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RESUMO 
 
 

RODRIGUES, M. C. P. Reestruturação, precarização e resistência nas 
telecomunicações do Rio de Janeiro: o trabalho no “campo de batalha”. 2016. 273 f. 
Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana). Centro de Educação 
e Humanidades. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.  
 

A presente pesquisa investiga as transformações ocorridas nas 
telecomunicações após a sua privatização, em 1998, tendo como foco o Trabalho 
nas empresas do Rio de Janeiro, nos três segmentos constitutivos do setor, que hoje 
encontram-se divididos entre as operadoras e as empresas prestadoras de serviços. 
Esse trabalho, que sofreu alterações de corte tecnológico e de gestão, foi 
profundamente flexibilizado e precarizado, também como parte das estratégias 
adotadas pelo capital, a nível global, para enfrentar mais uma de suas grandes 
crises, a partir da década de 1970. Neste caso, o desemprego tem sido um 
importante instrumento para a recuperação da taxa média de lucro das empresas, o 
qu   xpl       lt ss m  rot t v       ntr  os s  m ntos m  s “pr  ár os”    
categoria, ou seja, os trabalhadores do teleatendimento e os da rede. Tudo isso traz 
consequências graves na condição com que os trabalhadores têm e terão para 
exercer sua atividade, aumentando o número de adoecimentos – por assédio, 
intensificação da jornada – além de trazer também consequências para suas formas 
de organização e representação. Nos perguntamos, se num quadro deste é possível 
pensar em alguma forma de resistência por parte dos trabalhadores. A análise dos 
documentos acessados – fichas de homologação, e-mails de denúncias, Acordos e 
Convenções Coletivas de Trabalho – além de entrevistas com dirigentes sindicais e 
questionários com demitidos nos permitem dizer que há uma resistência, cotidiana, 
às vezes invisível, às vezes aberta – como nas greves e nas Comissões de 
Trabalhadores – que logram se posicionar contra essa lógica da precarização do 
trabalho. 
 
Palavras-chave: Privatização. Reestruturação. Precarização. Trabalhador. 

Resistência. Sindicato.  



 

ABSTRACT 
 
 

RODRIGUES, M. C. P. Restructuring, precariousness and resistance in 
telecommunications in Rio de Janeiro: the work on the “battlefield”. 2016. 273 f. Tese 
(Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana). Centro de Educação e 
Humanidades. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.  
 

This research investigates the changings that occurred in telecommunications 
after its privatization in 1998, focusing on the labor in the companies of Rio de 
Janeiro, in the three constituent segments of the category, nowadays divided 
between the operators and the companies that provide the services. This labor, 
which underwent technological and managerial changes, was deeply flexibilized and 
it has become so precarious, also as part of the strategies adopted by the capital, at 
a global level, to face one of its major crises, starting in the 1970s. In this case, the 
(un) employment has been an important instrument for recovering the  omp n  s‟ 
average rate of profit, which explains the very high turnover among the most 
"precarious" segments of the category, that is, the telemarketing workers and the 
network ones. All of this has serious consequences in the condition workers have 
and will have to carry out their activity, increasing the number of illnesses - by 
harassment, intensification of the journey - and it also has consequences for their 
ways of organization and representation. We ask ourselves, in a scenario like this, if 
it is possible to think of some kind of workers resistance. The analysis of the 
documents accessed - homologation files, complaint e-mails - as well as interviews 
with union leaders and questionnaires with dismissals allow us to say that there is a 
daily resistance, sometimes invisible, sometimes open - as in strikes and in 
Commissions Of Workers - who are able to stand against this logic of the 
precariousness of work. 
 
Keywords: Privatization. Restructuring. Precariousness. Worker. Resistance. Union. 



 

RESUMEN 
 
 

RODRIGUES, M. C. P. Reestructuración, precariedad y resistencia en las 
t l  omun     on s  n R o    J n  ro:  l tr   jo  n  l “  mpo      t ll ”. 2016. 285 
f. Tese (Doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana). Centro de 
Educação e Humanidades. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 2016.  

 
Este trabajo investiga los cambios que se han producido en las 

telecomunicaciones después de su privatización por la tormenta en 1998, 
centrándose en el trabajo en las empresas de Río de Janeiro, en los tres segmentos 
que constituyen el sector, que hoy se divide entre los operadores y las empresas 
que prestan servicios. Este trabajo, que ha experimentado cambios de cortes 
tecnológicos y de gestión, ha sido profundamente relajado y precario, también como 
parte de las estrategias adoptadas por el capital, en nivel mundial, para hacer frente 
a uno de sus grandes crisis, desde la década de 1970. En este caso, el (des) empleo 
ha sido una herramienta importante para la recuperación de la tasa promedio de 
ganancias de las empresas, lo que explica la alta rotación entre los segmentos más 
"precarios" de la categoría, es decir, los trabajadores del centro de llamadas y de la 
red. Todo esto tiene consecuencias graves sobre la condición de que los 
trabajadores tienen y tendrán que ejercer su actividad, lo que aumenta el número de 
enfermedades - para el acoso, la intensificación de la jornada - que también tendría 
consecuencias para sus formas de organización y representación. Nos preguntamos 
si, em um panorama como este, se puede pensar en alguna forma de resistencia de 
los trabajadores. El análisis de los documentos visitados - los certificados de 
homologación, quejas de correo electrónico -, así como entrevistas con los líderes 
sindicales y los cuestionarios com los despedidos nos permite decir que hay una 
resistencia, todos los días, a veces invisibles, a veces abierta - como en las huelgas 
y las Comisiones de los Trabajadores - que logran oponerse a esta lógica de trabajo 
precario. 
 
Palabras-clave: Privatización. Reestructuración. Precariedad. Trabajador. 

