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INTRODUÇÃO 

A precariedade e precarização do trabalho no setor de teleatendimento no 

Brasil podem ser identificadas nos diversos aspectos do emprego (remuneração, forma 

de contratação, intensidade e ritmo de trabalho, debilidade das ações coletivas, 

condições de saúde e segurança do trabalho), e contemplam o significativo adoecimento 

dos trabalhadores do ramo.   

Esses fatos, já diagnosticados por vários estudos sociológicos, têm justificado a 

atenção de pesquisas à regulação do direito do trabalho no setor, com destacado 

interesse para a atuação do INSS no reconhecimento dos benefícios acidentários e do 

Poder Judiciário na condenação ao pagamento de indenizações por acidentes laborais3.   

Com a ressalva da adoção do critério do nexo técnico epidemiológico pela 

Previdência Social, que gerou um incremento significativo do número de benefícios 

acidentários concedidos no setor, na esfera de regulação do direito do trabalho, 

notadamente em relação ao Poder Judiciário, identifica-se alguma resistência a 

considerar a relação estreita entre trabalho precário e adoecimento, vinculada à própria 

conformação das instituições estatais em uma sociedade capitalista, que se constituem e 

operam pelas relações de classe. Esse cenário tem reverberado numa atuação regulatória 

permissiva em relação às diversas modalidades de exploração do trabalho verificadas no 

setor e, por consequência, ineficaz quando se trata de evitar a exposição da saúde dos 

trabalhadores a agravos.  

Nesse ensaio pretende-se discutir outra faceta do problema: a regulação privada 

do adoecimento no trabalho em call centers, especificamente a postura das empresas em 

relação ao reconhecimento das doenças ocupacionais que reiteradamente têm atingido 

os trabalhadores do setor. 

                                                           
1 Doutor em Ciências Sociais (UFBA), pós-doutorando em Economia (UNICAMP), auditor fiscal do 
Ministério do Trabalho.  
2 Doutoranda em Direito (UNB), analista do Tribunal Superior do Trabalho. Ambos os autores integram o 
grupo de pesquisa “Indicadores de Regulação do Emprego”, sendo o presente texto desenvolvido no curso 
das atividades do grupo. 
3 Ver: DUTRA, Renata Queiroz. Do outro lado da linha: poder judiciário, regulação e adoecimento dos 
trabalhadores em call centers. Dissertação de mestrado. Universidade de Brasília, 2014. 
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Para isso são adotados algumas fontes e instrumentos de análise. Parte-se da 

revisão de outras pesquisas que abordam a saúde do trabalho no setor. Em seguida, são 

analisados os dados totais de acidentes de trabalho registrados pelo INSS no setor, 

assim como em atividades próximas, para efeitos comparativos. Foram também 

colhidos dados do IBGE sobre quantitativo de empresas. Uma das principais fontes de 

avaliação da postura das empresas de teleatendimento é a Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT), documento que as empresas são obrigadas a preencher e apresentar ao 

INSS, segundo a legislação, para todo acidente de trabalho. A emissão de CAT pelos 

empregadores consta nos dados do INSS, mas aqui é também observada no conjunto 

das empresas do setor (por meio do Código Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE 8220)) para os estados da Bahia e São Paulo, tanto de modo agregado, quanto 

pelas empresas individualmente consideradas. Informações ainda mais detalhadas sobre 

a comunicação de acidentes por quatro das principais empresas do setor são discutidas. 

Complementarmente, para investigação aprofundada do comportamento dessas 

quatro empresas é utilizada jurisprudência dos tribunais dos estados supracitados, 

resultados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), movimentação do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), sendo também observados 

os resultados da fiscalização do Ministério do Trabalho informados no Sistema Federal 

de Inspeção do Trabalho (SFIT) relativos a esses empregadores. 

 

TELEMARKETING: O FENÔMENO DO ADOECIMENTO  

A categoria de trabalhadores que se ativa no setor de teleatendimento é 

composta, em sua maioria, por mulheres (70%4) jovens, pouco qualificadas, 

precarizadas, sub-remuneradas5 e inseridas em categorias sindicais frágeis6.  

A precariedade e a precarização7 identificadas nesse trabalho perpassa desde a 

forma de contratação, na qual predomina a terceirização, até as condições de ergonomia 

                                                           
4 NOGUEIRA, Cláudia Mazzei. As trabalhadoras do telemarketing: uma nova divisão sexual do 

trabalho? in ANTUNES, Ricardo/BRAGA, Ruy (orgs). Infoproletários. São Paulo: Editora Boitempo, 
2009. 
5 Média salarial de 1,5 salários mínimos (BRAGA, Ruy. A política do precariado: do populismo à 
hegemonia lulista. São Paulo: Boitempo, 2012.p. 182). 
6 BRAGA, Ruy. op cit. p. 183.  
7 Precariedade é uma situação, um juízo sobre as condições das pessoas que vivem do trabalho em um dado 
momento, a partir de determinado parâmetro. Em regra, o parâmetro utilizado é a condição salarial estável, 
como descrita em Castel (2009), e a precariedade do trabalho constitui o oposto de tal condição. Já a 
precarização do trabalho é um processo em determinado período de análise, a mudança de uma dada situação 
dos trabalhadores para outra condição menos favorável, como mais vulnerável, penosa, perigosa, instável, 
insegura, etc., restabelecendo uma vulnerabilidade na vida das pessoas que haviam sido paulatinamente 
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dos postos de trabalho e a inobservância de ritmo adequado e de pausas na jornada. A 

pressão psicológica exercida sobre as trabalhadoras compõe esse cenário, que culmina 

com índices elevados de adoecimento, exaustivamente denunciados pela literatura. 

A acentuada vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores marca o setor e 

decorre da própria maneira como a atividade de teleatendimento vem sendo gerida. A 

mão-de-obra empregada hoje no setor possui um dos maiores índices de rotatividade no 

emprego setoriais e desponta nos índices de adoecimento psíquico (resultado do stress 

ocasionado pelo contato com os clientes, do ritmo de trabalho intenso, com pausas 

mínimas demarcadas até para uso dos sanitários, do alto grau de vigilância dos 

supervisores, das reiteradas notícias de assédio moral, dentre outros.) 8 

É a essa caracterização da organização do trabalho nos call center que Ruy 

Braga atribui o que denominou o “ciclo do teleoperador”, período entre 20 e 24 meses 

que abrange desde a contratação do teleoperador até o seu “descarte” pela empresa9.  

Segundo Braga, de início, os trabalhadores seriam contratados, ainda em 

condição de inexperiência em relação aos produtos e forma de trabalho, eis que é 

característica desse setor a contratação de mão de obra de baixa qualificação, sem 

exigência de atributos especiais. Com dois ou três meses de empenho, nos quais o 

trabalhador se depara com uma exigência excessiva, ele se tornaria proficiente no 

produto. Após esse período, o teleatendente se encontraria apto a alcançar as metas 

impostas pela gerência: no período de um ano que se segue, o alcance das metas e a 

consequente remuneração diferenciada é objeto de satisfação pelo trabalhador e é nesse 

período que ele apresenta o seu melhor desempenho. No entanto, como observa Braga, 

“o endurecimento das metas, a rotinização do trabalho, o despotismo dos coordenadores 

de operação, os baixos salários e a negligência por parte das empresas em relação à 

ergonomia e à temperatura do ambiente provocam o adoecimento e alimentam 

desinteresse pelo trabalho”10.  

