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RESUMO 

 

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, seguindo os passos da 

Organização Internacional do Trabalho, elevou a saúde do trabalhador e o meio ambiente do 

trabalho equilibrado ao patamar de direitos humanos, reconhecendo-o como uma 

manifestação particular ambiental indispensável ao desenvolvimento e à condição humana. A 

noção de meio ambiente do trabalho não pode ser imutável e deve refletir a sua natureza 

multidimensional e interdependente, considerando tanto as constantes evoluções técnicas e 

sua indissociabilidade dos sistemas econômico, social, político, cultural e jurídico nos quais é 

envolto, como a inter-relação trabalhador-ambiente. O trabalhador também integra o meio 

ambiente do trabalho, pois não existe trabalhador sem meio ambiente do trabalho, tampouco 

meio ambiente do trabalho sem trabalhador. Compreender essa complexa e dinâmica 

interação é o primeiro passo para se buscar o equilíbrio de um meio que não é apenas 

influenciado por fatores ambientais (geográficos, arquitetural-tecnológicos, organizacionais e 

culturais), mas também por fatores pessoais (biogenéticos, psicológicos e comportamentais) e 

contextos correlatos que estabelecem padrões para as estruturas e atividades ocorridas no 

plano laboral, de modo a repercutir na saúde do trabalhador. Considerando a inter-relação 

pessoa-ambiente e a interdependência entre contextos ambientais, o presente estudo teve 

como objetivo sistematizar os fatores e aspectos que compõem o meio ambiente do trabalho e 

demonstrar a influência da estrutura socioeconômica consumerista no seu equilíbrio e na 

saúde do trabalhador. Por ser tratar de um campo de estudo indiscutivelmente 

multidisciplinar, sendo diversas as ciências que o tomam como objeto, o referencial teórico  

proposto compreende uma intersecção entre Direito do Trabalho e Psicologia Ambiental. 

Quanto ao método, trata-se de uma abordagem multimetodológica qualitativa pautada na 

pesquisa bibliográfica, na análise de conteúdo e no método de caso, por meio do qual buscou-

se analisar o fenômeno investigado tendo como pano de fundo a atividade de telemarketing. 

Concluiu-se pela necessidade de harmonização das políticas e normas trabalhistas e 

consumeristas, seja por meio da sistematização do ordenamento jurídico, da função 

integradora dos princípios jurídicos ou da efetiva atuação integrada dos diversos atores 

sociais, devendo-se lembrar que o equilíbrio do meio ambiente do trabalho, um dos pilares do 

direito à saúde, ao trabalho e à dignidade humana, é interdependente das manifestações 

macrossistêmicas dos sistemas social, econômico, político, cultural e jurídico, os quais 

estabelecem padrões para as estruturas e atividades que ocorrem no contexto laboral (CNPq). 

 

Palavras-chave: direito do trabalho, meio ambiente do trabalho, consumo, saúde do 

trabalhador, psicologia ambiental. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 
The Constitution of the Federative Republic of Brazil in 1988, following the footsteps of the 

International Labour Organization, raised worker health and the work environment 

levelheaded to the level of human rights, recognizing it as a particular environmental 

manifestation indispensable for the development and the human condition. The sense of 

working environment cannot be immutable and must reflect the multidimensional and 

interdependent nature, considering both the constant technical developments and their 

inseparability of economic, social, political, cultural and legal systems, in which is wrapped, 

as the interrelationship worker-environment. The worker also integrates the working 

environment, because there is no worker without work environment, neither work 

environment without worker. Understanding this complex and dynamic interaction is the first 

step to search balance in an environment that is not only influenced by environmental factors 

(geographical, architectural-technological, organizational and cultural), but also by personal 

factors (biogenetic, psychological and behavioral) and related contexts, which establish 

standards for structures and activities that have occurred in labor plan, to impact on workers' 

health. Considering the inter relationship person-environment and interdependence between 

environmental contexts, this study aimed to systematize the factors and aspects that make up 

the working environment and to demonstrate the influence of consumerist socioeconomic 

structure in its balance and worker health. Because it is an undoubtly multidisciplinary field of 

study, and several sciences that take as object, the theoretical framework proposed comprises 

an intersection between Labour Law and Environmental Psychology. About the method, it is a 

qualitative multi methodological approach guided by the literature search, the content analysis 

and case method, whereby we attempted to analyze the phenomenon under investigation 

having as background the telemarketing activity. It was concluded by the need for 

harmonization of politics and consumerists and labor standards, or by the systematization of 

the legal system, the integrative function of legal principles or the effective integrated 

performance of various social actors, we should remember that the balance of the work 

environment, one of the pillars of the right to health, work and human dignity, is 

interdependent of macro systemic manifestations of social, economic, political, cultural and 

legal systems, which establish standards for structures and activities that occur in the labour 

context (CNPq). 

 

Keywords: Labour law, work environment, consumption, occupational health, environmental 

psychology. 

http://pt.bab.la/dicionario/ingles-portugues/consumption


 

RÉSUMÉ 

 

 

 

La Constitution de la République Fédérative du Brésil en 1988, en suivant des traces de 

l'Organisation Internationale du Travail, ont elevé la santé des travailleurs et de 

l'environnement du travail équilibré au niveau des droits de l'homme et les reconnaît comme 

une manifestation particulière indispensable pour le progrès humain et de l'environnement. La 

notion d'environnement du travail ne peut pas être immuable et doit réfléchir sa nature 

multidimensionnelle et son interdépendance, en considérant la constante évolution technique 

et sa inséparabilité des systèmes économiques, du progrès social, politique, culturel et 

juridique où il est enveloppé, comme une corrélation entre travailleur et environnement. Le 

travailleur intègre également l'environnement du travail, puisqu'il n'y a pas de travailleur sans 

l’environnement de travail, ni d'environnement de travail sans le travailleur. La 

compréhension de cette interaction complexe et dynamique est la première étape pour 

rechercher l'équilibre d’un ambiance qui n'est pas seulement affecté par les facteurs 

environnementaux (géographiques, architecturales, technologique, organisationnel et 

culturel), mais aussi par les facteurs personnels (biogénétique, psychologiques et 

comportementales) et par des contextes connexes  qui établissent des normes pour les 

structures et les activités liées au travail et à la santé des travailleurs. Compte tenu de la 

relation entre personne-environnement et l'interdépendance entre les contextes 

environnementaux, cette étude a visé systématiser les facteurs et les aspects qui composent 

l'environnement du travail et prouver l'influence de la structure socio-économique 

consumériste dans son équilibre et de la santé du travailleur. Puisque c'est un domaine 

indiscutablement multidisciplinaire d'étude, où il y a des diverses sciences qui l’ont pour 

objet, le cadre théorique proposé comprend une intersection entre le travail et la psychologie 

de l'environnement. Quant à la méthode, elle s'agit d'une abordage multimethodological 

qualitative fondée sur la recherche bibliographique, l’analyse du contenu et la méthode des 

cas, en examinant le phénomène recherché dans le contexte de  l'activité de télémarketing. 