Resistencia. Unión. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Existe uma estória contada por Leandro Konder em um artigo do Jornal O 
Globo, do início dos anos 2000, que volta e meia me retornava ao pensamento 

durante o espinhoso percurso da pesquisa para o doutorado. É de autoria de Bertold 

Brecht e descobri mais tarde, também através de Konder (2010:54), que fazia parte 

de um livrinho do escritor alemão, intitulado Estórias de Calendário. Essa estória fala 

de um gigante que invade a casa de um homem, que podemos entender que seja 

um trabalhador: 

 
A modesta residência do Sr. Keuner foi invadida por um gigante, que 
descalçou as botas, instalou-se no sofá da sala e interpelou o dono da casa: 
– Queres servir-me? 
Em silêncio, o Sr. Keuner foi para a cozinha e começou a preparar acepipes 
e guloseimas para o poderoso invasor: assados, frituras, doces cremosos, 
bolos variados. Essa ocupação se estendeu ao longo de semanas, meses, 
anos, até que um dia o gigante, gordíssimo, teve uma embolia e morreu. 
O Sr. Keuner limpou a casa, enrolou o cadáver num tapete velho, arrastou-o 
para fora, jogou-o no lixo e então respondeu: 
– Não!  (BRECHT, apud KONDER, O Globo, 04/02/2002) 

 

Essa estória se renova de sentido, em primeiro lugar, porque não dá para não 

pensar na relação entre o gigante e o Sr. Keuner como a relação capital/trabalho. E, 

assim sendo, naquelas condições de invasão, numa desigualdade de forças 

descomunal. Além disso, quando pensamos na opção do Sr. Keuner, à primeira 

vista chama-nos a atenção o tempo de vida que ele perdeu servindo ao gigante – e 

o que há de sofrimento nessa tarefa. No entanto, o que parece, à primeira vista, 

apenas submissão, também pode ser compreendido como uma paciente preparação 

da morte do gigante (e que não deixa de ser, também, uma autopreparação para 

uma vida sem senhor, uma vida de liberdade). 

Penso que estes elementos têm profunda relação com a questão principal da 

minha Tese, que se propôs a entender de que forma as transformações do trabalho 

nas telecomunicações, cujo eixo central pode ser relacionado com a sua 

privatização, no final da década de 1990, vêm influenciando a maneira como os 

trabalhadores percebem o seu trabalho e quais as formas de resistência 

empreendidas pelos mesmos no enfrentamento das precárias relações de trabalho 

no capitalismo contemporâneo. Esta era a questão que identificava como central, ou, 
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pelo menos, aquela a partir da qual outras podiam ser formuladas para se pensar a 

situação do trabalho e dos trabalhadores deste setor num contexto de mudanças na 

sociedade capitalista, e que justificara um proj to    t s   o m  “ v ntur r” na 

tarefa do doutorado. 

Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que essas transformações, tanto no 

que se refere ao setor das telecomunicações quanto ao mundo do trabalho como um 

todo, ocorridas a partir dos anos 1970 são, de fato, muito profundas e devem ser 

compreendidas como parte das estratégias do capital no enfrentamento de uma de 

suas grandes crises. 

Harvey, em seu livro O enigma do capital, dedicado, como o próprio autor 

 pont   “   ompr  n  r o fluxo  o   p t l” – e, nele, suas crises – retoma o tema da 

relação capital/trabalho    f rm  qu   m or  “o po  r supr mo    for      tr   lho” 

(de se afastar de seu trabalho e fazer greve) esteja sempre presente, desde 1980, a 

combinação de repressões políticas (com o colapso dos regimes comunistas), 

mudanças tecnológicas, capacidade de mobilidade dos capitais e enorme onda de 

acumulação primitiva e migração de zonas anteriormente periféricas têm pesado 

so r  os n v  s    lut      l ss s  “ om um  v nt   m po  ros  p r  o   p t l” 

(HARVEY, 2011, p. 59). 

Frigotto (1999), na mesma linha apontada por Harv y  f l     “v n  n    o 

  p t l  ontr  o tr   lho”  o  n l s r  s  stratégias lançadas pelo capital no 

enfrentamento da crise de acumulação ainda nos anos de 1970, tamanho o impacto 

para a condição de existência de imensa parcela da população do planeta, que vive, 

unicamente, da venda de sua força de trabalho. 

Nesse cenário de vantagem para o capital, ao voltarmo-nos para a análise do 

trabalho devemos r  onh   r qu   l  “é s mpr  um   mpo      t lh  p rpétu ”  

onde a inovação tecnológica representa, historicamente, sob a perspectiva do 

  p t l  “o   s jo     nfr qu   r o tr balhador tanto quanto possível e passar os 

po  r s    mov m nto       s o p r    ntro    máqu n ” (HARVEY, 2011, p. 89). 

Tu o  sso porqu  é no pro  sso    tr   lho on   o   p t l st  “é   s   m nt  

  p n  nt   o tr   lh  or”  ou s j   o tr   lh  or é o “   nt   r   or” (HARVEY, 

2011, p. 88).  

Nesse sentido, Harvey propõe que as táticas capitalistas de controle do 

trabalho devem ser muito bem analisadas, especialmente, na atualidade, aquelas 

ligadas às questões de gênero, etnia/raça, religião e preferência sexual, através das 
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quais o capitalista tentará usar as diferenças entre os variados grupos de 

tr   lh  or s  m s u   n f   o  “ mport n o” p r  o  sp  o    pro u  o  r l  õ s 

de poder sustentadas em valores culturais como o patriarcado, o respeito à 

autoridade, dentre outros (HARVEY, 2011, p. 90). 

Da mesma forma, Castel (2008) também revisita o debate sobre a relação 

capital/tr   lho  qu n o  n l s     r s     “so        s l r  l”1 sob a mundialização 

da economia e do retorno forçado do mercado auto-regulado (CASTEL, 2008, p. 

228). A despeito de referenciar sua análise na realidade europeia, particularmente 

na francesa, contribui para a compreensão acerca das profundas transformações 

societárias recentes, onde o desemprego, a flexibilização e a precarização das 

relações de trabalho assumem destaque, ainda que com diferenças e 

especificidades entre países e regiões. 

O que considero importante nas análises de Castel – para além da cuidadosa 

r  up r   o h st r        onst tu   o    “so        s l r  l” – no diálogo com as 

questões que pretendo trabalhar na pesquisa, é exatamente a associação que o 

autor estabelece entre a crise desta sociedade e as exigências de concorrência e 

competitividade capitalistas a partir dos anos 1970, impondo uma minimização do 

preço da força de trabalho, ao mesmo tempo que se maximiza sua eficácia 

pro ut v . “E   fl x   l z   o é   p l vr -chave que traduz essas exigências, 

flexibilidade interna à empresa que impõe a adaptabilidade da mão-de-obra a essas 

situações novas e que, evidentemente, expulsa os que não são capazes de se 

pr st r    ss s nov s r  r s  o jo o.” (CASTEL, 2008, p. 239). 