Com a queda dos resultados, o trabalhador deixa de ser interessante para 

empresa. Então, porque pouco produtivo ou porque já acometido de alguma espécie de 

adoecimento, ele é descartado, dando lugar a outro trabalhador que reiniciará o ciclo.  

Cinara Rosenfield corrobora desse diagnóstico: 

                                                                                                                                                                          

incorporadas pela condição salarial. A precarização, em síntese, é a emergência ou aprofundamento da 
instabilidade, da ausência de perspectivas, da vulnerabilidade, da exposição da integridade física a riscos, do 
desgaste físico e mental daqueles que trabalham. 
8 ANTUNES, Ricardo; BRAGA, Ruy (org.). Infoproletários. São Paulo: Boitempo, 2009. 
9 BRAGA, Ruy. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. São Paulo: Boitempo, 2012. 
10

 Idem, ibidem. 
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Há, no começo, um forte investimento pessoal, movido por um sentimento de 
autossuperação. Com o passar do tempo, a fadiga, o esgotamento físico e 
psicológico, a perda da paciência e o aumento constante das metas (o que 
significa redução do rendimento e um esgotamento da autossuperação) se 
traduzem em queda da produtividade. Para a empresa, significa que o “prazo 
de validade” do operador se esgotou e ele precisa ser substituído11. 

 

Estudos de Sadi Dal Rosso, realizados em vinte setores econômicos do Distrito 

Federal, demonstram que o setor de telecomunicações se destaca dos demais setores 

produtivos no que se refere aos quesitos doenças ocupacionais (14,9% de média para os 

demais setores e 42,9% para o setor de telefonia), absenteísmo por razões médicas 

(18,9% dos empregados dos demais setores declararam fazer uso de atestado médico 

contra 73,5% dos empregados do setor de telefonia) e percepção dos trabalhadores 

acerca do aumento do ritmo e intensidade do trabalho (57,5% para a média dos outros 

setores e 93% para o setor de telefonia)12.  

A realidade encontrada por Braga, na pesquisa empírica realizada em São Paulo, 

é de lesões por esforço repetitivo, tendinites, doenças de menière, crises de vertigem 

repentinas associadas a zumbidos nos ouvidos e surdez progressiva, quadros 

depressivos agudos, infecções urinárias, obesidade, hipertensão e calos vocais13.  

Rosenfield, em sua pesquisa empírica, dá notícia de casos frequentes de lesões 

por esforço repetitivo ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORTs) 

e depressão, reportando-se ainda a um relato de suicídio no local de trabalho14
. 

Cláudia Mazzei, por sua vez, atestou a ocorrência de LER/Dort, problemas 

auditivos, problemas relacionados à voz e transtornos mentais de diferentes naturezas 

(alcoolismo, depressão, estresse, neurastenia, fadiga, neurose profissional, etc)15. 

                                                           
11 ROSENFIELD, Cinara Lerrer. A identidade no trabalho em call centers: a identidade provisória. In: 
ANTUNES, Ricardo/BRAGA, Ruy (orgs). Infoproletários. São Paulo: Editora Boitempo, 2009. p. 178. 
12 DAL ROSSO, Sadi. Mais trabalho! A intensificação do labor na sociedade contemporânea. São Paulo: 
Boitempo, 2008. p. 141-165. 
13 BRAGA, Ruy. A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista. São Paulo: Boitempo, 
2012. p.190. 
14 ROSENFIELD, Cinara Lerrer. A identidade no trabalho em call centers: a identidade provisória. In 

ANTUNES, Ricardo; BRAGA, Ruy (orgs). Infoproletários. São Paulo: Editora Boitempo, 2009. p. 179. 
A propósito do suicídio em centrais de teleatendimento, Venco relata o caso francês da contratação do 
sociólogo Philipe Zarifian para realização de pesquisa empírica na Francetelecom após quatro ocorrências 
de suicídio em centrais de teleatendimento. Consultar: VENCO, Selma Borghi. As engrenagens do 

telemarketing: vida e trabalho na contemporaneidade. Campinas, SP: Arte Escrita, 2009. p.176. 
15

 NOGUEIRA, Cláudia Mazzei. As trabalhadoras do telemarketing: uma nova divisão sexual do 
trabalho? In: ANTUNES, Ricardo; BRAGA, Ruy (orgs). Infoproletários. São Paulo: Editora Boitempo, 
2009. p. 191-192. 
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Fábio Pimentel Silva também informa sobre casos de LER, problemas auditivos, 

na fala e na coluna, distúrbios do sono, depressão e ansiedade e, ainda, infecções 

urinárias, potencialmente decorrentes do controle excessivo do uso do sanitário16. 

Mônica Duarte Cavaignac igualmente foi a campo e extraiu em pesquisa 

realizada em uma grande empresa de teleatendimento na capital do Ceará o dado de que 

57% dos trabalhadores da empresa declaram ter adquirido pelo menos um problema de 

saúde no trabalho, sendo que, nesse grupo, observou-se 45,94% dos trabalhadores 

ostentando LER/DORT; 23,39% apresentando quadros de estresse, alterações no 

sistema nervoso e síndrome do pânico; 10,81% com problemas relacionados à audição; 

7,43% com problemas relacionados à voz; 3,36% com problemas alusivos à visão; e, 

por fim 2,03% com gastrite, inclusive nervosa17. 

Também há consenso epidemiológico quanto ao surgimento das seguintes 

doenças, de acordo com Pena, Cardim e Araújo: LER; patologias da voz (laringopatias 

em geral), em particular disfonias com lesões de cordas vocais; distúrbios psíquicos e 

manifestações neuróticas diversas, como alterações psicorgânicas relacionadas ao 

estresse; alterações gastrintestinais diversas, distúrbios miccionais e vesiculares; fadiga 

psíquica, alterações psicoendócrinas de ciclos menstruais; ergoftalmia; mudança de 

hábitos alimentares e outros18. 

As queixas sobre a duração reduzida do intervalo e o controle do uso de 

banheiro, bem como pelo ritmo do trabalho e pelo monitoramento excessivo das 

ligações aparecem com solidez nas entrevistas realizadas por esses pesquisadores. Tais 

alegações vêm associadas a denúncias de assédio moral, que é verificado como um 

modus operandi das gerências na cobrança de metas dos empregados.  

Corroborando esse quadro, dados fornecidos pelo Ministério da Previdência e 

Assistência Social, por meio do Anuário Estatístico da Previdência Social (doravante 

INSS), revelam uma significativa quantidade de acidentes do trabalho no setor. Desde 

2007 o total de acidentes registrados pela Previdência foi superior a 3 mil ocorrências, 

dentre elas sempre mais de 1 mil doenças ocupacionais. 

                                                           
16

 SILVA, Fábio Pimentel Maria da. Trabalho e emprego no setor de telemarketing (Dissertação de 
mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Orientador: Ruy Braga. 2010 
17

 CAVAIGNAC, Mônica Duarte. Precarização do trabalho e operadores de telemarketing. Revista 

Perspectivas, São Paulo, v.39, p. 47-74, jan/jun 2011. 
18 PENA, Paulo Gilvane Lopes; CARDIM, Adryanna and ARAUJO, Maria da Purificação N. Taylorismo 
cibernético e Lesões por Esforços Repetitivos em operadores de telemarketing em Salvador- Bahia. 
Cadernos CRH [online]. 2011, vol.24, n.spe1, pp. 133-153. 
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Acidente de trabalho consiste em gênero do qual o acidente de trabalho típico e 

as doenças ocupacionais são espécies.  De acordo com o art. 19 da Lei nº 8219/91, 

acidente de trabalho típico é o evento que ocorre em razão do exercício do trabalho e 

que provoca "lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 

redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho". 

