  é  uma  máxima  para  o  crescimento  econômico  que  necessita  da
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ampliação dessa camada de trabalhadores, hoje mais que no passado. Diante da crise

econômica  que  o  país  vive  (situação  intensificada  nos  estados  mais  pobres  da

federação),  as  altas  taxas  de  rotatividade  e  os  empregos  que  oferecem  baixa

remuneração  e  exigem  qualificação  baixa  não  sinalizam  prosperidade  para  o

trabalhador, ao contrário do que se anuncia no discurso da “diversificação econômica”.
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