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RESUMO 

 

Este registro acadêmico teve por objetivo, analisar a relação de estresse e a falta de Qualidade de 

Vida no Trabalho nas organizações de segmento de Call Center. O estresse tornou-se parte da 

vida moderna com uma ênfase negativa. Na pesquisa, pôde-se perceber, porém, que o estresse é 

imprescindível para o ser humano, e a diferença entre os aspectos negativos e positivos é algo 

singular e subjetivo de cada um. Foram discorridos diversos assuntos que pudessem influenciar 

na falta de Qualidade de Vida e a pré-disposição do estresse em empresas deste segmento.  Para 

obter os resultados, foram realizadas entrevistas, através de um roteiro de entrevista semi-

estruturada a sete teleoperadores e um Gestor da área, todos de uma mesma organização. Cada 

um deles teve a oportunidade de mencionar algumas questões, segundo suas próprias percepções 
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a respeito de seu nível de estresse e ao clima geral da organização, no intuito de identificar os 

fatores que influenciam para o aumento do estresse, avaliação da percepção em relação à própria 

condição de estresse, e analisar o clima organizacional e os danos ocasionados em alguns 

colaboradores, diante da falta qualidade de vida no trabalho. 

 

Palavras-chave: Estresse, qualidade de vida, Call Center, colaborador. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O estresse e a qualidade de vida no ambiente de trabalho vêm sendo discutidos há muito 

tempo e gera dúvidas a quem ouve estes termos, devido estar intimamente ligado as crenças de 

cada indivíduo e é entendido conforme suas próprias experiências e subjetividade. 

O objetivo deste relatório de pesquisa é analisar a relação de estresse com a falta de 

Qualidade de Vida no Trabalho nas organizações do segmento de Call Center, avaliando assim o 

nível de estresse e suas consequências na vida do colaborador, o nível de conhecimento dos 

dirigentes da organização sobre os malefícios da falta de qualidade de vida no trabalho, 

identificar os aspectos que contribuíram para a falta de Qualidade de Vida no Trabalho e o 

interesse na implantação de programas de Qualidade de Vida na organização, apontando os 

benefícios destes programas. Através destes objetivos específicos, levantamos algumas hipóteses, 

são elas: Os programas de Qualidade de Vida do trabalho interferem significativamente na 

diminuição do estresse no ambiente de trabalho; o trabalho excessivo acarreta estresse aos 

colaboradores da organização; a falta de autonomia dos colaboradores incide em estresse no 

ambiente de trabalho; e os programas de Qualidade de Vida no Trabalho fazem com que a 

organização lucre mais com colaboradores motivados e satisfeitos.  

Nossa pesquisa de campo foi realizada através da aplicação de um roteiro de entrevista a 

sete teleoperadores e um Gestor da área, a fim de conhecer suas rotinas e a visão que possuem 

sobre o tema “Estresse e Qualidade de Vida no Trabalho”. Com isso, foi possível observar que a 

realidade nesse segmento difere da relatada nas bibliografias e a qualidade de vida no trabalho é 

algo não tão difuso ou não está implícito para os colaboradores desta área. 

Foi possível compreender que as dificuldades em possuir autonomia, o excesso de trabalho 

e o relacionamento dos teleoperadores com o Gestor, afetam os aspectos físicos, psicológicos e 
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sociais destes, causando doenças no âmbito social, psicológico e físico, desistência e afastamento 

do trabalho. 

Este projeto de pesquisa teve sua justificativa apoiada no fato de que grande porcentagem 

de empresas atualmente sofre com o estresse de seus colaboradores dentro do ambiente de 

trabalho. Isto nos remeteu a pensar e pesquisar os fatores que mais influenciam o estresse dentro 

do ambiente de trabalho, quais são seus sintomas e quais ações de qualidade de vida no trabalho 

podem auxiliar para que esse número venha a ser reduzido. Isto é de extrema importância social 

para a conscientização dos colaboradores que vivem em ambientes causadores de estresse e para 

que as empresas venham se conscientizar dos projetos que contribuem para uma melhor 

qualidade de vida no ambiente de trabalho, proporcionando a seus colaboradores um bem estar, 

com boas condições de trabalho, sociais, físicas e psicológicas, tornando-os mais motivados e 

satisfeitos, possibilitando uma maior produção e qualidade, gerando assim um lucro maior à 

organização. É importante lembrar que um ambiente de trabalho que tenha qualidade de vida, 

evita o surgimento de inúmeras doenças que serão relatadas no decorrer da pesquisa.  

Os sujeitos entrevistados nesta pesquisa perceberam os aspectos que mais influenciam o 

estresse vivido por eles no ambiente de trabalho e a importância dos programas de qualidade de 

vida no trabalho para a diminuição desses sintomas, proporcionando uma melhora significativa 

em sua saúde emocional dentro da organização. Com isso, podem colaborar com ideias para a 

implantação destes programas dentro da organização, visando uma melhora na qualidade de vida 

dos funcionários, promovendo assim bem-estar emocional para si mesmo e seus colegas de 

trabalho. 

 No âmbito científico vimos que há muitas pesquisas voltadas ao assunto do estresse no 

ambiente de trabalho e a Qualidade de Vida no Trabalho, porém, abordamos os dois temas 

juntos, apontando a contribuição e modificação que um opera no outro. 

Nós como participantes de ambientes de trabalhos estressores vimos esta necessidade, uma 

vez que, muitas empresas não demonstram se importar com os aspectos emocionais do 

colaborador, apenas em lucrar. Com os programas de QVT surge uma preocupação maior com o 

bem estar físico, emocional e psicológico do colaborador.  