Essa flexibilidade é também imposta aos direitos sociais, o que, segundo o 

autor, acarreta a precarização do trabalho. E, embora este processo de precarização 

afete de maneira desigual as diferentes categorias sociais, o mesmo tem apontado 

para a ocorrência    “  s st   l z   o  os  stáv  s” ( t n  n o  pr n  p lm nt   os 

op rár os   s  n  str  s);    “ nst l   o n  pr   r      ” (qu   f t  m  s os jovens, 

que alternam períodos de atividades/desemprego/trabalho temporário/ajuda social); 

                                                        
1 O autor ass m     f n : “n o é som nt  um  so        n  qu l   m  or      popul   o é 
 ss l r     (…) é so r tu o um  so        n  qu l   m  or    os suj tos so    s têm su   ns r  o 
social relacionada ao lugar que ocupam no salariado, ou seja, não somente sua renda, mas também 
s u st tus  su  prot   o  su     nt     .” (CASTEL  2008  p. 235). A so        s l r  l  s  un o 
Castel, começa a surgir no fim do século XIX e perdura até o início dos anos 1970 (com uma 
trajetória ascendente especialmente no pós segunda Guerra) e, ao longo deste percurso histórico, 
engendra um novo tipo de seguridade ligada ao trabalho. Mas não é uma sociedade de igualdade; 
continua hierarquizada, exploradora, conflituosa (CASTEL, 2008, p. 235-237).  
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  no sur  m nto  os “so r nt s   os  n t  s  o mun o”   omo s   ostum v  f l r 

dos vagabundos nas sociedades pré-industriais (CASTEL, 2008, p. 245-247). 

Se não devemos fazer uma transposição direta entre a realidade europeia (ou 

do conjunto dos países capitalistas centrais) e a brasileira, as ideias trazidas por 

estes autores podem, no entanto, clarear as questões colocadas pelas mudanças no 

“mun o  o tr   lho  r s l  ro”. So r   sso   n lus v   R m lho  pont  qu  “   r s  

na produção fordista e o estabelecimento de novas estruturas marcadas pela 

flexibilidade afetaram a base teórico- on   tu l    so  olo     o tr   lho” 

(RAMALHO, 2011, p. 1) e, no caso da sociologia brasileira, um dos desafios é 

pensar o trabalho sob uma situação social de precariedade dos laços de emprego. 

(RAMALHO, 2011, p. 3) 

Aprofundando ainda mais o conceito de precarização, Alves (2013) vai propor 

o t rmo “pr   r z   o  o homem-que-tr   lh ”  o s rv ndo que a literatura 

sociológica tem priorizado análises que destacam o desmonte de formas reguladas 

de exploração da força de trabalho – através de novas modalidades de contratação 

salarial, desregulação da jornada de trabalho e instauração de novos modos de 

remuneração flexível. Sem desconsiderar a gravidade de tais elementos, a ênfase 

proposta por Alves na precarização do homem-que-trabalha2 quer destacar que: 

 
ao alterar a dinâmica da troca metabólica entre o espaço-tempo da jornada 
de vida e espaço-tempo    tr   lho   m v rtu      “  sm     ”    jorn    
de trabalho, corrói o espaço-tempo da formação de sujeitos humano-
genéricos, aprofundando, desse modo, a autoalienação do homem-que-
trabalha. Alterando também a troca entre o homem e os outros homens 
(dimensão da sociabilidade) e entre o homem e si-próprio (dimensão da 
autorreferência pessoal), implicando uma tríplice crise da subjetividade 
humana: crise da vida pessoal, crise da sociabilidade e crise da 
autorreferência pessoal. (ALVES, 2013, p. 86-87)  

 

                                                        
2 Num capítulo intitulado Excursos Teórico-Metodológicos, de seu livro Dimensões da precarização 

do trabalho (2013), Alves fala que a nova precariedade salarial, como objeto de investigação, pode 
ser tratada, a partir da perspectiva: 1) da macroeconomia do trabalho; 2) da morfologia do trabalho; 
e 3) do metabolismo social do trabalho. Destaca que é na perspectiva da morfologia social do 
trabalho que se põe o conceito de trabalho flexível e as dimensões das reestruturações produtivas 
do capital. E explica que a perspectiva do metabolismo social do trabalho, adotada por ele nessa 
o r   “s  n f     xpor os  mp  tos   s mut  õ s l  or  s n  v     ot    n    s  n  v  u l     s 
pessoais de classe e nas relações sociais e humanas do trabalhador assalariado, tratando, desse 
modo, da dimensão da saúde do homem-que-tr   lh .” (ALVES  2013  p. 171/172). O  utor 
  st     t m ém  qu   st   on   to “pr   r z   o  o hom m-que-tr   lh ” nos p rm t   pr  n  r 
novas dimensões da precarização do trabalho ocultas nas abordagens da macroeconomia do 
trabalho e da morfologia social do trabalho e, portanto, coloca a necessidade de utilizarmos técnicas 
de investigação etnográficas propriamente ditas (história oral e histórias narrativas), capazes de 
apreender a dialética entre singular, particular e universal e o território das experiências pessoais de 
classe em suas formas de consciência social em processo. (ALVES, 2013, p. 173).    
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 É necessário, então, pensar nestas dimensões de maneira articulada, o que 

implica, também, ampliar o olhar sobre o próprio objeto de pesquisa. Quando da 

defesa do projeto de tese, essa preocupação já estava presente, ao destacar a 
relação dos sujeitos com o seu trabalho e o papel que o mesmo ocupa na 
sociedade, entendendo-o na sua dupla dimensão sob o capitalismo – “que ao 

mesmo tempo, cria e subordina, emancipa e aliena, humaniza e degrada, oferece 
autonomia, mas gera sujeição, libera e escraviza” (ANTUNES, 2009, p. 233). 

 Ao explicitar a dimensão contraditória do trabalho sob o capitalismo pretendo 

enfrentar o desafio de, no plano teórico, perceber o movimento do objeto no real, 

com todas as suas mediações e complexidades, uma vez que, por um lado, nas 

várias aproximações com o objeto de pesquisa – que são, na verdade, sujeitos-que-

tr   lh m (p r fr s  n o Alv s   s u t rmo “hom m-que-tr   lh ”) – a partir de 

uma longa experiência de trabalho e pesquisa 3  junto aos trabalhadores em 

telecomunicações do Rio de Janeiro, pude e posso perceber o que diversos estudos 

vêm apontando como uma intensificação e aprofundamento da precarização e 

degradação do trabalho e da vida desses sujeitos, a partir do que Danièle Linhart 

(2007)chamou    “  sm       o   p t l”.  