O acidente típico é evento único, como queda, explosão, etc., responsável pela 

referida lesão ou perturbação funcional. Já as doenças são processos vividos pelos 

trabalhadores, expostos a condição(ões) do meio ambiente de trabalho ao longo do 

tempo, que provoca(m) (mesmo que não seja(m) a causa exclusiva) alterações que 

revelam qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico vinculadas com o 

ambiente de trabalho. Lesões por esforços repetitivos, perda de audição por exposição 

ao ruído são exemplos comuns de doenças ocupacionais19. 

Os dados sobre acidentes de trabalho divulgados pelo INSS são apresentados 

da seguinte maneira: quando há emissão de CAT pela empresa, o INSS discrimina as 

ocorrências entre doença e acidente típico (além de trajeto, que não nos interessa). 

Quanto não há emissão de CAT pela empresa, o INSS apresenta a ocorrência como 

acidente sem CAT (sem discriminar a espécie). Todavia, neste último caso, quase 

sempre se tratam de doenças ocupacionais20. 

Após anos seguidos de crescimento, a partir de 2010 há redução dos acidentes 

e doença comunicados ou reconhecidos pelo INSS no setor de teleatendimento. Isso 

poderia até sugerir que o cenário de adoecimento está melhorando, todavia, não é o 

caso. Longe disso, como será demonstrado no decorrer do texto, há fortes indícios de 

que se trata de corolário da regulação do capital relativamente ao adoecimento dos 

trabalhadores no setor, que visa ocultar problema. 

                                                           
19 O INSS divide as doenças em profissionais e do trabalho, mas para este estudo a discriminação não tem 
relevância, serão consideradas a mesma coisa, inclusive porque o INSS equipara todas para fins de 
benefício. As doenças profissionais, segundo o art. 20, I, da mesma Lei, são as entidades mórbidas 
produzidas ou desencadeadas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da 
respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Já as doenças do trabalho 
são definidas no art. 20, II, da Lei como aquelas adquiridas ou desencadeadas em função de condições 
especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacionem diretamente, nos termos da relação já 
mencionada. Vale acrescentar que a Lei, no § 2º do art. 2,0 flexibiliza o reconhecimento de acidente de 
trabalho para doenças que, embora não constantes da listagem do MTE e do MPS, demonstrem relação 
direta com o trabalho. 
20 Isso porque se tratam de transformações de benefício a partir do nexo epidemiológico (em 2007), que 
ocorrem quando a empresa não emite CAT específica e afasta o trabalhador por mais de 15 dias das 
atividades como se fosse doença comum, mas o INSS reconhece a relação do agravo com o trabalho e 
registra a ocorrência como acidente de trabalho. O INSS transforma o benefício e reconhece o caráter 
ocupacional da lesão do trabalhador com base na análise de perito e cruzamento de dados sobre setores 
econômicos, atividades laborais realizadas e incidência de agravos à saúde. 
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REGULAÇÃO PRIVADA E A ESTRATÉGIA DE ESCONDER O PROBLEMA 

Por meio dos dados do INSS é possível apreender evidências da natureza da 

regulação privada do reconhecimento dos agravos ocupacionais pelas empresas de 

teleatendimento. Ressalta-se, de início, que os dados a seguir, por definição, tendem a ser 

subestimados, pois contemplam apenas os casos admitidos pelas empresas ou de 

trabalhadores encaminhados à previdência. Portanto, os trabalhadores lesionados que não 

tiveram CAT emitida ou que não foram direcionados à previdência são, a priori, excluídos 

dos dados. Pensamos, inclusive, que é justamente esse o comportamento que as empresas do 

setor estão tendendo a adotar progressivamente nos últimos anos.  

Estamos considerando regulação privada o tratamento da força de trabalho no 

âmbito da empresa21. Essa gestão dos trabalhadores pelo capital não significa que o Estado 

está ausente da relação (que esta estaria adstrita a patrão e empregado), já que ele garante a 

própria relação22. Trata-se, sim, do cotidiano da relação sob a égide do capital, sem 

interferência direta de agentes como as instituições de regulação do direito do trabalho. 

Os dados abaixo se referem aos agravos ocupacionais, registrados pelo INSS, em 

todo Brasil, no setor de teleatendimento entre 2006 e 2012, e fornecem elementos relevantes 

para apreender como o capital tem regulado sua força de trabalho no que concerne ao 

reconhecimento dos adoecimentos laborais. 

 
CNAE 82.20-0-00 – Atividades de teleatendimento 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 1830 3510 4268 4764 3884 3579 3434 
Doença com CAT 581 418 314 310 199 129 96 
Acidente sem CAT - 1269 1656 1732 1396 1183 1052 

Fonte: INSS 
 
Trata-se do número de registros de doenças ocupacionais com CAT emitida e 

de acidentes de trabalho sem CAT (em regra representativos de doenças ocupacionais 

reconhecidas pelo INSS a partir do nexo epidemiológico, como já aludido) nas 

empresas enquadradas no CNAE referente a atividades de teleatendimento. 

Pelos dados, após 2007, com a adoção do nexo epidemiológico, mais de mil 

doenças ocupacionais não reconhecidas pelas empresas todos os anos passaram a ser 

cadastradas pelo INSS. Do total de acidentes a partir de 2007, incluindo de trajeto e demais 

                                                           
21

  Semelhante à definição de Krein (2007). 
22

 Necessariamente e, ao menos, garantindo a propriedade privada. Ver Filgueiras (2012), especialmente 

capítulo 3. 
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possibilidades, quase um terço são doenças ocupacionais sem emissão de CAT pelos 

empregadores. O fato de haver grande quantidade de acidentes não reconhecidos pelas 

empresas, que direcionam os trabalhadores ao INSS como se estivessem doentes por 

razões alheias ao trabalho, evidencia a resistência patronal em admitir o problema. 

Contudo, quando a análise foca as doenças ocupacionais o comportamento 

empresarial de ocultamento das doenças laborais fica muito mais evidente. Em 2011 e 

2012, dos casos de doença ocupacional cadastrados no INSS, menos de 10% foram 

reconhecidos pelas empresas como tal. Ou seja, trata-se de um fortíssimo indicador de 

uma não notificação muito intensa dos agravos laborais pelas empresas de 

teleatendimento. Em havendo adoecimento e incapacidade para o trabalho, a tendência 

das empresas é encaminhar o trabalhador à previdência como se ele estivesse acometido 

por uma doença comum, sem relação com o trabalho.  

Mas não se trata simplesmente de não admissão das doenças por parte das 

empresas. Os dados sugerem que há intenção deliberada e progressiva de ocultar as 

lesões. Isso porque ano após ano tem ocorrido queda no reconhecimento de doenças 

ocupacionais pelas empresas, sem que as lesões reconhecidas pelo INSS caiam, ou em 

proporção muitas vezes superior de queda. Assim, após a instituição do nexo técnico 

epidemiológico, parece que as empresas passaram a emitir ainda menos CAT como 

reação ao reconhecimento dos agravos pelo INSS e consequente elevação do número 

trabalhadores estáveis23 em seus quadros. 