Esperamos que este relatório contribua para um conhecimento mais profundo sobre o 

estresse no ambiente de trabalho e suas consequências e os programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho, a fim de proporcionar ao colaborador, uma saúde biopsicossocial e uma reflexão sobre 

comportamentos que causam o estresse e formas de superá-las, através das mudanças de atitudes 

e formas de trabalho. 
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O BRASIL E A SAÚDE OCUPACIONAL: UMA EVOLUÇÃO 

 

Segundo a Política Nacional de Saúde do Trabalhador (2004), na década de 80 no Brasil, 

apesar da riqueza natural e cultural invejável e uma economia ascendente, observava-se, 

paradoxalmente índices recordistas de acidentes do trabalho e baixíssima capacidade diagnóstica 

e de registro das doenças relacionadas ao trabalho. Isto levou a Organização Internacional do 

Trabalho (OTI) a pressionar o então governo militar brasileiro para que adotasse providências no 

sentido de diminuição desses altos índices. Solicitação requerida para que ocorresse no menor 

dos prazos. 

Em meados dos anos 70 e durante toda a década de 80, surgiram alguns movimentos 

sociais, que reivindicavam as questões de saúde relacionadas ao trabalho para que fizessem parte 

do direito universal à saúde, e que fossem incluídas na esfera da Saúde Pública. Aspecto que 

ensejou significativas mudanças que contribuíram para a germinação de uma reforma na área da 

Saúde Pública do país. Estes foram os movimentos sociais ocorridos na época: Movimento de 

Oposição Sindical dos anos 70 e 80; Movimento da Reforma Sanitária Brasileira; Movimento 

pelas eleições diretas e pela Assembléia Nacional Constituinte e a promulgação da “Constituição 

Cidadã”.  

  Com isso, em 1988 o povo brasileiro conquistou, após quase 500 anos de história, 

o direito universal à saúde, disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, em seu 

Art.196 como “... um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

e econômicas...”. (Política Nacional de Saúde, 2004). 

Após essa conquista, entra em vigor em 1990 a Lei Orgânica da Saúde, que entende por 

saúde do trabalhador, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 

como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 

agravos advindos das condições de trabalho. Esta lei abrange entre alguns tópicos a assistência ao 

trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho, 

fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, 

distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que 

apresentam riscos à saúde do trabalhador, informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 

sindical e as empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, 
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bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, 

periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional e, por fim, a avaliação do 

impacto que as tecnologias provocam à saúde do trabalhador (Lei Federal 8080/90, artigo 6º, 

parágrafo 3º). 

Segundo os preceitos dessa Lei Orgânica da Saúde, a Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador (2004) aponta que a incorporação de novas tecnologias e de métodos gerenciais, nos 

processos de trabalho, modificou o perfil de saúde, adoecimento e sofrimento dos trabalhadores. 

Podemos perceber essas mudanças, no aumento da prevalência de doenças relacionadas ao 

trabalho, como as Lesões por Esforços Repetitivos (LER), também denominadas de “Distúrbios 

Ósteo-Musculares Relacionados ao Trabalho (DORT)”; os cânceres; formas de adoecimento mal 

caracterizadas, como o estresse, fadiga física e mental; e outras expressões de sofrimento 

relacionadas ao trabalho.  

Uma pesquisa citada por Lipp [s.d] realizada pelo Centro Psicológico de Controle do Stress 

(CPCS), em São Paulo, avaliou 1.818 pessoas que transitavam no Aeroporto de Cumbica e no 

Conjunto Nacional, que se prontificaram a responder ao Inventário de Sintomas Informatizado. 

Ela mostrou que 32% das pessoas entrevistadas tinham sinais significativos de estresse, sendo 

13% homens e 19% mulheres. Esta surpreendente pesquisa foi a primeira a indicar que no nosso 

país as mulheres apresentam mais estresse do que os homens. 

A autora aponta que em algumas camadas da população brasileira, o estresse é ainda mais 

frequente e intenso, especialmente dependendo da ocupação exercida. O estresse excessivo causa 

doenças, diminui o bem-estar e afeta significativamente a qualidade de vida do indivíduo.  

  O indivíduo que desencadeia o estresse tende a possuir uma perda emocional, psíquica e 

social (devido o afastamento de suas atividades) e a organização (empresa onde o indivíduo 

trabalha) acaba perdendo lucros, devido ter de manter um funcionário que não está produzindo de 

forma significativa ou muitas vezes está afastado de suas atividades. Atualmente, existe uma 

preocupação na saúde do indivíduo neste contexto, pois há perdas de ambos os lados, da 

organização e do trabalhador.  

É válido considerar não apenas os fatores potencializadores de estresse, mas, também, os 

aspectos individuais, a maneira como cada um reage às pressões cotidianas, bem como os 

aspectos culturais e sociais. Diversos fatos como problemas familiares, acidentes, doenças, 

problemas no ambiente de trabalho, entre outros podem ser experienciados de maneira diversa 

por dois indivíduos diferentes. 
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O ESTRESSE NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Segundo Lipp (2001) o termo “estresse” deriva do latim e inicialmente foi utilizado para 

descrever o detrimento que algum material sofre quando submetido a algum esforço. Na 

realidade do trabalho, podemos considerar que quando o funcionário é submetido a alguma 

situação que lhe cause reações negativas é iniciado um estresse. Uma situação pode causar 

estresse no indivíduo através do significado que ele dá a ela, segundo seus próprios conceitos, 

percepções, vivencias e sua própria personalidade. Dias e Di Lascio (2003) dizem que para uma 

pessoa introvertida, a perspectiva de fazer uma apresentação a um grupo pode ser assustadora. 

Mas para alguém extrovertido, a ideia pode ser estimulante. A relação entre estresse e 

personalidade é muito complexa.  

Uma situação pode ser estressante para um indivíduo e para o outro não.  