 Mas se a análise do trabalho sob o capitalismo vê predominar seu caráter de 

degradação e alienação, até o momento atual não é possível afirmar que, em 

primeiro lugar, ele não seja mais necessário para a reprodução social; e, em 

segundo lugar, ainda que num contexto de agravamento dessa degradação, como é 

o que podemos perceber sob o capitalismo global, não se deve afirmar, a priori, que 

esteja eliminada a possibilidade de disputa, pois como disse Harvey (2011), o 

pro  sso    tr   lho “é s mpr  um   mpo      t lh  p rpétu ”. Nesse sentido, me 

interessa investigar – com a perspectiva de fortalecer4 – os  sp  tos    “ r    o  

                                                        
3 Atuei como assessora de Formação do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Rio 

de Janeiro (Sinttel-Rio) desde o final dos anos de 1980, e no final dos anos de 1990 e início dos 
anos 2000 coordenei alguns projetos de elevação de escolaridade e qualificação profissional, 
voltados para trabalhadores da categoria e também desempregados. Mais tarde, já como docente 
da Escola de Serviço Social da UFF, desenvolvi projeto de extensão e pesquisa em parceria com o 
Sinttel-Rio e IFCS-UFRJ (2011/2012), com temática sobre as mulheres e o trabalho nas 
telecomunicações. A própria pesquisa atual também assume o compromisso de contribuir, ainda em 
processo, com a ação sindical, daí o envolvimento, em vários momentos da mesma, do Deptº de 
Formação (na pessoa da sua assessoria, Lucília), e de uma série de atividades que pudessem 
debater os dados (mesmo parciais) com os segmentos interessados. 

 
4 Lefebvre (1966), ao falar do marxismo, destaca a sua inconteste relação com a ação (a ação 

política), retomando a tese XI de Marx sobre Feuerbach – “os f l sofos têm-se limitado a interpretar 
diferentemente o mundo; trata-se agora de transformá-lo” (M rx  T s s so re Feuerbach, XI apud 
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 utonom     l   r    ”  o tr   lho de que fala Antunes (2009), que também 

podemos relacionar com uma estratégia de resistência dos trabalhadores, esta que 

tem se manifestado muito mais circunstancial e contingencialmente, mais individual 

que coletivamente, mas que, mesmo assim, pode estar apontando para o que Braga 

(2012, p. 218) vai  h m r    “ st  o p rm n nt      nqu  t   o so   l”, no qual o 

signo da passividade não os traduz.  

 Outra pesquisa, esta realizada por dois estudiosos franceses5 e que resultou 

no livro Retorno à condição operária (2009, p. 11), traz, já na Introdução, uma 

afirmação seguida de uma pergunta: “os op rár os  x st m  mas não os vemos mais. 

Por quê?” E  sso   m  ss  “ nv s   l     ”   um  r    l t   o     mpr s  

reestruturada6 desde o início dos anos 1980, por um lado e, de outro, ao “   us  o 

prol t r   o”    o por  n m ros  nt l  tu  s m rx st s  num qu  ro  m qu   s 

relações de trabalho se deterioravam cada vez mais e as formas de resistência 

coletiva, como os sindicatos e partidos perderam influência, fazendo com que a 

própria imagem que o grupo operário fazia de si mesmo se tornasse opaca. No 

entanto, os autores defendem que se continue a estudar a realidade operária, 

“porqu   ss  é um  qu st o      v z m  s  tu l    porqu  é pr   so  ont nu r    r 

às fábricas par  v r  omo s  tr   lh ”. (ANTUNES, 2009) 

 A pesquisa a que nos propomos se coloca também com esse entendimento e 

propósito, muito embora reconheçamos que não estamos, no caso das 

telecomunicações, tratando de fábricas; mas assumimos tal perspectiva teórico-

metodológica no trato do objeto de pesquisa e, concordando com os autores, 

                                                                                                                                                                             
LEFEBVRE, 1966, p. 41). A partir de tal concepção, sem negar, no entanto, o rigor, na busca da 
v r        nt f     o  utor propõ  qu  “  v r     n o po   po s s p r r-s      pl     o té n   .” E 
 ont nu : “mu to p lo  ontrár o  um r mo  o  onh   m nto qu  s  mostr ss  p rf  t m nt  „ stér l‟  
atrofiar-se-  ;    pl     o prát    „v r f   ‟   t or     „f  un  - ‟ – sem, aliás, retirar à teoria o seu 
  rát r    p squ s     v r    .” (LEFEBVRE  1966  p. 42)  

 
5Beaud, Stèphane e Pialoux, Michel. Essa foi uma longa pesquisa etnográfica, que durou 15 anos, de 

1983 a 1998, durante os quais, em determinados períodos a cada ano, os pesquisadores 
conviveram com os trabalhadores no próprio local de trabalho, nos bairros, participando da vida 
comunitária, enfim, acompanhando as principais mudanças de um determinado grupo de operários, 
numa fábrica de carrocerias da Peugeot, numa região da França. A pesquisa pretendeu 
compreender as práticas dos operários e a percepção dos mesmos sobre as mudanças no trabalho 
  no s st m   s ol r     omo  sso s   rt  ul  n   onst tu   o    um  “ ultur      l ss ”.     

 
6 Essa reabilitação da empresa está associada à ideia da dominação simbólica (termo utilizado pelos 

autores, em diálogo com Bourdieu) que passa a predominar na empresa reestruturada para controle 
 o tr   lho  no s nt  o     nfr nt r o qu   l s  h m m    “ ultur     of   n ” (p. 27-30), 
sustentada em práticas solidárias entre os trabalhadores para enfrentar as técnicas patronais de 
vigilância. 
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p ns mos qu  “ r às fá r   s” hoje é se colocar o desafio de desvelar tanto os 

elementos da exploração quanto da dominação do trabalho pelo capital, ou, nos 

termos de Alves (2013, p. 173), tanto a precarização social do trabalho (expressa na 

degradação da condição salarial), como também e, principalmente, a precarização 
do-homem-que-trabalha. Nesse caso, estariam postos os elementos do que o autor 

chama de desefetivação do homem-que-trabalha como ser humano-genérico, ou 

seja, uma nova dimensão da degradação do homem, que se vê, como foi apontado 

acima, diante de uma tríplice crise da subjetividade humana – da vida pessoal, da 

sociabilidade e da autorreferência pessoal. (ALVES, 2013, p. 86-87). 

 Mas, assim como na estória de Brecht, é preciso pensar nas respostas dos 

trabalhadores a essa    o  o “    nt ”.  E foi por isso também que voltei ao próprio 

Konder. Tendo utilizado a estória como epígrafe na dissertação de mestrado, queria 

saber em que contexto ele a h v   “m ”  ont  o. Não consegui recuperar o artigo de 

jornal, mas encontrei uma série de outros textos em que o autor faz uso dela para 

f l r     ultur          o  os “      xo”   omo form     r s stên    à  om n   o. 