Finalement, il faut conclure qu’il y a la nécessité d’harmonizer les politiques et les normes du 

travail et de la consommation à travers de la systématisation de l’ordonnance juridique, de 

l’intégration des principes juridiques ou de l’effective activité intégréé des divers acteurs 

sociaux. Il ne faut pas oublier que l'équilibre de l'environnement du travail, un des piliers du 

droit à la santé, au travail et à la dignité humaine, est lié aux manifestations des systèmes 

social, économique, politique, culturel et juridique lesquels établissent des normes pour les 

structures et les activités qui existent dans le contexte du travail (CNPq). 

 

Mots-clés: droit du travail, environnement de travail, consumición, la santé du travailleur, la 

psychologie environnementale. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A Revolução Industrial, seguida das sucessivas propostas de reorganização do 

trabalho, é um marco histórico de transformações socioeconômicas e um importante divisor 

de águas para o campo da saúde do trabalhador. A realização do trabalho nos centros urbanos 

industriais, inaugurados pela Revolução Industrial, sob rígida fiscalização, intenso ritmo de 

trabalho e precárias condições ambientais e funcionais, justificou a necessidade de proteção 

do trabalhador e da criação do Direito do Trabalho. 

 Uma das principais mudanças impostas pela industrialização implicou na 

separação entre local de trabalho e moradia, em razão do processo de mecanização que 

impossibilitou a realização do trabalho fora do ambiente fabril, onde se encontravam os 

maquinários. Contudo, se por um lado a industrialização impulsionou a criação de um 

mercado consumerista, o aumento da produtividade, a redução dos preços e a acessibilidade 

aos bens de consumo, por outro, favoreceu a aceleração do ritmo da produção e a exploração 

dos trabalhadores, expropriados de seus bens mais fundamentais, como a saúde e a dignidade. 

Nas últimas décadas do século XX, a internacionalização da economia e a 

sofisticação tecnológica decorrente da contemporânea Revolução das Tecnologias da 

Informação e Comunicação não apenas trouxeram novas perspectivas para a atividade 

econômica, sobretudo pela supressão de fronteiras e pela reinvenção do processo produtivo, 

mas também desencadearam um complexo processo de modificações técnicas e 

organizacionais que jamais poderiam ser desprezadas pelo Direito do Trabalho. 

A diversidade de estudos nas mais variadas áreas do conhecimento (Direito, 

Medicina, Psicologia, Economia, Saúde Pública, Sociologia, etc.) tem demonstrado os 

impactos dos processos de modernização técnica e organizacional na saúde do trabalhador. Se 

por um lado a sofisticação tecnológica possibilitou aprimorar o conteúdo organizacional do 

trabalho, permitindo a simplificação do processo produtivo e a redução do tempo de execução 
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das tarefas, em revés, tornou o labor mais intenso, compacto e amplamente controlado
1
, 

fomentando a velha quizila entre capital e trabalho.  

Essa tensão entre interesses econômicos e sociais evidentemente repercutiu, e 

ainda repercute, no universo do trabalho, impactando tanto na organização como nas 

condições laborais, que influenciam na saúde do trabalhador dentro e fora do meio ambiente 

do trabalho, pois “o mundo é um só e os trabalhadores existem, neste mundo, transformado e 

sendo transformados por ele”
2
. 

Sendo o campo da saúde do trabalhador uma seara eminentemente 

interdisciplinar, para que melhor se compreenda a complexidade do meio ambiente do 

trabalho, sua interdependência com outros contextos e sistemas ambientais e a inter-relação 

trabalhador-ambiente, este estudo se apoia numa abordagem interdisciplinar entre Direito do 

Trabalho e Psicologia Ambiental. 

Desde a década de 70, a Psicologia Ambiental, um dos campos de pesquisa e 

intervenção na Psicologia, dedica-se ao estudo da inter-relação pessoa-ambiente, priorizando 

a influência dos aspectos físicos ambientais no comportamento humano. A perspectiva da 

abordagem ecológica de Urie Bronfenbrenner
3
 e a concepção do ambiente sócio-físico de 

Daniel Stokols
4
 constituem dois caudalosos referenciais teóricos que muito se aproximam da 

perspectiva sistêmica e da gestalt
5
 esposada na doutrina jurídica labor-ambiental. 

Com base nesses referenciais da Psicologia Ambiental, do Direito Labor-

ambiental, este estudo considera que todos os aspetos constituintes do meio ambiente do 

trabalho, sejam eles físicos (ambientais – geográficos, arquiteturais-tecnológicos, 

organizacionais e socioculturais) ou não físicos (pessoais – comportamentais e psicológicos), 

são inter-relacionados e produzem tanto mudanças quanto continuidade nas características da 

pessoa, influenciando, inclusive, no seu estado de saúde. O trabalhador influi no meio 

ambiente do trabalho e este na maneira como ele percebe, experimenta, vivencia e interage 

                                                 
1
MOURA, Mauro Azevedo de. Novas tecnologias. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 21, 

n. 79, p. 63-75, jul./set. 1993. 
2
 DIAS, Elizabeth Costa. Aspectos atuais da saúde do trabalhador no Brasil. In: ROCHA, Lys Esther; 

BUSCHINELLI, Tarcísio José; RIGOTTO, Raquel Maria. (Orgs.). Isto é trabalho de gente? Vida, doença e 

trabalho no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1993. p. 139. 
3
 BRONFENBRENNER, Urie. Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist, 

Washington, v. 32, p. 513-531, 1977. 
4
 STOKOLS, Daniel. Establishing and maintaining healthy environments. American Psychologist, Washington, 

v. 47, n. 1, p. 6-22, 1992. 
5
 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Meio ambiente do trabalho: aspectos gerais e propedêuticos. Síntese 

Trabalhista, Porto Alegre, v. 14, n. 162, p. 122-153, dez. 2002. 
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com o trabalho e seu contexto. Isso porque o trabalhador não apenas está no meio ambiente do 

trabalho, mas também dele faz parte, pois não existe trabalhador sem meio ambiente do 

trabalho, tampouco meio ambiente do trabalho sem trabalhador. 

A interdependência entre meio ambiente do trabalho e outros contextos (mediatos 

e imediatos) e sistemas ambientais (econômico, social, político, cultural e jurídico) também é 

outro fenômeno considerado neste estudo, que aborda a interdependência entre os contextos 

laboral e consumerista e seus impactos no meio ambiente do trabalho e na saúde do 

trabalhador. Esses dois contextos, além de interdependentes, são influenciados pelos 

elementos macrossistêmicos, quais sejam, sistemas econômico, social, jurídico, político e 

cultural; protótipos gerais que estabelecem padrões para estruturas e atividades que ocorrem 

no plano concreto
6
. 