 

Por exemplo, um trabalhador que relata a existência de excesso de 

trabalho pode não percebê-la como prejudicial, mas sim, como positiva e 

estimulante. Essas características situacionais e pessoais podem interferir 

no julgamento do indivíduo. Assim, definir estresse ocupacional como 

estressores organizacionais deixa uma lacuna relativa à avaliação do 

indivíduo sobre os eventos do trabalho. (BENKE; CARVALHO, 2008)  

 

Dias e Di Lascio (2003) apontam que no século em que vivemos a maior parte dos 

estresses não implica perigo físico, mas, emocional ou psicológico. Mediante a ameaça de 

estresse o organismo reage como se houvesse uma ameaça física. Trata-se de uma reação nada 

útil, que pode até provocar doenças. 

Lipp (2001) alerta que mediante uma situação de estresse no ambiente de trabalho, devem-

se buscar formas para aliviar a tensão, caso isto não ocorra, o organismo, já sem energia para 

enfrentar o problema, enfraquece e uma série de doenças começa a aparecer, tais como: gripe, 

gastrite, retração de gengiva, problemas dermatológicos, etc. Caso o estresse continue, a pessoa 

cada vez mais se sentirá exaurida, com tensão muscular, sem energia, depressiva, com crise de 

ansiedade, desânimo, autodúvida, irritabilidade, perda de volição e inabilidade para se concentrar 

e trabalhar.  
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A autora relata que na área física, muitos tipos de doenças podem ocorrer dependendo da 

herança genética da pessoa. Uns adquirem úlcera, outros desenvolvem hipertensão, outros ainda 

tem crise de pânico, de herpes, de psoríase ou vitiligo, entre outras. A partir daí, sem tratamento 

especializado e de acordo com a disposição da pessoa, existe o risco de ocorrerem problemas 

mais graves, como infarto, derrame e etc. 

 Cataldi (2002) menciona que o pai da “estressologia” o Prof. Hans Selye, Diretor do 

Instituto de Medicina Experimental e Cirurgia da Universidade Montreal no Canadá descreve que 

o estresse pode ser percebido como um processo de tensão diante de uma situação de ameaça, 

frustração ou conquista. Advêm também de fenômenos estressores, do meio externo como frio, 

calor, insalubridade ou ambiente social e meio interno como pensamentos, emoções, angústia, 

medo, alegria, tristeza, dentre outros. 

 A autora menciona que existem dois tipos de estresse: o eustress, que se relaciona na 

existência de tensão com equilíbrio entre esforço, tempo, realização e resultados, como quando se 

exige resultados em um curto espaço de tempo. E o distress, que pode ser definido como a tensão 

com o rompimento do equilíbrio biopsicossocial por excesso ou falta de esforço, incompatível 

com o tempo, resultados e realizações. No caso de ocorrência de distress, a sobrecarga no 

ambiente de trabalho é tão grande que passam a ocorrer manifestações e sintomas de doenças. 

Ao estudar a relação entre estresse e trabalho, Villalobos (2004 apud REIS, FERNANDES 

e GOMES, 2010) considera como principais fatores psicossociais geradores de estresse no 

ambiente de trabalho os aspectos da organização, gestão e processo de trabalho e as relações 

humanas. Spector (2006) diz que não ser capaz de se dar bem com outras pessoas é uma fonte 

grave de tensão. As pessoas que trabalham passam muito tempo na organização e por este motivo 

as relações sociais com colegas tendem ser das mais importantes. 

Spector (2006) aponta algumas causas mais estudadas como possíveis desgastes emocional 

dos funcionários, como a ambiguidade e conflito de papéis interior e exterior, quando a chefia 

não torna claras as funções e responsabilidades do funcionário, deixando-o confuso quanto aos 

seus deveres dentro da organização ou quando os conflitos organizacionais são levados pelo 

funcionário para sua vida pessoal, interferindo em suas relações familiares, como pai, esposo, etc. 

Para que estes conflitos de papéis não ocorram, é necessária a realização de uma boa descrição e 

análise de cargos por parte do setor de Recursos Humanos.  

Outro elemento estudado causador de estresse é o chamado “controle”. Ele determina a 

autonomia do funcionário de tomar suas próprias decisões no trabalho. Essas decisões envolvem 

todos os aspectos do trabalho, como, definir seu próprio horário, escolher suas tarefas e a forma 
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como estas serão realizadas. Uma pesquisa realizada e citada por Spector (2006) em sua obra 

aponta que os autos níveis de controle estão associados a altos graus de satisfação no trabalho, 

comprometimento organizacional, envolvimento com o trabalho e desempenho. Os baixos níveis 

de controle estão associados com altos níveis de desgaste emocional, intenção de abandonar o 

emprego, sintomas na saúde, ausência e rotatividade.  

Coutinho e Santos (2010) apontam a falta de autonomia do funcionário como fator de 

estresse dentro da organização, entre demais causas, como: excesso de tarefas; pressão para a 

execução das mesmas; condições ambientais insatisfatórias; interferência da empresa na vida 

particular; a falta de conhecimento no processo de avaliação de desempenho e promoção; falta de 

interesse na atividade profissional desempenhada. Mediante estas situações o indivíduo pode 

adquirir problemas de saúde física e/ou emocional e ainda alterações de comportamento no 

trabalho e em casa.  

Dias e Di Lascio (2003) dizem que muitos percebem que sofrem do estresse, mas, às vezes, 

o aceitam como parte natural do próprio trabalho e até mesmo se sentem orgulhosos desse estado, 

ou, então julgam os sintomas como um sinal de fraqueza, e a “vitima” procura escondê-los e 

evitar o assunto, admitir não ser capaz de enfrentar o problema é como admitir o fracasso. Para 

os autores a maioria das pessoas lida com o estresse apenas quando já não tem mais controle das 

situações, ao perceberem que se sentem mal ou quando sua auto-estima está baixa. Os autores 

afirmam que o ideal sob estado de pressão é controlar-se, mesmo quando se está se sentindo bem, 

confiar em suas habilidades, e possuir o controle da situação. Com estas condutas, evita-se que a 

pressão se transforme em estresse. 