Assim também como da relação entre os intelectuais e o povo, para a qual ele dá 

destaque, nessa estória, a partir do debate acerca da compreensão diferenciada que 

ambos apresentam, por exemplo, sobre a noção de tempo:  

 
Quando um intelectual de esquerda, subjetivamente disposto a dialogar com 
o povo, fala em tempo histórico, ele manifesta certa impaciência ética, que 
os trabalhadores não têm espaço para cultivar em suas usuais condições de 
vida. Quando os trabalhadores falam em paciência, eles não estão 
necessariamente capitulando diante da resignação. O tempo que lhes é 
imposto exige deles uma capacidade de suportar a pressão, reagindo da 
forma que lhes parece possível. Nas condições em que o tempo está 
presente na experiência e no pensamento do Sr. Keuner, a própria ideia de 
tempo sofre modificações que não são recusadas (já que são impostas pela 
realidade), mas são um artifício para parecerem próximas da aceitação da 
truculência e iludem o opressor. (...) pensei nos anos de vida que o gigante 
(o capitalismo?) acabara roubando dele. Foram anos perdidos, com certeza. 
Mas foram também os anos em que a competência do gastrônomo 
preparou e executou a morte de seu opressor. (KONDER, 2010, p. 54-55) 

  

 Então, firmava-se para mim, no campo do pensamento, no campo teórico, o 

que também no campo empírico a pesquisa ia apontando, e que Scott (2013, p. 83), 

em seu livro A dominação e a arte da resistência, afirmou tão bem, ou seja, qu  “ s 

relações de dominação são, simultaneament   r l  õ s    r s stên   ”. Que, no 

entanto, precisam ser melhor compreendidas, quanto ao seu alcance, mas 
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principalmente a partir do diálogo permanente com os sujeitos que vivenciam aquela 

dada realidade. 

 É o que procuramos trazer com a análise que ora apresentamos do percurso 

empreendido para a compreensão das mudanças no trabalho ocorridas no setor das 

telecomunicações do Rio de Janeiro e como tais mudanças impactam a vida dos 

trabalhadores e suas formas de resistir.  

 Nesse sentido, iniciamos nossa reflexão, no Capítulo 1, com a retomada de 

conceitos centrais sob os quais pretendo sustentar a análise acerca da precarização 

do trabalho na sociedade capitalista contemporânea, aprofundando seu caráter de 

autoalienação e, consequentemente, de profundo sofrimento e degradação do 

trabalhador. Explorando também, a ideia de resistência que, nesse contexto, está 

sustentada na noção de experiência em Thompson – “ omo chave para superar a 

 ontr     o  ntr    t rm n   o     ên    hum n ”7.  

A noção de experiência em Thompson ganha um profundo sentido para 

p ns rmos      o     l ss   n  m      qu  p r   ss   utor  “   l ss  é um  

relação, e não uma coisa. Ela não existe, nem para ter um interesse ou uma 

consciência ideal, nem para se estender como paciente na mesa de operações de 

 just ”. (THOMPSON, 1987, p. 11). 

A experiência  n  m      qu   mpl   o  on   to     l ss    omo um “f z r-

s ”  p rm t  qu  o pr pr o     t     r      “ ons  ên        l ss ” s j  r  l z  o 

numa perspectiva histórica: 

 
A experiência surge espontaneamente no ser social, mas não surge sem 
pensamento. Surge porque homens e mulheres (e não apenas filósofos) 
são racionais, e refletem sobre o que acontece a eles e ao seu mundo. Se 
tivermos que empregar a (difícil) noção de que o ser social determina a 
consciência social, como iremos supor que isto se dá? Certamente não 
 r mos supor qu  o “s r”  stá  qu    omo um  m t r  l       ross  r     
qual toda ide l      fo    str        qu    “ ons  ên   ” ( omo     l      
abstrata) está ali. Pois não podemos conceber nenhuma forma de ser social 
independentemente de seus conceitos e expectativas organizadores, nem 
poderia o ser social reproduzir-se por um único dia sem o pensamento. O 
que queremos dizer é que ocorrem mudanças no ser social que dão origem 
a experiência modificada; e essa experiência é determinante, no sentido de 
que exerce pressões sobre a consciência social existente, propõe novas 
questões e proporciona grande parte do material sobre o qual se 
desenvolvem os exercícios intelectuais mais elaborados. 
(THOMPSON,1978, p. 16) 

  
                                                        
7 Fortes, A.; Negro, A.; Fontes, P. Peculiaridades de E. P. Thompson. In: Thompson, E. P. As 

Peculiaridades dos Ingleses e outros artigos. Org: Antônio Luigi Negro e Sérgio Silva. Campinas/SP: 
Ed. Unicamp. 2012. 2ª edição. p. 43. 
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Recuperar tais conceitos faz-se necessário ao pensar nas formas de 

resistência experimentadas ou empreendidas pelos trabalhadores, seja nos locais do 

trabalho ou nos variados espaços da vida social, de maneira individual ou coletiva, 

de forma contingencial ou sistemática e organizadamente, mas que nos permitam 

conhecer também os movimentos do trabalho frente à realidade do capitalismo 

global. 

Abramo (1999, p. 38), ao analisar a greve de 1978 dos metalúrgicos do ABC, 

 omo “o r s  t        n     ” mostra como a consciência de classe daqueles 

trabalhadores surge mais da indignação que lhes provocam suas condições 

concretas de trabalho e de vida como trabalhadores do que da influência de valores 

políticos clássicos do movimento sindical ou das organizações de esquerda. E o faz 

exatamente a partir do conceito de experiência em Thompson, quando reafirma, 

como o historiador inglês, que as relações produtivas são o fundamento das 

relações de classe, mas é preciso reconhecer a complexidade dos mecanismos 

 tr vés  os qu  s  s p sso s “ xp r m nt m   m n j m”  s pr ssõ s 

  t rm n nt s   s “ strutur s o j t v s”   st s r l  õ s. 

 A autora destaca, inclusive, que a noção de experiência vai trazer um novo 

aspecto para essa perspectiva de análise, que é considerar a heterogeneidade 

interna das classes trabalhadoras, conforme explicita abaixo: 

 
 “  v vên      s  on   õ s    tr   lho     s  xp r ên   s de luta dos 
metalúrgicos de São Bernardo, objeto principal deste estudo, portanto, não 
foi a mesma para os trabalhadores qualificados e os não qualificados, os 
homens e as mulheres, os nordestinos e os paulistas, os jovens e os 
trabalhadores adultos, os migrantes e os recém-chegados do campo e os 
op rár os    1ª ou 2ª   r   o  n ustr  l.” (ABRAMO, 1999, p. 39) 

 

 No caso dos trabalhadores em telecomunicações do Rio, como seria possível 

pensar a sua vivência e experiências de precarização do trabalho e formas de 

resistência? Também predomina entre eles a heterogeneidade na forma de vivenciar 

as mudanças no trabalho, como fala Abramo sobre os metalúrgicos?  