A sobreposição dos direitos do consumidor aos direitos do trabalhador tem sido 

observada em diversas situações, em detrimento da natureza fundamental dos direitos ao 

trabalho, à vida, à saúde e à dignidade do trabalhador. Como pano de fundo, este tudo 

examina a tensão entre dois dispositivos legais voltados ao telemarketing: o Anexo II da 

Norma Regulamentadora nº 17, instituído pela Portaria nº 9/2007 do Ministério do Trabalho e 

Emprego, que estabeleceu parâmetros mínimos ao trabalho em teleatendimento/telemarketing 

para proporcionar um máximo de conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente; e o 

Decreto nº 6.523/2008, regulamentado pela Portaria nº 2.014/2008, do Ministério da Justiça, 

que instituiu medidas para harmonizar a relação de consumo em Serviço de Atendimento ao 

Consumidor. 

Colidentes entre si, esses dois dispositivos exerceram incontestável influência no 

meio ambiente do trabalho, alcançando a organização, as condições e as relações de trabalho 

em telemarketing. Por exemplo, enquanto o Decreto nº 6.523/08 impôs tempo máximo para a 

duração da transferência de ligações e de solução para as reclamações, acelerando o ritmo de 

trabalho sem prejuízo do dever de objetividade e clareza das informações prestadas pelos 

teleoperadores, o Anexo II da Norma Regulamentadora nº 17 estabeleceu o aumento de 

pausas fora do posto de trabalho e a proibição da aceleração do trabalho e da adoção de 

mecanismos de monitoramento da produtividade (mensagens nos monitores de vídeo, sinais 

                                                 
6
 BRONFENBRENNER, Urie. Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist, 

Washington, v. 32, p. 513-531, 1977. 
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luminosos, sonoros ou indicações do tempo utilizado nas ligações ou de fila de espera de 

clientes). 

Por se tratar de uma seara propícia para a abordagem dos objetivos propostos 

neste estudo, essa tensão de direitos do consumidor e do trabalhador é analisada no plano 

contextual do telemarketing que, no Brasil, após a privatização das empresas públicas e do 

desmonte do setor produtivo estatal no final da década de 1990, passou a ser a principal 

atividade terceirizada e a segunda maior empregadora, atrás apenas do comércio varejista
7
.  

Afora essas motivações de cunho econômico, trata-se de uma atividade 

recentemente considerada penosa pelo Tribunal Superior do Trabalho, em razão da 

organização e das condições de trabalho e dos elevados índices de afastamento por doenças 

ocupacionais e acidentes do trabalho. 

Para a abordagem do tema em exame, este estudo apresenta cinco capítulos. 

O Capítulo 1 aborda os impactos dos sucessivos processos de reestruturação 

produtiva no meio ambiente do trabalho e na saúde do trabalhador, desde a Revolução 

Industrial até a contemporânea Revolução da Tecnologia da Informação e da Comunicação, 

considerando as influências macrossistêmicas, sobretudo do sistema econômico.  

O Capítulo 2 aborda os impactos econômicos do consumo no mundo do trabalho, 

evidenciando a estreita relação entre os interesses consumeristas e trabalhistas e a 

interdependência entre esses dois contextos ambientais. 

O Capítulo 3 trata da relação entre meio ambiente do trabalho e saúde do 

trabalhador, como direitos fundamentais. Propõe uma sistematização dos fatores e aspectos 

constituintes do meio ambiente do trabalho, na perspectiva sócio-física; demonstra a 

interdependência entre contextos e sistemas ambientais mediatos e imediatos; e propõe dois 

novos princípios para o rol principiológico labor-ambiental: o Princípio da Bidirecionalidade 

e o Princípio da Interdependência. 

O Capítulo 4 apresenta uma radiografia do telemarketing nas perspectivas 

funcional, social, econômica e jurídica. Aborda a precarização do trabalho nesse setor, a 

(i)licitude da terceirização dessa atividade, os conflitos entre o Anexo II da Norma 

                                                 
7
 NOGUEIRA, Claudia Mazzei. O trabalho duplicado: a divisão sexual no trabalho e na reprodução: um estudo 

das trabalhadoras do telemarketing. São Paulo: Expressão Popular, 2006.
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Regulamentadora nº 17 e as novas regras para o Serviço de Atendimento ao Consumidor e 

verifica semelhanças entre o telemarketing e outra(s) atividade(s). 

Por fim, o Capítulo 5 aborda a interdependência entre consumo e trabalho e seus 

impactos no meio ambiente do trabalho e na saúde do trabalhador. Evidencia a importância da 

atuação efetiva de diversos atores sociais para a harmonização dos direitos dos consumidores 

e dos trabalhadores – evitando sobreposição de direitos – e da efetivação do direito à saúde e 

ao meio ambiente do trabalho equilibrado, para garantir a todos um trabalho digno condizente 

com a política de promoção dos direitos humanos fundamentais. 

Esperamos que este estudo possa contribuir para o alcance de melhores condições 

de trabalho em telemarketing – e em outras atividades assemelhadas – e para o 

desenvolvimento de políticas públicas direcionadas ao setor de teleatendimento. Do ponto de 

vista da relevância, esperamos que os resultados possam gerar conhecimentos a partir da 

investigação concreta realizada, que possibilitem avanços tanto conceituais como concretos, 

contribuindo com futuras investigações e beneficiando outras áreas dedicadas à saúde do 

trabalhador. 
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DELIMITAÇÃO DO TEMA: OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral 

Sistematizar os fatores e aspectos que compõem o meio ambiente do trabalho e demonstrar a 

influência da estrutura socioeconômica consumerista no seu equilíbrio e na saúde do 

trabalhador. 

 

Objetivos específicos 

a) Sistematizar os fatores/aspectos ambientais e pessoais que influenciam na inter-relação 

trabalhador-meio ambiente do trabalho, sob a perspectiva da saúde do trabalhador; 

b) Analisar a interdependência entre meio ambiente do trabalho e outros contextos 

ambientais, bem como a influência da estrutura socioeconômica consumerista no seu 

equilíbrio e na saúde do trabalhador; 

c) Levantar e discutir ponto(s) de conflito entre o Decreto nº 6.523/2008 e a Portaria nº 

2.014/2008, do Ministério da Justiça, e a Portaria nº 9/2007, do Ministério do Trabalho e 

Emprego; 

d) Analisar se e como o consumo pode impactar nas condições de trabalho em 

telemarketing e na saúde dos trabalhadores desse setor e propor sugestões para 

harmonizar interesses sociais e econômicos, à luz da política de promoção dos direitos 

humanos fundamentais; 

e) Investigar se há outra(s) atividade(s) assemelhada(s) ao telemarketing em relação à 

organização do trabalho, sujeitas à precarização das condições laborais e ao 

comprometimento do estado de saúde dos trabalhadores. 
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MÉTODO 

 

 

No campo do Direito, a metodologia científica se restringe predominantemente a 

uma abordagem dogmática por meio do método de pesquisa bibliográfica, sendo raros os 

estudos que se aventuram pelo árduo caminho da metodologia empírica. A questão 

metodológica é pouco enfrentada, embora seja de suma importância apontar o caminho 

planejado e palmilhado pelo pesquisador na busca da satisfação dos objetivos propostos, ou 

seja, a linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa, seja em uma monografia, 

dissertação, tese ou artigo científico. 