Para controlar o estresse é preciso reconhecê-lo e estar consciente da própria reação a ele, 

afirma os autores (Ibid).  

 

Síndrome de Bornout 

 

Para Gazzotti e Vasques-Menezes (apud ABREU et al 2002) a falta de suporte afetivo e 

social, gera uma fragilidade emocional ocasionando grande sofrimento nas relações de trabalho. 

Sem alternativa para compartilhar suas dificuldades, anseios e preocupações, o trabalhador tem 

aumentada sua tensão emocional, o que pode levar ao surgimento da síndrome de burnout e/ou 

do estresse ocupacional. 

Para Codo e Vasques-Menezes (1999), burnout consiste na síndrome da desistência, ocorre 

quando a pessoa deixa de investir em seu trabalho e nas relações afetivas, aparentemente, 
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tornando-se incapaz de se envolver emocionalmente com o mesmo. No entanto, males como 

fadiga, depressão, estresse e falta de motivação também apresentam a desistência como 

característica marcante. 

Para Cherniss (citado em Roazzi, Carvalho, & Guimarães, 2000) burnout é uma forma de 

ajustamento que pode resultar em efeitos negativos tanto para o próprio trabalhador quanto para o 

seu local de trabalho. Sendo consequência de uma tentativa de ajustamento próprio dos 

trabalhadores, que não dispõem de recursos para lidar com o estresse no trabalho.  

 França e Rodrigues (2005 apud ARAUJO, 2011), caracterizam o burnout emocional 

como, exaustão emocional, dando a impressão de que o indivíduo não dispõe de recursos 

suficientes para dar aos outros. Surgem sintomas de cansaço, irritabilidade, propensão a 

acidentes, sinais de depressão, sinais de ansiedade, uso abusivo de álcool, cigarros ou outras 

drogas, surgimento de doenças, principalmente daquelas denominadas de adaptação ou 

psicossomáticas. Entre os sintomas ocorre a despersonalização, que corresponde ao 

desenvolvimento por parte do profissional de atitudes negativas e insensíveis em relação às 

pessoas com as quais trabalha, tratando-as como objetos.  

Os autores citam também como características desta síndrome a diminuição da realização e 

produtividade profissional que geralmente conduz a uma avaliação negativa e baixa de si mesmo 

e a depressão que é a sensação de ausência de prazer de viver, de tristeza que afeta os 

pensamentos, sentimentos e o comportamento social. Estas podem ser breves, moderadas ou até 

graves. 

Atualmente o estresse não é visto apenas como prejudicial ao trabalhador, mas 

principalmente à organização, que despendem altos custos em absenteísmo, acidentes, doenças, 

conflitos, abandono e desinteresse, verificado em todos os níveis de trabalho (MORENO-

JIMENEZ e PEÑACOBA PUENTE, 1995 apud SILVA, 2000).  

Cataldi (2002) menciona em seu livro que a psicóloga Marilda Emmanuel Novaez Lipp foi 

estudar nos Estados Unidos e quando voltou ao Brasil tentou alertar a sociedade sobre os 

sintomas do estresse, entretanto parecia ‘pregar no deserto’, pois o país vivia na era 

desenvolvimentista, onde o importante era o lucro final. “Naquela época as pessoas acreditavam 

que o estresse era frescura de grã fino”, lembra ela. Após 20 anos o cenário brasileiro mudou e 

atualmente Lipp (apud CATALDI, 2002) acredita que o Brasil esteja maduro para admitir o 

estresse como uma doença ocupacional, onde os empregados podem ter direito a afastamento 

temporário de trabalho para cuidar da saúde.  
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 Podemos ver esta mudança através das formas com as quais as organizações estão lidando 

com estas situações de estresse no ambiente de trabalho.  Uma destas formas são os programas de 

Qualidade de Vida no Trabalho, que as empresas estão implantando como forma de minimizar o 

estresse do funcionário, proporcionando um ambiente melhor onde este possa realizar suas 

funções de uma forma saudável. Entenderemos melhor esses programas de Qualidade de Vida no 

Trabalho mais adiante. 

 Devido a essas mudanças, as organizações tomaram uma nova postura no tratamento para 

com o profissional contratado. Hoje o profissional não pode ser visto apenas como funcionário e 

sim como um colaborador da organização. Para Duarte, Borin e Almeida (2010) um colaborador 

que tenha suas diversas necessidades satisfeitas tende a produzir mais e melhor, ficando mais 

motivado e menos exposto ao estresse e as diversas doenças do trabalho. Isto para as 

organizações é de extrema importância, pois diminui o absenteísmo e afastamento do funcionário 

devido a doenças, fazendo com que este produza mais gerando lucros para a empresa. 

 Devido a estes programas, fica nítido que as organizações enxergam o estresse como 

doença ocupacional e há preocupação e busca de mudanças para essa situação. 

 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

As exigências dos profissionais cresceram tornando-os mais seletivos em suas escolhas, 

assim as empresas precisam ofertar diferenciais para conseguir fidelizá-los, um desses 

diferenciais é a qualidade de vida no ambiente de trabalho, uma estratégia competitiva das 

organizações.  

As empresas estão tendo que se preocupar cada vez mais com o tratamento em relação às 

pessoas, por estarem num meio de alta competitividade e modernização, tendo em vista que 

dependem extremamente delas para o alcance de seus objetivos e metas. As pessoas passam 

grande parte de seu tempo no trabalho e para que tudo ocorra de forma satisfatória, estas devem 

sentir-se bem com a função que exercem o que pode envolver diversos fatores, dentre os 

principais, a existência de uma boa qualidade de vida, tornando o ambiente de trabalho um lugar 

agradável e produtivo. 