Há indícios de que reação patronal foi mais longe. A partir de 2010 as 

empresas parecem ter se dado conta de que simplesmente não emitir a CAT e negar o 

caráter ocupacional da doença não era estratégia suficiente a obstar a estabilidade dos 

trabalhadores lesionados, tendo em vista a possibilidade de o INSS converter o auxílio 

doença comum em auxílio doença acidentário, sobretudo se verificado o nexo técnico 

epidemiológico. Assim, o próprio encaminhamento do trabalhador ao INSS passou a ser 

evitado pelas empresas como forma de fugir das consequências desses afastamentos no 

contrato de trabalho, mantendo os trabalhadores lesionados em atividade, impedindo 

afastamentos superiores e 15 dias ou dispensando esses empregados. 

Com base na dinâmica do total de acidentes fica ainda mais forte a suspeita de 

que as empresas estão evitando encaminhar os trabalhadores para a Previdência. As 

CAT emitidas pelas empresas por doença ocupacional caem imediatamente em 2007, 

                                                           
23 Trata-se da estabilidade provisória por acidente de trabalho, prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/91. 
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com o início do nexo epidemiológico. Ao mesmo tempo, cresce o número total de 

ocorrências, assim como o número de registros de doenças sem emissão de CAT. Esse 

processo segue nos dois anos seguintes. Em 2010 as empresas acentuam a redução na 

emissão de CAT, mas caem também a quantidade de acidentes sem emissão de CAT e o 

número total de acidentes no setor. Em 2011 e 2012 a queda total de acidentes é quase 

idêntica à soma redução do registro de doenças com CAT e acidentes sem CAT, 

mantendo-se praticamente constante o número de acidentes típicos. Ou seja, parece que 

se aliou a prática de não reconhecer as lesões com sequer afastar os adoecidos.  

Ainda com os dados do INSS, tais como divulgados oficialmente, é possível 

analisar a dinâmica do adoecimento e da postura empresarial no ramo do telemarketing 

comparada à de outros setores semelhantes. Trazem-se à colação os números registrados 

para outras atividades catalogadas sob o CNAE de divisão “82”, que se relaciona a 

“serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às 

empresas”. Pelos dados a seguir fica evidenciado que o número de doenças 

ocupacionais nas demais atividades é significativamente inferior ao teleatendimento:  

 
CNAE DOENÇAS OCUPACIONAIS 

COM CAT EMITIDO 
ACIDENTES DE TRABALHO 

SEM EMISSÃO DE CAT 
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 
8211 20 27 26 310 249 251 
8219 4 16 7 86 102 88 
8220 310 199 129 1.732 1.396 1.183 
8230 3 4 6 52 72 70 
8291 25 19 18 134 151 136 
8292 8 8 8 49 45 49 
8299 105 98 62 1.265 1.023 946 

Fonte: INSS 
 

A evidência de que há maior incidência de adoecimentos no telemarketing 

surge na comparação entre as atividades. Pelo IBGE, o CNAE 8211 (serviços de 

escritório) tinha entre 33 mil e 50 mil empresas entre 2009 e 2011, mas quase 80% a 

menos de doenças ocupacionais registradas do que o teleatendimento. Já o setor 8299 

(serviços prestados à empresas), que mais se aproxima do teleatendimento em doenças 

registradas, tem entre 81 e 82 mil empresas entre 2009 e 2011. Enquanto isso, o número 

de empresas no telemarketing não passa de 2,5 mil em 2011, mais de 20 vezes menos 

do que os outros setores, e mesmo assim possui maior registro de adoecimentos. 
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Em todos os setores há indícios fortes de não notificação de doença 

ocupacionais, já que o número de doenças não reconhecidas pelas empresas e 

registradas pelo INSS é sempre muito maior do que as comunicadas pelos 

empregadores. 

Entretanto, no teleatendimento a redução do número de ocorrências de emissão 

de CAT por doença pelas empresas é maior. Essa diminuição é também maior do que 

nos dados nacionais, nos quais a emissão de CAT por doença cai de 30 mil, em 2006, 

para 15 mil, em 2011, ou seja, se reduz pela metade. No teleatedimento o número de 

CAT emitida em 2006 é mais de 4 vezes superior ao de 2011. Em suma, as empresas do 

setor de teleatendimento lideram uma tendência de modus operandi na comunicação das 

doenças ocupacionais que é comum a todo o Brasil. 

Ainda pela tabela anterior vale destacar que, enquanto em outros setores o 

número de acidentes reconhecidos pelo INSS sem emissão de CAT oscila, sé mantém 

ou até cresce entre 2009 e 2011, no teleatendimento os benefícios previdenciários dessa 

natureza caem 31,7%, e diminuem ainda mais em 2012, como visto na tabela 1. 

Desse modo, há indícios fortes de que esses dados expressam as políticas 

empresariais de regulação da força de trabalho no setor de teleatendimento. Em síntese, 

elas buscam ocultar as doenças, deliberadamente, e incluem, para não emissão de CAT: 

procedimento de “invisibilização epidemiológica”, por parte dos setores médicos da 

empresa, que muitas vezes atuam negando a ocorrência de doenças do trabalho e 

implementam estratégias de deturpação da causalidade da enfermidade24; também há 

relatos de controle, por parte das empresas de telemarketing, dos diagnósticos 

produzidos por empresas médicas conveniadas, por meio do descredenciamento 

daquelas clínicas de assistência médica supletiva que emitiam laudos caracterizando 

doença do trabalho. Complementarmente, e principalmente, o ocultamento das doenças 

                                                           
24 Vale referir aos depoimentos colhidos na pesquisa de Pena, Cardim e Araújo: empresa utilizava 
estratégias com o objetivo de dificultar ou impedir a emissão da CAT: "Depois foi que ele chegou [o 

médico da empresa] me disse que se ele me desse a CAT, ele estava contraindo dois problemas pra ele: 

um com o INSS e outro com a empresa" An.).(...), "LER não existe", "LER é invenção do sindicato" e 
"LER é lerdeza do trabalhador"”. (PENA, Paulo Gilvane Lopes; CARDIM, Adryanna  and  ARAUJO, 
Maria da Purificação N..Taylorismo cibernético e Lesões por Esforços Repetitivos em operadores de 

telemarketing em Salvador-Bahia. Cad. CRH [online]. 2011, vol.24, n.spe1, pp. 133-153). 
São frequentes as denúncias de assédio moral em relação aos lesionados, como acusa-los de estarem 
mentindo sobre as lesões, justamente para evitar a manifestação dos agravos, como consta no acórdão. 
http://aplicacoes1.trtsp.jus.br/vdoc/TrtApp.action?viewPdf=&id=253744 



11 

 

ocupacionais se encerra com o não afastamento dos trabalhadores ao INSS, e descarte 

de empregados não saudáveis, dispensando-os quando doentes25. 

Apesar de já bastante significativos os dados apresentados, há que se 

considerar que há indícios de subnotificação das doenças ocupacionais no âmbito do 

próprio órgão previdenciário, mesmo após a adoção do critério do nexo técnico 

epidemiológico.  Por exemplo, Ana Soraya Bonfim, em estudo sobre o adoecimento dos 

teleoperadores em Salvador, indica a não correspondência entre o número de benefícios 

acidentários concedidos pelo INSS e os dados efetivos sobre adoecimento no setor. A 

autora aponta que a disparidade entre o número de benefícios por doença comum e o de 

benefícios acidentários para doenças de mesma natureza revela que as diferentes 

condutas dos profissionais responsáveis pelo atendimento dos trabalhadores no órgão 

previdenciário acarreta resultados diferentes quanto ao reconhecimento do nexo de 

causalidade entre doenças e trabalho, daí decorrendo potencial viés nos dados.  