Aponta Julia Maurmann Ximenes
8
 que: 

A pesquisa em Direito é frequentemente alvo de críticas no campo científico 

e de debate sobre sua cientificidade no próprio campo jurídico. Muitas destas 

críticas advém do fato de que a pesquisa em Direito se restringe muito a uma 

abordagem dogmática, se concentrando demasiadamente na produção da 

análise da norma, sem problematizar as diferentes temáticas jurídicas, sem 

relacioná-la com outras áreas do saber, sem analisar os impactos da norma e 

o desempenho dos diferentes atores jurídicos, como o Poder Judiciário, os 

advogados, o Ministério Público. 

 

Não obstante a adoção do método de pesquisa bibliográfica e a abordagem 

dogmática também empregada, sobretudo através do exame da legislação atinente ao tema em 

estudo, optou-se pela realização de uma pesquisa empírica. 

Enquanto a pesquisa bibliográfica contribui para a obtenção de dados, 

informações sobre o tema
9
 e opiniões similares ou divergentes sobre o problema pesquisado 

através do exame do conteúdo disposto na literatura
10

, a metodologia empírica visa ao 

aprofundamento do assunto, o exame dos impactos jurídicos no contexto abordado e a sua 

relação com outras áreas do conhecimento. 

                                                 
8
 XIMENES, JULIA MAURMANN. Levantamento de dados na pesquisa em direito – a técnica da análise de 

conteúdo. Instituto Brasiliense de Direito Público. Disponível em: <http://www.idp.edu.br/component/docman/ 

doc_download/145-levantamento-de-dados-na-pesquisa-em-direito--a-tecnica-da-analise-de-conteudo >. Acesso 

em: 13 set. 2012. 
9
 ECO, Humberto. Como se faz uma tese. Tradução Gilson Cesar Cardoso de Souza. 23. ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2010. 
10

 SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. 

3. ed. rev. e atual. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2001. p. 38. 
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Embora não haja uma tradição de pesquisa empírica no campo do Direito, a 

adoção dessa metodologia não afasta o caráter jurídico de uma abordagem, haja vista que o 

empirismo não está apartado dos referenciais teóricos, pois a investigação empírica está 

imersa em um paradigma referencial (teórico), no qual se fundam as hipóteses sustentadas 

para responder a um problema jurídico11.  

Na fase de coleta de dados, empregou-se a técnica de entrevistas por pautas com 

base em um roteiro semiestruturado
12

, cujos temas serão apresentados no tópico Materiais. 

Sob o ponto de vista da forma de abordagem do problema, trata-se de uma 

pesquisa predominantemente qualitativa, ideal quando se busca trabalhar com descrições, 

comparações, interpretações dos fenômenos e atribuições de significados aos discursos dos 

sujeitos participantes. A análise quantitativa limitou-se apenas ao levantamento da frequência 

e porcentagem das respostas às questões formuladas aos consumidores participantes. 

Diante da proposta de sistematizar os fatores e aspectos pessoais e ambientais que 

compõem o meio ambiente do trabalho e a influência desses elementos na saúde dos 

trabalhadores, adotou-se o método de caso, oportuno quando se procura analisar um 

determinado fenômeno em uma situação particular. Esse método visa à descrição detalhada do 

contexto (trabalhadores, empresa, estrutura organizacional, meio ambiente do trabalho, 

demandas, problemas, programas sociais ou sociojurídicos, etc.), permitindo apontar 

problemas potenciais ou efetivos
13

. No caso deste estudo, a situação particular é o contexto de 

telemarketing, que serviu como pano de fundo para a discussão da influência dos 

fatores/aspectos pessoais e ambientais e dos elementos macrossistêmicos na saúde dos 

trabalhadores daquele contexto. 

Oportuno esclarecer que o método de caso não se confunde com a técnica de 

estudo de caso, haja vista ser o primeiro uma estratégia metodológica, e o segundo, uma 

                                                 
11

 XIMENES, JULIA MAURMANN. Levantamento de dados na pesquisa em direito – a técnica da análise de 

conteúdo. Instituto Brasiliense de Direito Público. Disponível em: <http://www.idp.edu.br/component/docman/ 

doc_download/145-levantamento-de-dados-na-pesquisa-em-direito--a-tecnica-da-analise-de-conteudo >. Acesso 

em: 13 set. 2012. 
12

 GÜNTHER, Hartmut. Como elaborar um questionário. In: PASQUALI, L. (Ed.). Instrumentos psicológicos: 

manual prático de elaboração. Brasília, DF: LabPAM; IBAPP, 1999.
 

13
 FONSECA, Maria Hemília. Curso de metodologia na elaboração de trabalhos acadêmicos. Rio de Janeiro: 

Editora Ciência Moderna, 2009.  

GUSTIN, Miracy Barbosa de Souza; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a Pesquisa Jurídica: teoria e 

prática. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, 252 p. 
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técnica didática, em que o educador explica determinado conteúdo após os educandos 

examinarem um caso, geralmente real, conforme explica Maria Hemília Fonseca
14

. 

Uma visão oferecida por um único método ou técnica pode revelar apenas uma 

face da realidade, tornando-se aconselhável recorrer a outros métodos para suprir eventuais 

lacunas deixadas por uma primeira investigação do fenômeno
15

. Por isso, optou-se por uma 

abordagem multimetodológica, vantajosa não apenas dentro de uma mesma área, mas também 

em estudos que contemplam diferentes campos do saber, diante da possibilidade de se 

contemplar diversos ângulos de uma mesma realidade. 

 

Materiais 

 

A pesquisa bibliográfica foi elaborada através do exame de materiais já 

publicados, incluindo livros, teses, dissertações, artigos de periódicos, conteúdos impressos e 

eletrônicos veiculados jornais/revistas, entendimentos jurisprudenciais e legislação sobre o 

assunto. Esses materiais foram adquiridos ou consultados pelo autor em bibliotecas, sobretudo 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Capital e Ribeirão Preto), na 

Biblioteca Central do campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e nas seguintes 

bases de dados virtuais: Banco de Dados CISDOC
16

 da International Labour Organization 

(Organização Internacional do Trabalho); Scielo
17

; Google Acadêmico
18

; Base IUSDATA 

da Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Portal de Teses e 

Dissertações da Universidade de São Paulo
19

; entre outras. 