Este é o exercício empreendido no Capítulo 2, o qual tem início, no entanto, 

com a apresentação das transformações ocorridas no setor das telecomunicações 

no contexto das transformações societárias das últimas décadas do século XX e 

primeiras décadas do século XXI, relacionando-as com essa lógica da precarização, 

em todos os níveis – internacional, nacional e local. Como essa nova lógica precisa 
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ser desvelada localmente, em toda a sua complexidade, a vivência com a realidade 

dos trabalhadores, de forma um pouco mais sistematizada acabou por sinalizar o 

Setor de Homologação do SINTTEL-Rio como o espaço da precarização por 

excelência, a partir do qual estruturamos a própria apresentação dos dados e das 

análises. À medida que a consolidação dos números das demissões dos últimos 

quatro anos – de 2012 a 2015 – se materializava mensalmente nos relatórios 

cedidos pelo setor responsável no sindicato, ficava claro que, tanto do ponto de vista 

   “pr   r z   o s l r  l” qu nto    “pr   r z   o  o hom m-que-tr   lh ”  nos 

termos de Alves (2013), esse setor possibilitava o contato com a complexidade mais 

atual da precarização com que os trabalhadores em telecomunicações se deparam, 

cotidianamente. Também o sindicato tem que se haver com essa realidade concreta, 

uma vez que esse fenômeno afeta espacial e politicamente o seu movimento e 

mobiliza recursos (humanos, financeiros), anteriormente encaminhados para outro 

tipo de ação. 

A partir dos relatórios do Setor de Homologação; da análise das fichas de 

rescisão, do questionário aplicado aos trabalhadores, pudemos traçar um perfil 

destes trabalhadores e da realidade vivenciada por eles. Quem são os trabalhadores 

mais precarizados – eles têm uma idade determinada, sexo, cor/raça, escolaridade? 

Em que empresas trabalham, principalmente – nas operadoras, nas terceirizadas? E 

por quanto tempo? Qual é a sua faixa salarial? E como são as suas condições de 

trabalho? O que pensam dessas condições? Nesse perfil já estava presente a 

heterogeneidade interna de que falava Abramo (1999, p. 40), para quem essa 

condição não deve ser tratada como algo negativo do ponto de vista da sua 

capacidade de gerar ações e movimentos coletivos. Pelo contrário, numa 

perspectiva que recusa a ideia de classe como um todo homogêneo, mas que tem 

materialidade a partir da existência e atuação de “homens e mulheres concretos”  

isso significa também negar a ideia de que o trabalhador é um homo economicus, 
um ser que se move basicamente a partir do seu estômago, ou de suas 

necessidades puramente materiais (ABRAMO, 1999, p. 41).      

 E exatamente porque concordamos com essas reflexões de Abramo, 

sustentadas em Thompson, que não nos bastava esse perfil. Queríamos ouvir e 

 nt n  r um pou o m  s (  m lhor) o qu   ss  “p rf l” (  os suj  tos qu  o 

formavam) nos diziam. Então, no Capítulo 3, trazemos um pouco mais das respostas 

que conseguimos r un r  o “r p rt r o” (TILLY, 2009; 2012) dos trabalhadores – seja 
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através de inúmeras denúncias que chegam ao sindicato, via e-mail, e que 

poderíamos chamar, segundo Scott (2013)    “  s urso o ulto”    resistência; seja 

na participação dos(as) trabalhadores(as) na Comissão de Negociação da Rede e 

nas duas Greves do Teleatendimento; seja, ainda através do que foi consolidado 

nos Acordos Salariais e/ou Convenções Coletivas de Trabalho negociados pelo 

SINTTEL-Rio com as empresas e Sindicatos patronais. 

 Essas respostas constituem, a nosso ver, numa experiência de resistência, 

nem sempre numa perspectiva coletiva, ou mesmo numa garantia de avanço de 

algum direito para o trabalho, mas, pelo que pudemos observar nas respostas dos 

suj  tos   s us “ o um ntos”  é que, como diria Thompson, não há apenas 

  t rm n   o; n o há um  “  ptur ”    su j t v      s m   sput . E essa disputa é 

que queremos trazer à análise nos Capítulos 3 e 4. 

 Vale, ainda, uma nota de cunho metodológico. O processo de pesquisa – 

especialmente no campo social – é, por si, sempre muito complexo e possível de 

rearranjos, uma vez que a realidade não é estática, ou dada de uma vez ao 

pesquisador. No caso da relação entre estes dois sujeitos da atual pesquisa, isso se 

torna ainda mais complexo, já que havia um envolvimento anterior da pesquisadora 

com o mesmo (viabilizado pelo sindicato da categoria), numa longa trajetória, e se, 

por um lado, permitia o conhecimento/vivência conjunta de inúmeras situações e 

histórias do que se poderia chamar de resistência, por outro lado, essa mesma 

convivência poderia contribuir para a dificuldade de enxergar novas respostas, ou 

até mesmo a falta delas. 

 Além disso, a longa convivência numa realidade tão dinâmica colocava uma 

dificuldade a mais sobre que instrumentos adotar, com que recorte de tempo, para a 

análise da precarização do trabalho e as formas de resistência dos trabalhadores 

nas telecomunicações do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o ponto inicial poderia ser 

considerado o da privatização, em 1998, mas algumas das principais mudanças, 

certamente, foram sendo consolidadas ao longo dos anos 2000. Por outro lado, para 

compreender o que mudou de um período a outro, talvez fosse necessário analisar 

também fatos, documentos, anteriores ao período da privatização.   

O Exame de Qualificação, em Maio de 2015, foi um momento importante para 

essa delimitação e a incorporação de algumas novas sugestões: assim, partimos do 

acúmulo das análises de duas pesquisas realizadas anteriormente – a primeira, em 

2006   om os tr   lh  or s    R      nt tul    “Trabalhadores da Rede: quem 
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somos n s?” 8 ;     s  un     m 2012   nt tul    “As Mulh r s   o Mun o  o 

Tr   lho n s T l  omun    õ s”  r  l z    num  onvên o  ntr  SINTTEL-Rio, 

ESS/UFF e AMORJ/UFRJ.    

 Se as duas pesquisas supracitadas nos forneciam dados importantes sobre a 

relação dos trabalhadores com o seu trabalho, no entanto, não nos ajudavam a 

compreender, por outro lado, a situação das demissões. Para esse ponto, 

especialmente, nos propusemos dois movimentos: o primeiro, foi aplicar um 

questionário (Anexo B) junto aos trabalhadores(as) demitidos(as) das principais 

empresas que atuam no setor de Telecomunicações no Rio de Janeiro. Assim, de 

abril a setembro de 2015, foram aplicados 520 questionários entre os(as) 

  m t  os( s)  “ s olh  os( s)”   p rt r da programação das homologações 

agendadas no Setor específico do sindicato para esse fim, que nos permitiu 

conhecer previamente tal agendamento, a fim de que procurássemos garantir uma 

representação que fosse o mais fiel possível ao próprio movimento das demissões 

nas empresas. 