Recente artigo de Luiz Salvador aponta que o Sistema SABI (Sistema 

Administrativo de Benefícios por Incapacidade) da previdência tem dificultado a 

concessão do auxílio-doença acidentário pelo NTEP, “ainda que o perito reconheça o 

direito do segurado a tal benefício”, citando os casos em que há incoerência dos CNAE 

com as atividades efetivamente realizadas pela empresa, o curto tempo de 

preenchimento nos dados da perícia, entre outros26.  

Para além dos dados do INSS, é possível aprofundar a análise do 

comportamento das empresas na comunicação dos adoecimentos a partir do total de 

empresas existem no ramo de teleatendimento no país e em duas unidades da federação, 

posteriormente discutindo o comportamento do conjunto de empresas que emitem 

comunicação de acidente de trabalho, e por fim detalhando a postura das empresas mais 

representativas em cada estado, que estão também entre as maiores do país. 

A tabela abaixo foi construída a partir de dados relativos ao período 

compreendido entre 2006 e 2011, tendo as empresas sido filtradas a partir de sua 

inscrição no CNPJ e CNAE. 

                                                           
25 Trabalhadores são dispensados lesionados ou até mesmo tendo gozado de benefício previdenciário. Isso 
é concretamente indicado nos acórdãos da justiça do trabalho referentes a processos de trabalhadores para 
requerer seu direito à estabilidade. Os acórdãos disponibilizados nos links a seguir, concernentes a duas 
das maiores empresas de teleatedimento do Brasil (cujo comportamento detalharemos mais à frente) 
reconhecem a ilegalidade da dispensa dos trabalhadores lesionados: 
http://aplicacoes1.trtsp.jus.br/vdoc/TrtApp.action?viewPdf=&id=114520; 
http://aplicacoes1.trtsp.jus.br/vdoc/TrtApp.action?viewPdf=&id=329289 
26 Link: http://www.adital.com.br/site/noticia_imp.asp?cod=32983&lang=PT. Brasil – INSS: Conivência 
repudiada. Luiz Salvador. Janeiro de 2014. 
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Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) = 82.2 Atividades de teleatendimento 

Faixas de pessoal ocupado = Total; Natureza jurídica = Entidades empresariais 

 BRASIL Bahia São Paulo 
2006 1.326 47 706 

2007 1.537 39 842 

2008 1.885 39 1.046 

2009 2.046 31 1.142 

2010 2.223 38 1.189 

2011 2.428 38 1.293 

FONTE: IBGE 
 

É crescente o número de empresas de teleatendimento no país. Mais de metade 

se concentra no Estado de São Paulo ao longo de todo o período acima27. No Estado da 

Bahia esse número oscila, tendo sido registrada queda em relação ao ano de 2006. Em 

2011 foram identificadas 38 empresas na Bahia e 1293 empresas em São Paulo.  

A partir de pesquisa com base em todos os CNPJ do CNAE de 

teleatendimento, descobriu-se que, na Bahia, entre janeiro de 2011 e junho de 2013, 18 

empresas do setor emitiram alguma CAT, ou seja, menos de metade das empresas 

existentes. Em São Paulo, no mesmo período, 507 empresas emitiram alguma CAT 

(também menos de metade do total), panorama que, a priori, já se mostra incompatível 

com as ocorrências de adoecimento registradas pela literatura.  

Isto é, de acordo com mais de metade das empresas de telemarketing desses 

estados não houve NENHUM acidente de trabalho vitimando seus trabalhadores 

durantes DOIS ANOS E MEIO. Vale ressaltar que São Paulo responde por mais de 

metade do número de empresas de teleatendimeneto do Brasil. Esses dados são 

indicadores de que não apenas as doenças ocupacionais, bem como os acidentes típicos 

são omitidos pelas empresas de telemarketing, já que é pouco plausível que num setor 

com as características aqui apresentadas não ocorra nenhum acidente de trabalho (de 

nenhuma espécie) em mais de metade das empresas ao longo de mais de dois anos. 

Quanto às empresas que emitiram alguma CAT, na Bahia, das 18 que 

reconheceram algum acidente, somente duas delas emitiram CAT concernente a doença 

do trabalho: as demais ocorrências se referiam exclusivamente a acidentes típicos. Em 

São Paulo, onde 507 empresas emitiram alguma CAT, só 47 emitiram CAT por doença 

ocupacional. Portanto, cerca de 90% das empresas que emitem CAT não o fazem em 

razão de doenças ocupacionais. 
                                                           
27 Ver: ALMEIDA, Marina de Castro. Em outro ponto da rede: desenvolvimento geográfico desigual e o 
‘vaivém’ do capital nas operações de Contact Center. Tese de Doutorado. FFCH – USP. 2013. 
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Considerando o total de empresas mapeadas pelo IBGE, apenas menos de 5% 

das empresas de teleatendimento em São Paulo e praticamente 5% dos empregadores na 

Bahia reconhecem a existência de alguma doença ocupacional nos seus quadros, 

justamente o tipo de adoecimento mais notório no setor. 

Corroborando os dados agregados do INSS para o setor, essas informações 

evidenciam a relutância empresarial em reconhecer o fenômeno do adoecimento como 

consequência do trabalho, especialmente no que concerne às doenças ocupacionais, 

dificultando o acesso à proteção previdenciária que a emissão da CAT proporciona.  

Para as empresas, a não emissão da CAT reduz os custos oriundos do 

afastamento dos trabalhadores doentes (deixam de recolher FGTS), diminui o 

pagamento da alíquota em folha de pagamento do seguro acidente (SAT), assim como 

ajuda a maquiar os dados concernentes à inadequação dos seus processos produtivos às 

normas de saúde e segurança. Ademais, ao não reconhecer a doença, as empresas 

buscam evitar a estabilidade acidentária dos trabalhadores e obter maior flexibilidade na 

dispensa. Ao não admitir o adoecimento dos empregados, o empregador dificulta a 

produção de provas para as ações individuais de trabalhadores requerendo estabilidade 

ou dano reparatório das empresas, bem como para as ações civis públicas (ACP) do 

Ministério Público do Trabalho (MPT) e eventuais ações regressivas da Advocacia da 

União (AGU) para ressarcimento do erário. Em suma, além de espoliar os 

trabalhadores, ao ocultar os agravos as empresas buscam se furtar da responsabilidade 

sobre eles, socializando o prejuízo com toda a sociedade. 

Assim, esconder o adoecimento traz uma série de benefícios à lógica do capital 

que explicam o modus operandi aqui descrito. 

Finalmente, passe-se à análise do comportamento de quatro das principais 

empresas do país, duas em São Paulo (que chamaremos de CX e MB), sendo as que 

mais emitiram CAT no estado entre janeiro de 2011 e julho de 2013, e duas da Bahia 

(CT1 e CT2, filiais de mesma empresa), que além de serem as que mais emitiram CAT 

no mesmo período, foram as únicas que reconheceram alguma doença ocupacional. 