Segundo Abreu et al (2002) o trabalho ocupa um papel central, sendo um fator relevante na 

formação da identidade e na inserção social das pessoas. Neste contexto, o bem-estar adquirido 

pelo equilíbrio entre as expectativas em relação à atividade profissional e à realização das 

mesmas é um dos fatores que constituem a qualidade de vida. 
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O conceito de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) foi cunhado por Louis Davis na 

década de 1970, quando desenvolvia um projeto sobre desenhos de cargos. Para ele, este conceito 

refere-se à preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos colaboradores no desempenho de 

suas atividades (CHIAVENATO, 2010). 

Para Argimon (et al 2007) há uma preocupação com os aspectos motivacionais e 

psicológicos de cada funcionário. Sabe-se que as necessidades e sentimentos dos indivíduos 

influenciam diretamente no seu desempenho, portanto, é necessário que o funcionário esteja 

satisfeito com as suas atividades para poder contribuir com o sucesso da organização.  

Chiavenato (2010) aponta como componentes da Qualidade de Vida, a satisfação com o 

trabalho executado, as possibilidades de futuro na organização, o reconhecimento pelos 

resultados alcançados, o salário recebido, os benefícios oferecidos, o relacionamento humano 

dentro da organização, o ambiente psicológico e físico, a liberdade de atuação e responsabilidade 

de tomar decisões e a possibilidade de estar engajado e de participar ativamente. A qualidade de 

vida envolve os aspectos físicos do local de trabalho e os aspectos psicológicos, onde de um lado 

está o trabalhador que reivindica por questões de bem estar e satisfação e de outro, a empresa que 

procura produtividade com qualidade. 

Sobre este foco de produtividade Argimon (et al 2007) diz que é essa a razão pela qual as 

empresas surgiram. Essa ideia contrapõe a atuação do psicólogo organizacional, que é voltada a 

humanização do funcionário. Neste caso é necessário que o psicólogo organizacional desenvolva 

uma atuação dupla, na qual ambas as partes sejam atendidas a fim de serem percebidas como 

interdependentes. 

  Duarte, Borin e Almeida (2010) referem que os programas de QVT devem ser utilizados 

como forma de minimizar o cansaço e o estresse, trazendo assim a tão almejada satisfação e bem-

estar para os funcionários, que se sentirão motivados e, consequentemente, ‘vestirão a camisa da 

empresa’ e buscarão o crescimento não apenas individual, mas de toda a organização. 

Fernandes (1996) também endossa as afirmações de Duarte, Borin e Almeida ao descrever 

que programas de Qualidade de Vida no Trabalho tem por objetivo a renovação das formas de 

organização no trabalho, de modo que, ao mesmo tempo em que se eleve o nível de satisfação do 

pessoal, se eleve também a produtividade das empresas, como resultado de maior participação 

dos empregados nos processos relacionados ao trabalho.  

Uma pesquisa quantitativa realizada por Duarte, Borin e Almeida (2010) em uma agência 

bancária com o objetivo de analisar a aderência dos colaboradores ao programa de Qualidade de 
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Vida apontou o salário como fator mais importante para a vida profissional, com 36% de 

resultado, empatando com este fator está à qualidade de vida no trabalho.  

Walton (apud RECHZIGEL e VANALLE [s.d]) chama a atenção ao conceito de que a 

Qualidade de Vida não se restringe somente a salário, benefícios, assistência médica ou 

odontológica que o empregador oferece ao trabalhador, conforme mostra resultados da pesquisa 

acima, o autor se remete ao bem estar do funcionário, proporcionado por boas condições de 

trabalho, físicas e psicológicas, que condizem com as funções exercidas pelo profissional, 

segurança, bom relacionamento interpessoal, liberdade de expressão, entre outros. Conforme o 

autor, para que isso ocorra é necessário: 

 

“gerar uma organização mais humanizada, na qual o trabalho envolve, 

simultaneamente, relativo grau de responsabilidade e de autonomia em 

nível de cargo, recebimento de recursos de feedback sobre o desempenho, 

com tarefas adequadas, variedade, enriquecimento do trabalho e com 

ênfase no desenvolvimento pessoal do indivíduo”. (WALTON, 1973 

apud RECHZIGEL e VANALLE [s.d]). 

 

Para Argimon (et al 2007) é importante proporcionar dentro das organizações uma atuação 

conjunta de profissionais para estabelecer os programas de qualidade de vida no trabalho. O 

núcleo dos saberes deve fortalecer e serem fortalecidos pela interação no campo interdisciplinar, 

evidenciando que é possível a complementaridade entre as áreas, sem negligenciar as 

especificidades de cada profissão. 

Existem diversos tipos de ações que podem ser implantadas nas organizações, a fim de 

promoverem a qualidade de vida dos funcionários. Para tanto, se faz necessário além do 

profissional de Psicologia, o Educador Físico, Fisioterapeuta, Médico do trabalho, Enfermeiro do 

trabalho, entre outros. 

Alves (2011) descreve algumas destas ações e seus principais resultados, tais como: 

exercícios físicos, ginástica laboral e ergonomia, a fim de promoverem aumento da disposição, 

tolerância ao estresse, aumento do desempenho nas atividades, prevenção e reabilitação de 

distúrbios ocupacionais, etc.; treinamento e desenvolvimento, benefícios, avaliação de 

desempenho e desenho de cargos e salários, a fim de aperfeiçoar as atividades, motivar, aumentar 

o desempenho e a produtividade; orientação nutricional visando à diminuição da obesidade, 

mudança no comportamento de risco, aumento da produtividade; controle de álcool e drogas, 
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antitabagismo e musicoterapia, a fim de redução de riscos, diminuição dos acidentes de trabalho, 

aumento da auto-estima, prevenção de doenças, melhora no relacionamento interpessoal, 

aumento da tolerância ao estresse; e preparação para aposentadoria, visando descobrimento de 

novas habilidades e competências e benefícios na vida social e familiar do trabalhador. 