 Além do questionário, também analisamos um total de 10.593 fichas de 

rescisão referentes ao ano de 2012 (50% do total naquele ano) e 6.559 fichas no 

ano de 20159 (100% nesse ano – de janeiro a julho10), através das quais pudemos 

complexificar a constituição do perfil e a própria análise sobre as demissões nas 

empresas do Rio de Janeiro, acessando dados como as principais ressalvas feitas 

pelos trabalhadores no momento da sua rescisão contratual. É importante sinalizar o 

porquê de termos definido o ano de 2012 como o início do período de análise das 

  m ssõ s: qu n o        s o    tom r o s tor    Homolo    o  omo o “ sp  o 

    x  lên   ” para começar a explorar a precarização das relações de trabalho nas 

empresas de telecomunicações no Rio de Janeiro, fizemos um levantamento nos 

relatórios anuais disponíveis no setor e vimos que o ano de 2012 era o que se 
                                                        
8 Essa pesquisa fez parte do Programa Vivendo e Aprendendo, de Elevação de Escolaridade, 

desenvolvido entre 2004 e 2007, pelo SINTTEL-Rio, pelo qual foram certificados (no E.Fundamental 
e Médio) mais de 600 trabalhadores das empresas prestadoras de serviços de Rede à operadora 
Oi. O financiamento do Programa foi garantido em Acordo Coletivo da Oi, em cláusula Incentivo à 
Educação, sendo que toda a gestão, coordenação executiva e pedagógica esteve sob 
responsabilidade do sindicato, sem interferência da empresa. 

 
9 O processamento dos dados se deu através do Programa SPSS e contamos com duas 

pesquisadoras, Ana Caillaux e Rosely Albuquerque, nesse trabalho. 
 
10 Como a pesquisa de campo não se estenderia por todo o ano de 2015, optamos por trabalhar com 

a totalidade das fichas no período citado, procurando garantir pelo menos 1 mês do segundo 
semestre.  
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destacava com o maior número de demissões. Ainda era o ano de 2014. 

Consultando a própria equipe de Homologação e, posteriormente, os Jornais do 

Sinttel daquele ano, confirmamos que naquele período havia acontecido uma grande 

  m ss o n  Nok   S  m ns   om   “m  r   o”  os tr   lh  or s p r  outr s  u s 

empresas prestadoras de serviço à operadora Oi. Esse movimento, muito comum a 

partir da segunda década dos anos 2000 também seria interessante ser investigado 

sob a ótica dos trabalhadores que migraram (houve mudanças, perdas? Como lidar 

com essas situações?). 

Além disso, o período 2012/2015 permitiria avaliar se houve alguma alteração 

em algum dos dados nesse espaço de tempo, tanto no que se refere ao perfil dos 

trabalhadores demitidos quanto nas condições em que esses trabalhadores 

vivenciam suas experiências de trabalho e demandam do sindicato a sua 

representação e defesa. 

Os números nos disseram muito e nos fizeram formular novas questões, 

repassadas para alguns dirigentes sindicais, através de entrevistas: foram 8 (oito) 

dirigentes entrevistados. Também foram realizadas 3 oficinas – uma com a 

Comissão de Negociação da Rede e duas com a Comissão de Negociação do 

Teleatendimento – para debate de alguns dados do questionário aplicado junto aos 

demitidos. 

As próprias reuniões das Comissões de Negociação, com representantes dos 

trabalhadores e das empresas/sindicato patronal, que aconteceram na sede do 

SINTTEL-Rio, no ano de 2015, também foram acompanhadas e serviram não 

apenas para conhecimento das questões temáticas em pauta, assim como para 

 onh   r   v r f   r   pr pr   p rt   p   o    tr   lh  or s “     s ” 11  nessas 

comissões. 

Ainda em busca de mais contato com o que pensa o trabalhador da base 

resolvi analisar também os e-mails de denúncias que chegam ao SINTTEL-Rio, 

desde que foi criado, pela sua direção, em 2010, um canal para esse fim. No 

levantamento realizado foram verificados mais de 18.000 até abril de 2016. Em 2010 

foram 949 e, a cada ano, esse quantitativo veio aumentando – em 2015, ano a que 

                                                        
11 Esse termo é utilizado desde os anos 1980 para designar o trabalhador que está no local de 
tr   lho. Em t rmos op rár os  s r   o  o “ h o    fá r   ”   qu l  tr   lh  or qu  n o 
necessariamente tenha uma militância ou algum tipo de participação mais organizada, no sindicato 
ou em outra entidade da sociedade civil, mas que se aproxima de alguma luta ou de algum evento 
coordenado pelo sindicato. 
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foi dedicada uma leitura especial de todos os e-mails tivemos um total de 2.719 

mensagens. Nesse caso, interessava-nos conhecer o teor das denúncias – pois, 

nesse volume, poderia nos indicar uma relação a mais com a condição de 

precariedade do trabalho a que vimos nos referindo –; e a maneira como elas eram 

pronunciadas – como um sinal de impotência/resignação, ou de raiva, ou de 

demanda ao sindicato; ou num misto destes sentimentos e percepções acerca da 

realidade vivida. 

Por fim, foram analisados ainda os Acordos Salariais e as Convenções 

Coletivas de Trabalho (no caso em que as mesmas substituíam os Acordos) dos três 

segmentos: das operadoras, optei pela Oi. Nesse sentido, partimos da análise dos 

Acordos Salariais da Telerj (ainda estatal) no ano de 1990 e seguimos, anualmente, 

até o ano de 1998, quando a Telemar assumiu toda a telefonia fixa e outros serviços 

dessa região (num novo arranjo pós privatização) e continuamos com os Acordos 

Telemar/Oi até o ano de 2014 (último ano disponibilizado pelo Arquivo do SINTTEL-

Rio). 

Das Prestadoras de Serviços de Rede, trabalhamos com as Convenções 

Coletivas de Trabalho, desde o ano de 2000, assinada com o sindicato patronal, 

SINDIMEST, indo até o ano de 2012, quando era já assinado por outro 

representante patronal, o SINSTAL. 

No caso do Teleatendimento, optamos por analisar os Acordos Salariais da 

empresa Atento, que têm início no ano de 2000 e vou até o ano de 2013. 