A CX, cujo total de empregados variou entre 4,5 mil e 6 mil entre 2011 e 2013, 

foi a empresa que mais emitiu CAT no estado de São Paulo nos últimos 3 anos. Foram 

emitidas pela empresa 216 CAT, sendo que apenas 3 se referiam a doenças 

ocupacionais. A MB é a segunda empresa que mais emitiu CATs no período analisado. 

Ela contou com uma faixa de 2,3 mil a 3,2 mil emprego entre 2011 e 2013, e subscreveu 
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54 CATs no período. No entanto, somente uma dessas comunicações foi emitida em 

razão de doença.  

Na Bahia esse padrão se repete: foram apenas 5 CAT emitidas por doença 

ocupacional no estado entre janeiro de 2011 e julho de 2013. Todas elas, restritas a duas 

empresas, filiais de um mesmo grupo, mas mesmo assim em proporção extremamente 

reduzida em relação aos acidentes comunicados. A CT1 emitiu 107 CATS (possuía 

entre 3 e 4 mil empregados no período), mas, dessas, apenas quatro por doença.  A CT2 

emitiu 63 CAT (para um total de empregados que variou entre 5650 e 6178 no período 

maio de 2011 a julho de 2013), mas só uma CAT por doença laboral. 

Portanto, o cenário de ocultamento do adoecimento é ainda mais grave: se 90% 

das empresas do setor que emitem alguma CAT não reconhecem nenhuma doença, 

mesmo o percentual ínfimo daquelas que reconhecem alguma doença o faz em 

proporção reduzidíssima, já que inferior a 4% dos acidentes comunicados por elas.  

Vale ressaltar que mesmo as raríssimas CAT referentes a doenças pelas 

empresas podem ter sido determinadas judicialmente, e não pelo reconhecimento do 

agravo. Interessante ressaltar também que, apesar de mínimas, as CAT emitidas pelas 

referidas empresas corroboram a miríade de adoecimentos que acometem os 

trabalhadores do setor. Nas quatro empresas, os registros referiam-se a adoecimento 

psíquico, síndrome do túnel do carpo em punho e antebraço, perda auditiva, 

corroborando a constatação de que a precariedade do trabalho no setor tem o potencial 

de lesionar a saúde dos trabalhadores de diversas maneiras e em várias intensidades, 

alcançando desde a sua corporalidade física até o seu bem-estar psíquico. 

Corroborando os dados gerais do setor, a estratégia de ocultamento das lesões 

nessas empresas vai além do não reconhecimento do problema, e abarca a dispensa dos 

lesionados. A prática de dispensa dos trabalhadores por essas empresas parece 

recorrente, como ilustram as informações e decisões de alguns processos judiciais. 

Na Bahia, o acórdão abaixo registra caso em que a empresa CT1 encaminhou 

ao INSS uma trabalhadora com doença ocupacional como ela se tivesse doença comum. 

Após o retorno da empregada do benefício, ela foi dispensada pela empresa, lesionada, 

sem sequer haver novo afastamento ao INSS: 

Na peça inicial, noticia a reclamante que, em abril de 2006, “passou a sentir fortes dores na mão 
e no punho direito, alem de sofrer inchaço nos braços [...]” (sic – fl. 03). Nesta ocasião, após a 
realização de diversos exames, teve o diagnóstico de “síndrome de túnel do carpo de caráter 
sensitivo e componente desmielinizante de grau leve bilateralmente”. A autora postulou, então, 
junto ao Órgão Previdenciário, a concessão de auxílio- doença comum (B31), benefício que 
gozou no período de 27/09/2006 a 28/03/2007. Ainda segundo o exórdio, em 15/05/2007, apesar 
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de acometida por  doença  ocupacional, a reclamante foi despedida sem justa causa, “em 
flagrante desrespeito à sua saúde e integridade física” (sic – fl. 03). Nesse passo, afirma que, em 
16/07/2007, “houve o reconhecimento do nexo de causalidade entre à atividade laboral da 
Obreira e patologia por ela apresentada, tendo o INSS transformado o benefício de Auxílio- 
Doença  Previdenciário (B31) para Auxílio- Doença  por Acidente de Trabalho (B91)” (sic – fl. 
03). As reclamadas, entretanto, rechaçam as alegações da reclamante, aduzindo a inexistência de  
doença  ocupacional, tendo em mira a ausência de nexo de causalidade com as funções 
desenvolvidas pela autora, assim como sustentam a falta de prova da culpa das acionadas e da 
incapacidade laboral da obreira. Nesse contexto, compulsando os exames médicos anexados pela 
obreira (fls. 26, 28, 38, 40, 45 e 46), relativos ao período de março a novembro de 2007, 
observa-se que, de fato, a reclamante, no momento de sua despedida imotivada, em 15/05/2007, 
encontrava-se acometida pelas seguintes patologias: síndrome do túnel do carpo e tendinopatia 
crônica. Por outro lado, o comunicado do INSS (fls. 34 e 156) atesta que, em 16/08/2007, apenas 
três meses após o rompimento do liame empregatício, a autora teve deferido seu pedido de 
transformação do benefício de auxílio- doença  comum (B31) para o acidentário (B91). 2ª. 
TURMA Processo (Nº 0021100-16.2008.5.05.0018) RELATORA: DALILA ANDRADE 

 

As empresas muitas vezes nem sequer respeitam a estabilidade previdenciária e 

dispensam os trabalhadores nesse período. Por exemplo, no caso do 

processo nº 00018308620105020028 do Tribunal do Trabalho em São Paulo, 

envolvendo a MB. 

A autora trabalhou na ré no período  de 01.02.2007  a  07.06.2010  na  função  de operadora 
de telemarketing.  Em 15.02.2010, foi afastada pela Previdência Social em razão de incapacidade
 para o trabalho e recebeu auxílio-doença (espécie 91) até 07.06.2010 (fls. 34 e 39) data em que f
oi dispensada sem justa causa pela ré (fl. 45).  2.1. O exame de ultrassonografia do punho direito
 (fl. 25) revelou que a autora é portadora de “Tenossinovite dos extensores quirodáctilos”  e “Ten
ossivite de Quervain” cujo nexo causal “entre o agravo e a profissiografia” foi reconhecido pela 
Previdência, tanto que “o benefício foi concedido em espécie acidentária” (fl. 34). 
 

Do mesmo modo, a empresa CT (conforme acórdão do processo Nº 0000976-

86.2010.5.05.0003) dispensou trabalhadora no período de estabilidade, desrespeitando 

uma proteção ao emprego que deveria durar, no mínimo, quase um ano inteiro. 

O processo de dispensa e admissão de novos trabalhadores por essas quatro 

empresas corrobora a hipótese do desligamento como estratégia de omitir os casos de 

adoecimento em seus quadros. Confirmando a literatura, há intensa rotatividade nas 

empresas. Se no Brasil é A taxa de rotatividade, crescente, atingiu 36% em 2009.28, nessas 

empresas essa taxa varia entre 3% a 10% todos os meses. A troca anual de trabalhadores 

chega a suplantar o total médio de empregados no mesmo período. 

Na MB foram 6901 vínculos em 2012, que começou com 2690 e terminou com 

2577 empregados (variação absoluta inferior a 5%). Enquanto isso houve 4652 

desligamentos, ou seja, número suficiente para trocar todos os empregados quase duas 

vezes em apenas um ano. Nessa impressionante rotatividade, muitas vezes mais de 10% 

                                                           
28 As taxas são calculadas entre o mínimo de admitidos ou desligados e dividido pelo estoque médio 
(estoque do ano somado com o estoque do ano anterior dividido por dois); portanto, corresponde, grosso 
modo, à troca de trabalhadores no conjunto dos empregados em um ano. 
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do total de emprego em um único mês, como em janeiro, fevereiro em março de 2013, 

quando havia respectivamente 2384, 2515 e 2648 empregados contratados, sendo 

trocados 276, 318 e 356 empregados em cada intervalo de 30 dias. Em 2011, a empresa 

teve entre de 2 a 3 mil trabalhadores no total, mas houve 8016 vínculos ao longo do ano. 