Fernandes (1996) afirma que mesmo com as diversas melhorias que os programas de 

Qualidade de Vida proporcionam nas organizações há barreiras opondo-se à sua implantação, 

como algo que acarretará despesas às empresas, porém, sua aplicação conduz a melhores 

desempenhos, reduzindo os custos operacionais, exigindo que a pessoa “queira fazer” mais e 

melhor, e é através do comprometimento das pessoas com as propostas da empresa que os 

resultados serão atingidos com sucesso.  

 Apesar dos muitos benefícios que o programa de Qualidade de Vida proporciona ao 

funcionário e consequentemente à organização, o autor também aponta como ponto fraco a 

escuta do cliente interno. Uma pesquisa realizada por Fierg (apud FERNANDES, 1996) revelou 

que, de 120 empresas que adotam Programas de Qualidade, 55% não adotam nenhum sistema 

para ouvir sugestões dos funcionários e 65% delas não pesquisam o nível de satisfação dos 

funcionários. 

Entretanto, é evidente que nem todos os problemas de produtividade das empresas e nem 

todo o tipo de insatisfação do empregado, em qualquer nível, podem ser resolvidos pelos 

programas de QVT. Esta qualidade depende de como cada pessoa interage com o seu meio, 

sendo que não depende somente da organização, mas depende também do próprio indivíduo.  

 

CALL CENTER: ESTRESSE X QUALIDADE DE VIDA 

 

Para Rego (2008) o serviço de teleatendimento, telemarketing ou callcenter conquistou 

espaço nas organizações, por ser em muitos casos, o ‘cartão de visita’ da organização, se não 

quando, o único meio de comunicação da empresa e seu cliente final.  

O operador de teleatendimento está presente, praticamente, em todos os segmentos de 

comércios de produtos e serviços em nosso país, tais como bancos, concessionárias, serviços de 

saúde, de transporte aéreo, de crédito, de telefonia móvel e fixa, de comunicação, delivery, até os 

mais diversos tipos de atendimento a clientes nos mais diferentes setores. Estes operadores 

atendem usuários, oferecem serviços e produtos, prestam serviços técnicos especializados, 

realizam pesquisas, fazem serviços de cobrança, cadastramento de clientes, dentre outras muitas 

atividades. 
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Mocelin e Silva (2008) relatam que as atividades do operador de telemarketing se diferem 

do antigo trabalho de telefonista. Até o final dos anos 1980, o telefonista caracterizava-se 

predominantemente pelo atendimento massificado, baseado em script memorizado. Atualmente, 

é importante ratificar que a atividade envolve novas competências. Os colaboradores de 

telemarketing possuem, ou precisariam possuir capacidade de solucionar dúvidas do cliente sem 

transferir esse atendimento para outros setores. O desenvolvimento e a introdução constante de 

novos produtos e serviços no mercado das telecomunicações, por exemplo, requer que os 

empregados os conheçam, tendo em vista realizar um atendimento satisfatório, bem como devem 

estar capacitados a solucionar eventuais dúvidas dos clientes. 

No que diz respeito à formação e experiência, indica que o acesso a essas ocupações requer 

o ensino médio completo até o ensino superior incompleto, seguidos de cursos básicos de 

qualificação. A qualidade da voz e da audição são requisitos para o trabalho e, após um 

treinamento de poucas semanas, o profissional estaria apto ao desempenho pleno das atividades.  

Como competências pessoais o autor destaca: qualidade vocal, clareza de dicção, 

capacidade de expressão oral, compreensão oral (saber ouvir), capacidade de compreensão e 

expressão escrita, de registro de informações com precisão, paciência, autocontrole, poder de 

persuasão, empatia, agilidade no atendimento e agilidade de digitação. Além disso, é preciso ter 

capacidade de administrar conflitos e de ser objetivo, visto que, em muitos casos, trabalha-se sob 

pressão. Como recursos de trabalho, são destacados, nessa descrição: a voz, os acessórios de 

proteção individual, o computador e periféricos, o telefone fixo e call máster, os aplicativos 

(software), o headset, o correio eletrônico e a Intranet, um posto de atendimento regulável (mesa 

ergonômica), com apoio de teclado, mouse-pad e os manuais. 

Mocelin e Silva (2008) descrevem que o operador de telemarketing receptivo recebe a 

chamada dos clientes, sobretudo na área de reclamações, troca de endereço, recebe solicitações 

de conserto e fornece informações sobre produtos e serviços. No seu trabalho, opera diretamente 

com o computador e é basicamente dirigido por um script a ser seguido. Rego (2008) considera 

como comum o uso de ‘fraseologias’, que é o discurso de respostas padronizadas e controladas 

com tempo normalmente determinado, que podem diminuir autonomia dos operadores de 

teleatendimento. O treinamento para os colaboradores de telemarketing é composto por métodos 

que provocam a impessoalidade, omissão e a impotência dos mesmos.   

Por outro lado, o operador ativo tem a iniciativa do contato com o cliente, realizando a 

chamada. Em relação ao operador receptivo, a preocupação do operador ativo com ritmos de 

velocidade de atendimento é menor, pois ele deve cumprir metas qualitativas, voltadas para a 
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área de vendas e de fidelização. Existem campanhas de vendas e campanhas motivacionais. 

No produto massificado, o operador ativo tem como tarefa a televenda, com autonomia para 

oferecer o produto. O tempo de atendimento é médio. No produto customizado, o operador tem 

metas de venda e deve conhecer as características do produto, com autonomia para negociar com 

o cliente. O tempo de atendimento é flexível, podendo ser longo. 

Quando há um crescimento da organização, acarreta um maior esforço dos profissionais da 

área. Com isso, surgem as cobranças e pressão psicológicas no departamento, para um melhor 

atendimento e produtividade, reduzindo a qualidade de vida dos trabalhadores deste segmento. 