Além da pesquisa bibliográfica, diante da opção pela metodologia empírica e pela 

técnica de entrevista por pautas
20

, foram utilizados os seguintes materiais: 

                                                 
14

 FONSECA, Maria Hemília. Curso de metodologia na elaboração de trabalhos acadêmicos. Rio de Janeiro: 

Editora Ciência Moderna, 2009. 
15 

ELALI, Gleice Azambuja. Psicologia e arquitetura: em busca do locus interdisciplinar. Estudos de Psicologia, 

Natal, v. 2, n. 2, p. 349-362, 1997. 
16

 Disponível em: <http://www.ilo.org/dyn/cisdoc2/cismain.search>. 
17

 Base de dados eletrônica nacional, que reúne considerável número de revistas da Psicologia, Saúde e 

Educação. Disponível em: <http://www.scielo.br>. 
18

 Ferramenta de pesquisa de literatura acadêmica, apresentando artigos revisados por especialistas, teses, 

dissertações, monografias, livros, resumos e artigos de editoras acadêmicas, organizações profissionais, 

bibliotecas de pré-publicações, universidades e outras entidades acadêmicas. Disponível em: 

<http://scholar.google.com.br>. 
19

 Disponível em: <http://www.teses.usp.br/>. 
20

 BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas em Ciências 

Sociais. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC, Santa Catarina, v. 2, n. 1(3), 

p. 68-80, 2005.
 

http://www.ilo.org/
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1)  um roteiro semiestruturado para a coleta de dados, constituído pelos seguintes 

temas: (a) experiência do participante com o contexto de telemarketing; (b) 

conhecimento e aplicabilidade da Portaria nº 9, de 30 de março de 2007, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, e outras disposições normativas 

relacionadas ao tema do estudo; (c) existência de conflito entre o Anexo II da 

Norma Regulamentadora nº 17 (Portaria nº 9, de 30 de março de 2007, do 

Ministério do Trabalho e Emprego) e o Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 

2008, regulamentado pela Portaria nº 2.014, de 13 de outubro de 2008, que 

disciplina o Serviço de Atendimento ao Consumidor; (d) influência das 

políticas de harmonização da relação de consumo no meio ambiente do 

trabalho e seus impactos na saúde e qualidade de vida do trabalhador; (e) 

concepção de meio ambiente do trabalho e sua relação com a saúde e a 

qualidade de vida do trabalhador; e (f) críticas, dúvidas e outras considerações 

sobre o tema que o entrevistado entendesse pertinentes; 

2) Um roteiro semiestruturado para a coleta de dados junto aos consumidores, 

constituídos pelas seguintes indagações: (a) qual a sua opinião sobre a 

qualidade e eficácia dos serviços de telemarketing?; (b) na sua opinião, qual o 

setor em que o serviço de telemarketing é mais crítico/precário?; e (c) aponte 

o(s) motivo(s) da sua satisfação ou insatisfação com os serviços de 

telemarketing; 

3) o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado no Apêndice A 

deste trabalho; 

4) um gravador eletrônico para registro do áudio das entrevistas realizadas com os 

participantes.  

 

Participantes da pesquisa de campo 

 

Participaram deste estudo representantes da Magistratura do Trabalho (8 – 4 de 

São Paulo e 4 de Ribeirão Preto), Gestores de Recursos Humanos (6 – 3 de São Paulo e 3 de 

Ribeirão Preto), consumidores (50 – 25 de São Paulo e 25 de Ribeirão Preto) e o Sindicato 

paulista da categoria de trabalhadores em telemarketing.  
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Os únicos critérios adotados para seleção dos participantes foram: enquadramento 

nas funções supramencionadas; familiaridade com o contexto de telemarketing, essencial 

diante do contexto explorado via método de caso; e a concordância em participar da pesquisa. 

Sob o ponto de vista da forma de abordagem do problema, por se tratar de uma abordagem 

qualitativa e não quantitativa, considerou-se adequada a amostra quanto ao número de 

participantes.  

Optou-se pela pesquisa de campo nas cidades de Ribeirão Preto e São Paulo pelos 

seguintes motivos: (a) 60% dos postos de trabalho em telemarketing se encontram no Estado 

de São Paulo
21

; (b) tanto a cidade de Ribeirão Preto como a de São Paulo possuem sindicato 

representativo da categoria; e (c) as duas cidades possuem mais de duas empresas do setor, 

com expressivo número de teleoperadores. Portanto, diante dessas características, considerou-

se que as cidades eleitas possuíam condições de contribuir com uma amostra representativa do 

contexto de telemarketing. 

 

Procedimento de coleta de dados 

 

Os participantes foram convidados (pessoalmente, por e-mail ou por contato 

telefônico) a participar da entrevista, realizada em data, horário e lugar previamente 

acordados com o pesquisador. A maioria dos participantes escolheu o próprio local de 

trabalho para a realização da entrevista que durou, em média, quarenta minutos. Nessa 

oportunidade, a cada participante foram esclarecidos os objetivos do estudo e os aspectos 

éticos da pesquisa. 

Apenas um convidado, integrante do quadro da Magistratura do Trabalho, não 

respondeu ao convite que lhe fora feito por contato telefônico. 

Previamente à entrevista, novamente informados sobre os objetivos da pesquisa, 

os participantes manifestaram sua concordância em participar do estudo, através da assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado no Apêndice A. 

A entrevista foi gravada em áudio, quando autorizada pelo participante, para 

posterior transcrição e análise. Apenas um participante, integrante do quadro da Magistratura 

                                                 
21

 VENCO, Selma Borghi. Centrais de atendimento: a fábrica do século XIX nos serviços do século XXI.  

Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 31, n. 114, p. 7-18, jul./dez. 2006. 
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do Trabalho, optou pela não gravação do áudio, cujo conteúdo foi registrado por escrito pelo 

pesquisador durante a entrevista. 

 

Procedimentos éticos 

 

Todos os participantes, incluindo aqueles que participaram do estudo piloto, 

foram devidamente esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa, verbalmente e por meio do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), recebendo uma cópia do 

respectivo documento de compromisso ético antes do início da entrevista. 

As informações fornecidas pelos participantes foram e serão utilizadas 

estritamente para fins científicos, incluindo uma futura publicação do trabalho e apresentação 

em congressos e eventos científicos, conforme constou do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido assinado pelos participantes. 

Portanto, o presente estudo está em conformidade com a Resolução nº 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre os aspectos éticos da pesquisa que envolve 

seres humanos, conforme os itens III e III.1, alínea “a”, a seguir transcritos: 

III - ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas e 

científicas fundamentais. 

III.1 - A eticidade da pesquisa implica em: 

a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a proteção a grupos 

vulneráveis e aos legalmente incapazes (autonomia). Neste sentido, a pesquisa 

envolvendo seres humanos deverá sempre tratá-lo em sua dignidade, respeitá-lo em 

sua autonomia e defendê-lo em sua vulnerabilidade; (...). 

  

 

A amostra de participantes, sobretudo quanto aos consumidores entrevistados, não 

compreendeu vulneráveis, legalmente incapazes, tampouco sujeitos impedidos de participar 

do estudo sob qualquer justificativa (pessoal, legal ou administrativa) ou que guardassem 

informações protegidas por sigilo. Pelo contrário, foi constituída de sujeitos esclarecidos ou 

investidos em funções de considerável autonomia e relevância social. 