Ainda em São Paulo, a CX teve 9611 vínculos em 2012, quando o número 

médio de empregados foi próximo de 5500. Ela começou 2012 com 5783 e terminou 

com 5054, diminuição de pouco mais de 10% no estoque de empregados. Contudo, no 

período foram dispensados mais de 4500 empregados, quase o número final do estoque, 

suficiente para renovar quase todo o quadro da empresa em apenas um ano. 

A CT2 teve quase sempre mais do que 3% de taxa de rotatividade mensal entre 

maio de 2011 e julho de 2013. De um total de 5 a 6 mil trabalhadores, 200, 300, 400 

empregados eram trocados todos os meses. Em 2011 foram 8755 vínculos, quando a 

média de empregados em atividade era 5700. Em 2012, foram 9512 vínculos, num total 

médio aproximada de 5 mil empregados na empresa. Ou seja, a empresa praticamente 

renova todos os seus quadros ao longo de um ano. Na CT1 a taxa de rotatividade mensal 

foi rotineiramente superior a 5%, comumente mais de 200 empregados sendo trocados 

numa população que variava entre 3 e 4 mil trabalhadores entre outubro de 2011 e julho 

de 2013. Ao mesmo tempo passaram 5821 vínculos em 2011 e 6381 em 2012. 

Em que pese não ser possível determinar a quantidade de adoecidos, fatores 

como a existência e condenação em processos por dispensa de trabalhadores lesionados, 

a ínfima quantidade de CAT por doença (10 somadas as 4 empresas em 2 anos e meio) e 

a galopante dispensa para troca de trabalhadores indicam fortemente que o recurso a 

descarte de adoecidos é substancial29. 

Em todo o Brasil, num universo de mais de duas mil empresas, menos de cem 

doenças ocupacionais foram reconhecidas pelos empregadores do ramo do 

teleatendimento (INSS) em 2012, o que é um dado insignificante diante das estatísticas 

já aventadas pela literatura de trabalhadores acometidos de alguma doença nos curtos 

períodos de tempo que abarcam seus contratos, do reconhecimento de doenças pelo 

INSS não admitidas pelos empregadores, e, sobretudo, diante do universo de 

trabalhadores que laboram no setor (operadores de teleatendimento, segundo a RAIS: 

                                                           
29 A recorrência da dispensa de trabalhadores como estratégia para omissão dos adoecimentos pode ser 
mais bem apurada por meio de análise do histórico clínico dos trabalhadores dispensados. O histórico 
previdenciário por empresa também pode ajudar nesse sentido. 
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respectivamente 337, 388 e 414 mil em 2009, 2010 e 2011 em empresas do setor; mas 

há fontes que afirmam que esse quantum supera um milhão de empregados30).  

Ainda que algumas doenças possam ter uma manifestação sintomática tardia 

em relação ao período trabalhado, as principais moléstias que acometem os 

trabalhadores em call centers, quais sejam, as lesões musculares por esforço repetitivos, 

os problemas nas cordas vocais e os problemas psíquicos, como a literatura pautada em 

entrevistas dos trabalhadores e de médicos do trabalho demonstra, tendem a aparecer no 

curso do contrato. Prova da manifestação das moléstias durante o contrato é o alto 

índice de absenteísmo dos trabalhadores e as reiteradas disputas judiciais em torno da 

validade dos atestados médicos apresentados pelos trabalhadores31. 

Quando comparados aos benefícios previdenciários (que, como visto, também 

sofrem subnotificação), as informações indicam uma instrumental e generalizada 

política de ocultação dos adoecimentos no trabalho por parte dos empregadores. Ao 

contrário das empresas, que na maioria das vezes nem sequer comunicam acidentes, o 

INSS reconhece que o problema existe, como demonstra o fato de que 1/3 de todos os 

acidentes de trabalho considerados como tal pelo INSS decorrem da conversão de 

ocorrências comunicadas como doenças comuns, em benefícios ocupacionais.  

Mesmo entre as empresas que admitem algum acidente, só uma em cada dez o 

faz em razão de alguma doença. E, mesmo quando admitem alguma doença, o 

percentual ínfimo de reconhecimento contribui para a invisibilização do problema e, por 

consequência, para a redução das demandas regulatórias por alteração das condições e 

processos de trabalho que contribuem para a intensificação do adoecimento.  

Além disso, é pouco plausível a hipótese de melhora nas condições de trabalho 

nos últimos anos no setor. Por exemplo, as quatro empresas citadas neste texto são 

flagradas corriqueiramente pela fiscalização do trabalho cometendo centenas e 

reiteradas infrações às normas de segurança e saúde. Desse modo, mantêm-se os riscos 

ocupacionais e, portanto, a probabilidade de adoecimento dos trabalhadores. 

A CX, em São Paulo, foi auditada em junho de 2012, sendo multada por manter 

trabalhadores no teleatendimento com excesso de jornada, tanto diária, quanto semanal; 

deixar de conceder pausas de descanso de 10 minutos contínuos; deixar de submeter 

                                                           
30 Dados da Associação Brasileira de Telesserviços. Disponível em 
http://www.abt.org.br/telemarketing.asp. Acesso em 25/11/2013; 20h28. Ver também: Telemarketing 
emprega 1,4 milhões no país. Portal G1. Disponível em http://g1.globo.com/concursose- 
emprego/noticia/2012/10/telemarketing-emprega-14-milhao-no-pais-veja-como-e-o-trabalho-nosetor. 
html. Acesso em 25/11/2013; 20h28. 
31 http://www.trtsp.jus.br/Geral/Consulta/Jurisprudencia/Ementas/020111447636.html 
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trabalhador a exame médico periódico. Na MB as últimas inspeções foram em 2009 e 

2010, sendo constatadas, dentre outras, infrações como deixar de submeter trabalhador a 

exame médico a cada ano e a exame médico demissional; excesso de jornada diário e 

semanal; ausência de descanso; utilizar assentos nos postos de trabalho em desacordo 

com a NR-17; não implementar programa de vigilância epidemiológica para detecção 

precoce de casos de doenças relacionadas ao trabalho; deixar de emitir a Comunicação 

de Acidente de Trabalho produzida em virtude das condições de trabalho.   

Na CT1, na Bahia, houve inspeção em março de 2012, sendo flagradas 

ilegalidades como: deixar de contemplar, na avaliação da organização do trabalho da 

análise ergonômica, as variações da carga de atendimento; manter local de trabalho com 

níveis de ruído acima do permitido; não realizar exames complementares, de acordo 

com o disposto na NR-7; deixar de contemplar, na análise ergonômica do trabalho, o 

relatório estatístico da incidência de queixas de agravos à saúde colhidas pela Medicina 

do Trabalho nos prontuários médicos. Em novembro de 2012, dentre vários outras 

infrações, detectou-se: não implementação de modelos de diálogos que evitem carga 

vocal intensiva do operador; ausência de medidas de redução do ruído; não inclusão de 

atividades e situações de trabalho na análise ergonômica do trabalho. 