Porém, é necessário questionarmos: O ambiente de empresas do segmento de Call Center é 

estressante? Como os programas de Qualidade de Vida no Trabalho ajudam a mudar este 

quadro? 

Leite e Melo [s.d] mencionam alguns elementos básicos para que haja um bom ambiente de 

trabalho e o operador de telemarketing consiga exercer suas funções visando à qualidade de vida:  

 

 Capacitação: o treinamento deve ser obrigatório; 

 Banheiro: os profissionais da área podem sair a qualquer momento para fazer suas 

necessidades; 

 Pausas: para jornada de 6hs, além do intervalo de 20 minutos para alimentação e 

repouso, devem ser concedidas 2 pausas de 10 minutos contínuos. Para jornada de 4hs 

deve ser concedida uma pausa de 10 minutos; 

 Ambiente: deve existir local para o lanche e descanso dos colaboradores; 

 Mesa de trabalho: devem ter 75 cm de profundidade e 90cm de largura; 

 Cadeiras: estofadas, com cinco pés de apoio e regulagem; 

 Ar condicionado: como prevenção à “Síndrome do Edifício Doente” é obrigatório o 

uso de ar condicionado, conforme o Ministério da Saúde e da ANVISA. E sua 

temperatura deve ser mantida entre 20ºC e 23ºC; 

 Prevenção: as empresas devem manter programas de vigilância epidemiológica. 

 PPDs: móveis adaptados para os portadores de deficiências; 

  Voz: as empresas devem programar diálogos que favoreçam micro pausas e evitem a 

carga vocal intensa dos colaboradores. 

 

Os autores mencionam também que a postura correta e a maneira de sentar na execução do 

trabalho, podem interferir na produtividade e na qualidade de vida do colaborador na 
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organização. Quando o colaborador não é instruído sobre a postura correta, podem surgir 

diversas doenças, bem como, lordose, cifose, escoliose. 

Rego (2008) descreve que o operador de call center, fica entre 85% e 90% de sua carga 

horária diária de trabalho com atenção total ao monitor do computador, ao mouse e ao fone de 

ouvido. Ademais, há sempre a presença de um superior rondando o colaborador e cobrando o 

alcance das metas. Assim, dependentemente do tempo e da forma como é organizada a Central 

de Relacionamento, tal meio ambiente laboral levará, inevitavelmente, o operador a esboçar 

algum tipo de sofrimento ou a desenvolver, rapidamente, algumas doenças.  

Nota-se que essa forma de trabalho traz algumas limitações não só territorialmente, visto 

que o operador está preso ao fio do fone de ouvido, mas também mentalmente pela 

obrigatoriedade de se seguir um script padronizado. 

 Santos, Santos e Másculo (2005) ressaltam também que o calor, o barulho, a falta de 

autonomia e as condições físicas e psicossociais intoleráveis atuam como incitadores capazes de 

provocar o estresse nos colaboradores podendo provocar insatisfação no trabalho e uma redução 

em seu desempenho e a produtividade.  

Para Venco (2006) no teleatendimento, o sincronismo de tarefas busca um aumento da 

produção das atividades Nos atendimentos realizados pelo profissional, é necessária a execução 

de muitas tarefas ao mesmo tempo, como o preenchimento de dados cadastrais, pedidos no 

software, ouvir o cliente externo. Diversas situações que exigem a mobilização das capacidades 

auditiva e de concentração dos colaboradores. 

Em ambientes de telefonia, o ruído é um sério problema, cujas fontes, nesta situação, são os 

equipamentos, dentre eles naturalmente os telefones, o barulho advindo do tráfego próximo e o 

efeito de pessoas falando, igualmente parte do processo mesmo de trabalho. Assinala que o 

impacto negativo do ruído compreende, dentre outros fatores os sentimentos negativos, 

diminuição das habilidades cognitivas, incluindo fadiga cognitiva e prejuízos de memória, 

compreensão reduzida em tarefas complexas, baixa da persistência em tarefas, aumento da 

estimulação fisiológica e aumento da insatisfação no trabalho. 

Uma pesquisa citada por Venco (2006) menciona que para os operadores, as chefias são 

geralmente autocráticas e unilaterais, sem concessões expressivas para o diálogo sobre o trabalho 

e seu ritmo. As pressões sofridas embotam nos operadores a percepção de que também o 

supervisor sofre reprimendas semelhantes de seus superiores e que deve, por força do cargo, 

fortalecer na equipe o ânimo e a disposição para o trabalho. 
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O autor ainda menciona que muitos colaboradores suportam a pressão por parte da 

supervisão em grande medida por medo do desemprego com constantes ameaças de justa causa, 

com base na percepção da desinformação acerca dos direitos trabalhistas. As ameaças de 

demissão por justa causa, não só é uma forma de pressão pela manutenção da disciplina, mas, 

também, um expediente para induzir pedidos formais de demissão voluntária, por dependerem 

daquele trabalho para estudar ou arcar com despesas familiares ou, ainda, pelo fato de ser, para 

45% dos operadores, o primeiro emprego, ou seja, por serem pessoas menos experientes quanto 

aos limites do exercício do poder. 

É descrito também em Santos, Santos e Másculos (2005), que todos esses fatores de riscos 

podem influenciar o processo social e o funcionamento psicológico de uma forma bastante 

complexa e inesperada, podendo produzir respostas ao estresse que aumentam o potencial para o 

adoecimento. Essas respostas podem ser classificadas em emocionais (irritabilidade, angústia, 

insatisfação no trabalho), fisiológicas (aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e 

respiratória, da tensão muscular) e comportamentais (absenteísmo, uso indevido da força, drogas, 

bebidas alcoólicas). 