Sob o ponto de vista dos cuidados éticos, conforme especificado no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido entregue aos participantes, foram mantidos em sigilo 

todos os elementos que pudessem identificá-los (nome, local de trabalho, registro da voz, 

etc.). Os discursos dos participantes transcritos na íntegra no corpo deste estudo foram 
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apresentados identificando apenas a atuação profissional de cada sujeito, por exemplo, 

Magistrado do Trabalho (MT), Gestor de Recursos Humanos (RH) e Consumidor (CS). Em 

relação ao sindicato profissional, preservou-se a identidade da pessoa do representante 

sindical que participou do estudo e não da entidade, haja vista a impossibilidade de mantê-la 

em sigilo devido à necessidade de representatividade do contexto pesquisado, ou seja, o 

sindicato participante deve ser obrigatoriamente da categoria profissional dos trabalhadores 

em telecomunicações, a qual integram os teleoperadores. 

E visando à preservação definitiva da identidade dos participantes, o arquivo de 

áudio das entrevistas será deletado na presença do orientador desta pesquisa, após a defesa 

desta tese de doutorado. 

 

Estudo piloto 

 

Previamente às entrevistas definitivas, realizou-se um estudo piloto, tendo por 

objetivo verificar possíveis falhas na elaboração das questões e a compreensão pelos 

participantes de cada uma das indagações apresentadas pelo pesquisador, verificando-se a 

necessidade ou não de alteração, acréscimo ou exclusão de perguntas, através da análise das 

respostas
22

. Os dados colhidos nessa fase foram descartados e não houve necessidade de 

alteração das questões que compuseram o instrumento. 

 

Análise dos dados 

 

Para a análise dos dados levantados e coletados, tanto por meio de revisão 

bibliográfica como através das entrevistas, empregou-se a técnica de análise de conteúdo, 

expressivamente utilizada em abordagens qualitativas e pesquisas de campo. 

Essa técnica visa à expressão de um significado e um sentido além da leitura real 

do texto examinado, considerando também um sentido que se encontra em segundo plano (de 

natureza psicológica, sociológica, política, econômica, histórica, etc.), a partir do qual se 
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 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: 

Atlas, 1985. 
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evidenciam outros significados
23

. Segundo Laurence Bardin, a técnica de análise de conteúdo 

compreende: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens.
24

 

 

A técnica de análise de conteúdo permite relacionar o discurso nu dos 

participantes, os dados levantados por meio da pesquisa bibliográfica e as possíveis 

interpretações desses elementos. Possibilita responder algumas indagações, como por 

exemplo: Quais as causas ou antecedentes de determinada legislação, política pública ou 

fenômeno? Quais suas possíveis consequências? 

Reforçando ainda mais a adequabilidade da técnica eleita, esclarece Julia 

Maurmann Ximenes que: 

As hipóteses levantadas nas diferentes pesquisas jurídicas podem ser 

efetivamente comprovadas ou não, o que enrique o processo de construção 

do conhecimento científico, pois ultrapassa a pesquisa bibliográfica 

doutrinária. A compreensão sobre o posicionamento dos atores envolvidos 

no processo, as diferentes posições ocupadas e os diferentes interesses 

envolvidos enriquecem o levantamento de dados sobre temas que buscam 

problematizar a prestação jurisdicional.
25

  

 

Portanto,  quanto à análise realizada neste estudo, os dados coletados através da 

pesquisa de campo foram associados ao referencial teórico levantado por meio da revisão 

bibliográfica, buscando descrever o contexto examinado, comparar e interpretar os fenômenos 

e atribuir significados aos discursos dos participantes, buscando inferir outros sentidos (por 

exemplo, visão de mundo, relação entre poderes, papel dos atores sociais e do Estado, 

legitimidade democrática, posicionamento doutrinário, etc.). 
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No caso dos dados obtidos por meio das entrevistas com consumidores, dada sua 

abordagem quantitativa, trilhou-se os seguintes passos: (1) registro em uma planilha (Excel) 

das respostas dos participantes; (2) agrupamento das respostas por analogia de temas, segundo 

a técnica de análise de conteúdo
26

; (3) nomeação de cada categoria, por exemplo, atendimento 

ineficiente, que inclui as seguintes palavras ditas pelos participantes: informações incorretas, 

falta de autonomia dos teleoperadores para a solução de problemas, desconhecimento de 

procedimentos, produtos e/ou serviços); (4) cálculo da frequência e porcentagem de indicação 

de cada uma das categorias levantadas; para o cálculo da porcentagem, nas duas primeiras 

questões considerou-se como 100% o número de participantes e, na última questão, o número 

total de indicações, pelo fato da indagação permitir mais de uma resposta por sujeito. 

Para verificar a possibilidade de generalização dos resultados para outra(s) 

atividade(s) assemelhada(s) ao telemarketing, adotou-se o método indutivo, que permite 

alcançar conclusões gerais a partir de aspectos factuais específicos e conhecidos
27

. Isto é, 

conforme Edna Lúcia da Silva e Estera Muszkat Menezes, “no raciocínio indutivo a 

generalização deriva de observações de caso da realidade concreta”
28

. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 
 

Nas últimas décadas do século XX, a internacionalização da economia e a 

sofisticação tecnológica decorrente da contemporânea Revolução das Tecnologias da 

Informação e Comunicação não apenas trouxeram novas perspectivas para a atividade 

econômica, sobretudo pela supressão de fronteiras e pela reinvenção do processo produtivo, 

mas também desencadearam um complexo processo de modificações técnicas e 

organizacionais que jamais poderiam ser desprezadas pelo Direito do Trabalho. Se por um 

lado a sofisticação tecnológica favoreceu ao aumento da produtividade e ao atendimento da 

demanda consumerista, por outro, intensificou o ritmo do trabalho, tornando-o mais compacto 

e controlado. 

A diversidade de estudos nas mais variadas áreas do conhecimento tem 

demonstrado os impactos dos processos de modernização técnica e organizacional na saúde 

do trabalhador e a sobreposição dos direitos do consumidor aos do trabalhador em diversas 

situações, em detrimento da fundamentalidade dos direitos ao trabalho, à vida, à saúde e à 

dignidade. 

Como objetivo nuclear deste estudo, buscou-se analisar a complexidade do meio 

ambiente do trabalho através da sistematização dos fatores e aspectos que o compõem e a 

influência da estrutura socioeconômica consumerista no seu equilíbrio e na saúde do 

trabalhador.  