Na CT2 houve auditoria em janeiro de 2012, sendo constatadas, dentre outras, 

infrações como: não registrar riscos identificados na análise ergonômica no Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional; manter local de trabalho com níveis de 

ruído acima do permitido; desrespeito ao descanso de trabalhadores. Em novembro de 

2012, entre várias outras ilegalidades, a empresa deixou de contemplar, na análise 

ergonômica, a avaliação da organização do trabalho, a descrição das características dos 

postos de trabalho no que se refere ao mobiliário, utensílios, ferramentas, espaço físico 

para a execução do trabalho e condições de posicionamento e movimentação; não 

realizou de exames complementares; não adotou medidas de redução do ruído de fundo; 

nem modelos de diálogos que evitem carga vocal intensiva do operador, não  incluiu a 

participação dos trabalhadores na análise ergonômica do trabalho. 

Assim, em todas as quatro empresas, além de infrações que elevam os riscos de 

adoecimento, como deixar de controlar ruído, de conceder pausas, não realização 

correta das análises ergonômicas, exceder jornada, se verificam infrações diretamente 

vinculadas ao ocultamento dos agravos, como não realização de exames médicos 

(inclusive demissional), não realização de exames complementares, não documentação 

das queixas dos trabalhadores, não emissão de CAT. 
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Destarte, é difícil acreditar na diminuição dos agravos à saúde dos 

trabalhadores no setor nos últimos anos, ainda mais pela dinâmica das ações judiciais e 

dos benefícios acidentários previdenciários à revelia dos empregadores32.  

 
CONCLUSÕES 

À luz de todas as informações e argumentos apresentados, e considerando que 

o teleatendimento é um setor em franco crescimento, a redução da comunicação de 

doenças ocupacionais pelas empresas indica o ocultamento deliberado dos agravos.  

Trata-se de uma estratégia de regulação do adoecimento laboral, cujo padrão é 

não informar as ocorrências. Além disso, há fortes indícios de que, sabedoras do 

procedimento recente do INSS de conversão dos benefícios previdenciários comuns em 

benefícios acidentários, as empresas, objetivando reduzir custos e aumentar a 

flexibilidade de dispensa, têm evitado o próprio afastamento (muitas vezes dispensando 

os empregados lesionados), já que o número de benefícios tem caído desde 2010, dado 

incompatível com, dentre outros indicadores, o crescimento econômico galopante do 

setor (média de crescimento de 11% nos últimos 12 anos33), que acarreta aumento do 

número de postos de trabalho, e a intensificação do adoecimento da categoria, 

massivamente identificada pela literatura sociológica. 

Esse modus operandi das empresas não surpreende. Por natureza, o capital 

questiona e ataca o que considera obstáculo ou simplesmente entrave à sua reprodução34, 

com os agravantes do nosso capitalismo retardatário. A defesa da flexibilização do trabalho 

no Brasil nas últimas duas décadas, assim como o desrespeito às normas vigentes, são 

evidência desse processo. A preservação da saúde humana também é também tratada como 

uma barreira à reprodução do capital, pois respeitá-la demanda redução de flexibilidade na 

gestão da força de trabalho e dispêndio de recursos que provavelmente não implicarão 

retornos financeiros. Assim, um limite às condições do assalariamento só pode ser exógeno 

                                                           
32 Sem esquecer que os dados do INSS abarcam somente os trabalhadores que são encaminhados ao órgão 
para fruição de algum benefício, o que implica dizer que, quando o INSS subnotifica os casos de doença, 
deixando de reconhecer o direito do trabalhador a algum benefício, ou quando a empresa deixa de afastar 
o trabalhador, mesmo por doença comum (que seria transformada), o adoecimento não é registrado. 
33 Dados da Associação Brasileira de Telesserviços. Disponível em 
http://www.abt.org.br/telemarketing.asp. Acesso em 25/11/2013; 20h28. 
34 No plano teórico, trata-se de um fato amplamente aceito, desde os primórdios das ciências sociais - de 
Marx (MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. São Paulo: Civilização Brasileira, 2002.) a 
Weber (WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira Thomson 
Learning, 2003), passando pela teoria econômica ortodoxa, apesar das diferentes perspectivas, inclusive 
epistemológicas -, que o capital objetiva o lucro, e de modo compulsivo, tendendo a buscar subverter ou 
atropelar os obstáculos que se apresentam à sua livre reprodução. 
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(seja através de intervenção subsidiária estatal, da organização coletiva dos trabalhadores, 

etc.), pois a própria relação não abarca inerentemente nenhum35. 

A dinâmica aqui apresentada sobre o reconhecimento dos agravos à saúde dos 

trabalhadores sugere que qualquer procedimento que seja confiado à regulação privada 

tende a ser burlado em prejuízo dos trabalhadores e em prol da reprodução do capital.  

A atenuação ou reversão do quadro de invisibilidade do adoecimento requer, 

tendo em vista a força insuficiente do movimento sindical, a regulação das instituições 

públicas com atribuições concernentes ao problema, em particular o INSS, a AGU, o 

MPT, a justiça e o ministério do trabalho. 

Contudo, não pode se assentar no padrão conciliatório de atuação, que 

incentiva a ilegalidade e contribui para a precarização justamente porque espera que as 

empresas respeitem espontaneamente os direitos dos trabalhadores e sua integridade 

física. Vale citar o caso da empresa CT1 e CT2, na Bahia, que firmou TACs, desde 

2008, com reiterados descumprimentos (formalizados até em ações judiciais 

individuais, como no processo Nº 0098900-60.2008.5.05.0038, bem como nas últimas 

fiscalizações realizadas pelo Ministério do Trabalho nas empresas). 

A Justiça do Trabalho também não tem apresentado uma estratégia regulatória 

eficiente para incitar as empresas a mudarem sua postura no setor, pois normalmente 

individualiza a análise do adoecimento, dificultando o nexo entre trabalho e doença, e, 

mesmo quando reconhecem a lesão profissional e condena as empresas ao pagamento 

de algum valor indenizatório, este montante tende a ser pouco expressivo diante do 

potencial econômico das empresas36. 

A atuação do Estado, se pretende efetividade, necessita ser impositiva, como o 

nexo técnico epidemiológico adotado pelo INSS é parcialmente. Isso porque ele 

necessita de mecanismos de redução de lucro para as empresas que não reconhecem os 

agravos. Para isso as ações regressivas da AGU precisam se tornar corriqueiras. Além 

disso, multas do Ministério do Trabalho, ACP do MPT e indenizações na Justiça do 

Trabalho e Federal devem ser espraiadas de modo que o ocultamento dos adoecimentos 

acarrete perda financeira maior do que os benefícios até agora obtidos pelas empresas 

que escondem os agravos. 
                                                           
35 Consultar: KREIN, José Dari. Debates contemporâneos: economia social e do trabalho, 8: as relações 
de trabalho na era do neoliberalismo no Brasil. São Paulo: Ltr, 2013; FILGUEIRAS, Vitor. Estado e 

direito do trabalho no Brasil: regulação do emprego entre 1988 e 2008. (Tese de Doutorado). Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. Orientadora: Graça Druck. 2012. 
36

 DUTRA, Renata Queiroz. Do outro lado da linha: poder judiciário, regulação e adoecimento dos 
trabalhadores em call centers. Dissertação de mestrado. Universidade de Brasília, 2014. 