Visto as condições do ambiente de trabalho de operadores da área de Call Center e as 

diversas causas que podem gerar o estresse para esses colaboradores, se faz necessário a 

formulação de programas de Qualidade de Vida no Trabalho que visem à diminuição desses 

aspectos, visando tanto uma melhor qualidade de trabalho para o funcionário, quanto uma melhor 

produtividade para a organização.  

 

Metodologia 

 

 Os sujeitos que participaram da pesquisa foram 8 colaboradores de diferentes idades e 

ambos os sexos, que atuam dentro de uma mesma empresa, cujo o segmento compreende o setor 

de Call Center.  

Dentre os sujeitos, um possuía o cargo de Coordenador, atuando diretamente na liderança 

de uma equipe de teleoperadores. Os demais participantes foram 7 teleoperadores. 
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CONCLUSÕES 

 

Levando em consideração o levantamento teórico, bem como os resultados obtidos através 

das entrevistas, o estresse na organização nos causou níveis de preocupação alarmantes, mediante 

a inércia e a falta de conhecimento da organização sobre o tema Qualidade de Vida no Trabalho.  

O fato é que, historicamente o trabalho sempre foi uma fonte de pressão na vida dos 

colaboradores. Porém com nossa pesquisa, foi identificado que há alguns fatores pontuais, que 

prejudicam a saúde física e mental de profissionais que atuam neste segmento, que são: a falta de 

autonomia, o excesso das atividades, a pressão pelo bom atendimento no período estipulado pela 

organização e a dificuldade de relacionamento entre o gestor e a equipe.  

No entanto, é valido mencionar que o estresse é um fenômeno subjetivo, que está 

relacionado à percepção de cada individuo. Os fatores potencializadores de estresse nem sempre 

são os mesmos para todas as pessoas.  

A análise do material coletado permitiu olhares amplos sobre vivências que ocorre dentro 

da organização. Compreendendo, desse modo, o excessivo controle por parte da organização 

sobre os colaboradores, levando-os a completa perda da autonomia, evocando um sentimento de 

impotência nos funcionários, que pode ser um dos grandes vilões para o gerador de estresse para 

alguns colaboradores. Eles precisam fazer solicitações para qualquer atividade que está 

relacionada ao seu labor e até para ir ao banheiro. Nada pode ser feito sem anuência do gestor. 

Foi observado também que muitos colaboradores atuam nessa área, pela flexibilidade de 

horário existente, possibilitando, desse modo, a realização de outras atividades (como graduação 

e cursos diversos de formação).  

Esta pesquisa permitiu ainda identificar que a menção de aspectos relacionados a baixa 

remuneração como fator de estresse não se caracteriza como significativa, pois,  em nenhuma das 

entrevistas, isto foi citado.  

Outro ponto que surgiu nesta pesquisa, está relacionado a conscientização do gestor, quanto 

aos benefícios gerados pelos programas de QVT. Durante todo o trabalho, apontamos estes 

programas como geradores de lucro para a organização, entretanto, na concepção da empresa, 

estes programas geram custos desnecessários, diante da falta de interesse e adesão dos 

colaboradores. Diante dos depoimentos, foi possível perceber que não há uma pré-disposição por 
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parte dos gestores, em criar estratégias de melhoramento do serviço, porque tais programas não 

são percebidos como algo positivo dentro da organização.  

Notou-se que a falta de conhecimento dos gestores e funcionários sobre os benefícios dos 

programas de QVT, prejudica não somente às empresas no que diz respeito à produtividade da 

equipe e o atendimento dos funcionários para com os clientes, como também prejudica quase 

todos os colaboradores, possibilitando assim, um ambiente de trabalho exaustivo.  

Essa pesquisa concluiu que o excesso das atividades e o acúmulo de produtos que os 

teleoperadores trabalham, prejudicam a qualidade dos atendimentos. Em muitos casos, o 

teleoperador se confunde no script que deve ser seguido, devido o acumulo das funções e os 

diversos produtos. É importante mencionar também, que todas as ligações são gravadas, e caso 

não atinja um nível satisfatório de qualidade de atendimento esperada pela empresa, o 

colaborador é pontuado pelo gestor, provocando uma pressão no ambiente de trabalho. O 

colaborador em muitos casos se vê pressionado pelo gestor que está a todo o momento 

supervisionando suas ligações e também pelo cliente, que está sempre em busca de informações e 

a solução de seus problemas, e este, requer que tudo aconteça logo no primeiro atendimento, 

sendo que estes procedimentos nem sempre acontecem no primeiro contato com o cliente, devido 

a uma série questões que envolvem sistemas internos e a departamentalização da empresa. 

Foi possível identificar que há um distanciamento dos gestores para com a equipe, o 

relacionamento está pautado somente nas diversas solicitações que operador deve fazer e nas 

dúvidas que surgem durante a operação.  Para alguns analistas, há um abuso de autoridade, 

menosprezo e falta de empatia por parte dos gestores. Esse tipo de comportamento por parte da 

gestão, torna o ambiente de trabalho hostil e conturbado, acarretando um aumento no nível de 

absenteísmo. 

Acreditamos que uma das experiências que esta pesquisa pode proporcionar ao leitor é uma 

visão ampliada da realidade vivenciada em organizações do segmento de Call Center, pois o que 

estamos acostumados a pensar, falar e ouvir sobre as organizações não refletem sua totalidade.  

Tínhamos como objetivo, mostrar a contribuição dos programas de QVT diante da 

realidade do estresse no ambiente de trabalho, entretanto, o campo se abre para mais pesquisas, 

voltadas a esta temática, devido à impossibilidade de confirmá-la, diante do desconhecimento dos 

teleoperadores sobre estes programas. Outro tema relevante a pesquisas futuras corresponde a 

resiliência nas organizações, o relacionamento entre gestão e equipe, a falta de autonomia e 

excesso de trabalho como fatores de estresse no ambiente de trabalho.  
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