A tese aqui defendida é a de que os aspetos constituintes do meio ambiente do 

trabalho, sejam eles físicos (ambientais – geográficos, arquiteturais-tecnológicos, 

organizacionais e socioculturais) ou não físicos (pessoais – comportamentais e psicológicos), 

são inter-relacionados e produzem tanto mudanças quanto continuidade nas características do 

trabalhador, influenciando, inclusive, no seu estado de saúde. Não bastasse essa malha de 

influências, o meio ambiente do trabalho também interage com outros contextos e sistemas 

ambientais (econômico, social, jurídico, político e cultural), nos quais se encontra imerso e a 

eles é inseparavelmente relacionado.  
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Com base nos referenciais teóricos do Direito Labor-ambiental e da Psicologia 

Ambiental, foram propostos dois novos princípios: o Princípio da Bidirecionalidade e o 

Princípio da Interdependência. Por entendermos que esses dois postulados sugeridos são 

verdades fundantes, máximas da relação entre o ser humano e o seu entorno, adotamos a 

forma de princípio e não a de pressuposto; porque além deles servirem para a análise de uma 

situação concreta (perícias, intervenções ambientais, etc.), entendemos também que eles são 

essenciais na elaboração e na interpretação das normas de saúde e segurança no trabalho, ou 

até mesmo para suprir eventual lacuna. 

O Princípio da Bidirecionalidade pessoa-ambiente preleciona que a pessoa é parte 

integrante e inseparável do ambiente e não apenas nele se encontra. Pessoa e ambiente se 

relacionam e se influenciam, recíproca e continuamente. Portanto, o trabalhador influi no 

meio ambiente do trabalho e este na maneira como ele percebe, experimenta, vivencia e 

interage com o contexto laboral. 

Por sua vez, o Princípio da Interdependência assevera a existência de uma 

interação entre as diversas manifestações ambientais (natural, artificial, cultural e do trabalho) 

e dos fatores inerentes a cada uma delas (sociais, econômicos, políticos, jurídicos, etc.), que 

dialogam entre si e influenciam tanto no equilíbrio do meio ambiente do trabalho como na 

maneira em que o trabalhador enxerga, experimenta, negocia e dialoga com o meio em que 

ele se encontra imerso. Significa dizer que o trabalhador é influenciado tanto por aspectos de 

outras dimensões ou contextos ambientais, nas quais ele também se encontra ou não, como 

por elementos macrossistêmicos, mediatos e mais distais (sociais, econômicos, políticos, 

jurídicos, etc.), que embora não sejam atributos imediatos do meio ambiente do trabalho, 

influenciam no seu equilíbrio, pois refletem na organização da atividade e nas políticas 

públicas que afetam a seara trabalhista. 

É o caso dos impactos do consumo no meio ambiente do trabalho e na saúde do 

trabalhador.  

A relação entre consumo e trabalho não se estreita apenas na semelhança entre 

institutos do Direito do Trabalho e do Direito do Consumidor e no caráter social e protetivo 

desses ramos jurídicos. Essas searas são essencialmente interdependentes, mormente porque 

tanto o trabalho como o consumo são elementos inerentes ao sistema produtivo. Por isso são 

influenciados pelo macrossistema, constituído pelos sistemas econômico, social, jurídico, 
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político e cultural, que estabelecem padrões para estruturas e atividades que ocorrem no plano 

concreto. 

A tensão entre interesses econômicos e sociais também se impõe tanto na relação 

de consumo como na relação de trabalho, havendo ainda uma interdependência desses 

interesses tanto dentro de cada uma dessas relações como entre uma e outra. Se para o 

crescimento econômico o investimento é fundamental, para o desenvolvimento social há que 

se viabilizar não apenas o acesso aos bens materiais, mas também aos serviços de saúde e ao 

trabalho, pois são eles que garantem o retorno do investimento econômico. A melhoria das 

condições de vida, nela incluídas as condições de trabalho, não está necessariamente na esfera 

do mercado de consumo. Por isso, não há que se falar em consumo como um dos principais 

elementos do desenvolvimento social, sobrepondo-o ao trabalho. Este sim, desde que em 

condições dignas e adequadas, importa em cidadania, dignidade, desenvolvimento, melhoria 

das condições de vida, justiça social e, inclusive, possibilita o acesso aos bens de consumo. 

O conflito entre interesses econômicos (assentados no modelo capitalista 

empresarial e da política de harmonização da relação de consumo) e interesses sociais (como 

a proteção ao meio ambiente do trabalho e a defesa da saúde do trabalhador), tem contribuído 

para a precarização das condições laborais, sobretudo por influenciarem na organização e no 

equilíbrio do meio ambiente do trabalho. A instituição de políticas de harmonização da 

relação de consumo sem qualquer coordenação com o estabelecimento e manutenção das 

garantias sociais, tornou-se mais um trunfo do capital na velha quizila com o trabalho. 

Para ilustrar os impactos do consumo no meio ambiente do trabalho e na saúde do 

trabalhador, analisamos tal fenômeno no contexto da atividade de telemarketing. Como um 

dos mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo previstos no art. 4º, inciso 

V, do Código de Defesa do Consumidor, o telemarketing é talvez o instrumento de 

harmonização da relação consumerista que esteja mais a serviço do consumidor. Não se 

duvida ser por esse motivo que a atividade expandiu-se surpreendentemente nos últimos anos 

e gerou milhares de empregos no país, despertando a atenção de consumidores, empresários, 

trabalhadores, sindicatos e até mesmo do Estado.  

O aspecto organizacional dessa atividade é um dos fatores que contribuem para o 

tensionamento dos interesses de trabalhadores e consumidores. Isso porque a organização da 

atividade de telemarketing é pautada, essencialmente, no elemento “tempo”.  Controla-se a 
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duração da chamada, da transferência de ligações e até mesmo o afastamento do teleoperador 

do posto de atendimento, para que não haja abandono de chamadas ou elevado tempo de 

espera dos clientes consumidores para serem atendidos. O fator tempo também é um dos 

critérios para a contratação dos serviços das empresas de telemarketing, cujo ajuste deve 

estipular o período e o número de posições dedicadas ao tomador. Portanto, se os 

teleoperadores são destinatários do direito ao trabalho e ao meio ambiente do trabalho 

equilibrado, os consumidores são destinatários do direito a um atendimento de qualidade, que 

compreende tanto a celeridade como a efetividade da prestação do serviço. 

O telemarketing, que se consagrou no Brasil no final de década de 90 como um 

importante mecanismo da Política Nacional de Harmonização da Relação de Consumo, 

tornou-se, sem demora, arena de infindáveis lides trabalhistas nos últimos tempos, 

impulsionando diversos estudos científicos das mais diversas áreas do conhecimento, em 

razão do alto índice de teleoperadores adoecidos. É por isso que, em 24 de maio de 2011, o 

Pleno do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu e penosidade dessa atividade e cancelou a 

Orientação Jurisprudencial nº 273 da Seção Especializada de Dissídios Individuais 1, que 

vedava a aplicação por analogia aos teleoperadores da jornada reduzida de que trata o artigo 

227 da Consolidação das Leis do Trabalho, fixando em seis horas a jornada de trabalho para 

essa categoria profissional. 

Em resposta à denunciada precarização dos atendimentos e das condições de 

trabalho no setor de telemarketing, entre 2007 e 2008 passaram a viger dois dispositivos 

normativos: o Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008 – que fixou normas gerais sobre o 

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) – e o Anexo II da NR 17, instituído pela 

Portaria nº 9/2007 do Ministério do Trabalho e Emprego. Colidentes entre si, esses dois 

dispositivos exerceram incontestável impacto no meio ambiente do trabalho, sobretudo na 

organização e nas condições laborais, em razão da necessidade de reestruturação do processo 

produtivo inerente a essas normas. 

Enquanto o Decreto nº 6.523/08 impôs tempo máximo para a duração da 

transferência de ligações e de solução para as reclamações, acelerando o ritmo de trabalho 

sem prejuízo do dever de objetividade e clareza das informações, o Anexo II da NR 17 

garantiu o aumento de pausas fora do posto de trabalho, a proibição de aceleração do trabalho 

e vetou a adoção de mecanismos de monitoramento da produtividade. Significa dizer que o 

Decreto nº 6.523/08, aprovado cerca de um ano após o Anexo II da NR 17, privilegiou os 
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consumidores em detrimento das precárias condições de trabalho suportadas pelos 

teleoperadores e reconhecidas no referido Anexo. 

No entanto, consideramos que o Anexo II da NR 17 cumpriu sua função 

harmonizadora ao equacionar interesses econômicos e sociais, prevendo em seus itens 5.2 e 

5.2.1 o dever das empresas do setor equacionar o contingente de teleoperadores em cada 

estabelecimento à demanda, para garantir que todos pudessem usufruir das pausas e dos 

intervalos previstos, evitando sobrecarga de trabalho e a precarização da qualidade da 

prestação do serviço aos consumidores. Já o Decreto nº 6.523/08, posterior ao referido Anexo, 

sequer mencionou a necessidade desse equacionamento ou sugeriu qualquer 

proporcionalidade entre posições de atendimento e demanda. Cobrou-se mais qualidade de 

atendimento e menos observância dos parâmetros mínimos de segurança e conforto para o 

desempenho da atividade. 

Entendemos que, em tese, essa antinomia é apenas aparente, pois o Anexo II da 

NR 17 previu o dever dos empregadores equacionarem o contingente de teleoperadores em 

cada estabelecimento à demanda. Porém, na prática, essa previsão já existia antes mesmo da 

aprovação do Decreto nº 6.523/08 e não se viu qualquer medida política ou fiscalizatória que 

buscasse efetivar esse equacionamento, conforme destacou o Sindicato entrevistado. 

Ademais, diante de um conflito entre o Decreto nº 6.523/08 do Ministério da 

Justiça e a Portaria nº 9/2007 do Ministério do Trabalho e Emprego, subsiste a última por ser 

mais favorável ao trabalhador. É deve do empregador garantir um meio ambiente do trabalho 

equilibrado e promover a defesa da saúde do trabalhador, buscando eliminar ou reduzir os 

riscos da atividade, nos termos do mandamento constitucional insculpido no art. 7º, inciso 

XXII. Além disso, o direito ao trabalho, à dignidade e à saúde, espécies de direitos humanos, 

garantem a prevalência do Anexo II da NR 17, instituído pela Portaria nº 9/2007 do 

Ministério do Trabalho e Emprego. Essa norma regulamentadora nada mais é do que um 

instrumento de efetivação desses direitos fundamentais que prevalecem a qualquer outro 

direito, inclusive ao do consumidor a um atendimento célere e adequado. 

Os dados apresentados neste estudo evidenciaram que: (a) em todos os anos 

compreendidos entre o período de 2006 a 2011, a quantidade de acidentes do trabalho no setor 

de telemarketing, sem emissão de CAT, corresponde, em média, a 1/3 da totalidade anual de 

acidentes (Figura 7); (b) entre 2007 e 2009, mesmo após a vigência do Anexo II da NR 17, 
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houve aumento da quantidade de acidentes do trabalho (Figura 8); (c) 80% dos consumidores 

estão insatisfeitos com os serviços de telemarketing (Figura 4); (d) 26% dos consumidores 

apontaram insatisfação em relação ao serviço de atendimento ao consumidor prestado pelas 

empresas de telefonia (Figura 5); 51,2% das justificativas da insatisfação dos consumidores 

em relação ao serviço de telemarketing diz respeito à qualidade do atendimento (demora ou 

ineficiência – Figura 6). 

A insatisfação dos consumidores em relação aos serviços de telemarketing 

demonstra a ineficácia das novas regras para o serviço de atendimento ao consumidor, 

instituídas pelo Decreto nº 6.523/08 do Ministério da Justiça. A precária fiscalização e a 

concepção unilateral desse dispositivo, sem a participação das empresas de telemarketing e do 

sindicato da categoria econômica, são alguns dos possíveis motivos desse insucesso 

regularmente denunciado nas mídias sociais e nos meios de comunicação nos últimos tempos.  

E não se duvida que essa insatisfação tem impactado no trabalho em 

telemarketing, contribuindo para a precarização das condições laborais do setor. A queixa dos 

consumidores quanto ao elevado tempo de espera é um indício de que as empresas de 

telemarketing não adequaram o contingente de teleoperadores à demanda e da sobrecarga de 

trabalho no setor, tendente à intensificação do ritmo de trabalho.  

Portanto, não houve benefício para nenhum dos protagonistas desse contexto, 

conforme evidenciou um dos participantes deste estudo. 

Evidentemente, o ideal seria que a legislação cumprisse sua função 

sistematizadora, imprimindo unidade e coerência ao sistema jurídico, de modo a harmonizar 

os interesses dos trabalhadores e consumidores. Caso contrário, corre-se o risco de que os 

interesses econômicos se sobreponham aos direitos fundamentais garantidos a todo cidadão, 

como o direito à dignidade, à saúde, à informação e ao meio ambiente equilibrado, nele 

incluído o do trabalho. 

Consoante ao que determina a Política Nacional das Relações de Consumo, o 

mandamento principiológico contido no art. 4º, inciso III, do Código de Defesa do 

Consumidor, é harmonizar, equacionar, equilibrar as relações de consumo. É garantir o 

respeito à dignidade, saúde, segurança, qualidade de vida e a proteção dos interesses 

econômicos dos consumidores, sem que isso inviabilize o desenvolvimento econômico e 

tecnológico. É, em suma, a ideia de equilíbrio e não de sobreposição. 
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Como os “lírios não nascem da lei”
29

, cabe a todos os atores sociais envergarem 

esforços para que os direitos sociais não sejam sufocados pelos interesses econômicos; para 

que os direitos fundamentais ao meio ambiente do trabalho equilibrado, à saúde, à dignidade e 

ao trabalho sejam efetivados e não tratados como empecilhos para o desenvolvimento 

econômico; e para que o Anexo II da NR 17, bem como tantos outros dispositivos atinentes à 

matéria saúde e segurança no trabalho, sejam observados como instrumentos de redução dos 

riscos inerentes à atividade e ao locus laboral, sem prejuízo de outras medidas que busquem 

neutralizá-los, nos termos do mandamento constitucional cristalizado no art. 7º, inciso XXII. 
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