Nessa análise dos Acordos e Convenções Coletivas pretendíamos analisar, 

em primeiro lugar, se havia mudanças entre o modelo estatal e o privado, por isso, o 

início nos anos 1990, com os Acordos Salariais da Telerj. Em segundo lugar, 

interessava fazer, ainda, um comparativo entre os Acordos de uma operadora com 

outros de empresas prestadoras de serviço, muitas delas, para a própria operadora 

citada, e que numericamente, reúnem um contingente de trabalhadores 

imensamente superior àquele empregado nas primeiras. Além disso, também foi 

possível perceber nestes Acordos como vem se dando a correlação de forças entre 

trabalhadores e patrões, com os pontos mais importantes para cada lado sendo 

defendidos ano a ano. A presença destes pontos no Acordo e as denúncias nos e-

mails formam um quadro denso, não apenas das difíceis condições de trabalho na 

contemporaneidade neoliberal, mas também das respostas que os trabalhadores 

vêm tentando consolidar nesse novo cenário.    
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O resultado do trabalho está aqui. Em nenhum aspecto se pode dizer que é 

um resultado final, não apenas pelo reconhecimento da provisoriedade das poucas 

certezas que conseguimos reunir, mas, principalmente, pela certeza de que há 

fragilidades que o tempo e a capacidade reunida até então não permitiram fazer 

avançar mais neste trabalho. Fica o desejo, no entanto, de que o material e as 

reflexões presentes possam contribuir para o debate sobre o trabalho na sociedade 

contemporânea, na perspectiva de fazê-lo mais rico e cheio de sentido.  
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1 PRECARIZAÇÃO E AUTOALIENAÇÃO DO TRABALHO: CONCEITOS QUE SE 
ENCONTRAM NA ANÁLISE DO TRABALHO NA ATUALIDADE 

 
 

 A temática da precarização do trabalho tem ocupado, especialmente a partir 

do final dos anos 1990 e início dos anos 2000, o centro de uma série de estudos na 

área das ciências sociais e humanas, preocupados em compreender o que Alves 

(2013, p. 31)   nom n     “nov  t mpor l      h st r     o   p t l – o capitalismo 

global12 – no  nt r or  o qu l o    lo     r s s   p t l st s  ssum r   nov  f    o”13. E 

na qual a precarização do trabalho, garantida através da flexibilização das relações 

de trabalho (novas modalidades de contratação salarial, desregulação da jornada de 

trabalho, remuneração flexível, dentre outras) tem sido, como apontamos na 

Introdução deste trabalho, um dos elementos principais para a lógica da acumulação 

do capital. 

 Se concordamos que a precarização do trabalho assume, assim, tanto no 

plano da práxis quanto no plano teórico, um papel importante para a análise da 

relação capital/trabalho no contexto do capitalismo contemporâneo, em que – a 

despeito das teses do fim do trabalho, tão em voga no final dos anos 1980 e na 

década de 1990 – o trabalho permanece como uma categoria central para se pensar 

a existência humana e a organização social, é impossível não concordar, também, a 

partir dos resultados das inúmeras pesquisas realizadas no Brasil e no mundo – 

junto a trabalhadores das indústrias e do setor terciário; junto aos desempregados e 

                                                        
12 Alves (2013, p. 39) define o capitalismo global como a fase da financeirização da riqueza 
  p t l st     s  olh s  sp  ul t v s       nst   l      s stêm   ; “é o   p t l smo    mun   l z   o 
do capital e do complexo da reestruturação produtiva, com a nova divisão internacional do trabalho 
e o poder global das corporações transnacionais; é o novo capitalismo flexível, em que se 
dissemina o espírito do toyotismo como nova ideologia orgânica da produção de mercadorias 
(ALVES, 2011). É o capitalismo do neoliberalismo e da vigência hegemônica do Mercado; é o 
capitalismo do sociometabolismo da barbárie e das novas formas de irracionalismo e 
 str nh m nto so   l.” So r   ss  t mát     v r t m ém ANTUNES (1999  2006  2009)  
BOURDIEU (2001), HARVEY (2011), HOBSBAWN (2009), MÉSZÁROS (2009).     

 
13 Harvey, em seu livro O enigma do Capital (2011  p. 18)   f rm  qu  “ s  r s s s rv m p r  
r   on l z r  s  rr   on l     s  o   p t l smo”  l v n o   r  onf  ur  õ s  “novos mo  los    
  s nvolv m nto  novos   mpos     nv st m nto   nov s form s    po  r     l ss .” Ex mpl f     
ainda, com dados da renda familiar nos EUA, que afirma estar estagnada desde os anos 1970, 
limitando a participação dos trabalhadores em qualquer dos ganhos de produtividade crescentes. 
Mészáros (2009, p. 17) também vai se referir às crises do capitalismo, em especial à que tem início 
no ano de 2008, como uma crise estrutural, que se tornou muito mais profunda, ultrapassando o 
mundo das finanças globais, e invadindo também os domínios da nossa vida social, econômica e 
cultural.  
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 os tr   lh  or s “ nform  s” – que as mudanças no mundo do trabalho foram de tal 

monta, que é preciso  nv st   r s  n o  st mos    nt     “ onform   o” (nos 

termos gramscianos14)  de um novo tipo humano, que, se por um lado, não seria 

  m r pr s nt  o p l         o “ or l   om st    o” p ns  o por T ylor nos áureos 

tempos do Fordismo – e aqui é bom que se destaque, como o próprio Gramsci faz 

no texto já citado, que essa possibilidade de não pensar, de realizar apenas 

maquinalmente as atividades do trabalho não é possível para nenhum trabalhador, 

pois ele sempre manterá a capacidade intelectual e espiritual de se colocar 

subjetivamente naquela ação – por outro, como salienta Antunes (1999), na 

atualidade, o trabalhador “torn -s  p tr o    s  m smo” ( , muitas vezes, também 

dos colegas de trabalho), ou seja, assume como seus, os valores da empresa 

flexível. 

 Assim, s  n  “ mpr s  for  st ”  o que se pretendia, com o controle do 

trabalho, era impedir a articulação entre planejamento e execução (ou que quem 

executasse também pensasse o seu trabalho), o que se espera, na empresa 

reestruturada, é qu  o tr   lh  or s j  um “suj  to  t vo” (ANTUNES, 1999) no 

processo de trabalho, mas na perspectiva do capital, o que leva Alves (2011) a 

 unh r o t rmo “  ptur     su j t v     ” p r   xpl   r  ss  processo. 

 Mais uma vez, se nos dois casos, não devemos tratar de maneira definitiva o 

controle do trabalho pelo capital, é preciso identificar as relações de forças aí 

colocadas, e  omo  st s for  s s  mov m nt m “no   mpo      t lh  p rpétu ”    

que nos fala Harvey.   

 Nesse sentido, penso ser importante recuperar o conceito de alienação em 

Marx, uma vez que este autor o faz articulado aos conceitos de homem e de 

trabalho, fundamentais para o debate e a análise que pretendo empreender na 

pesquisa atual. Para tanto, num primeiro momento, referencio-me na obra de 
                                                        
14 Em seu Americanismo e fordismo, Gramsci (1984, p. 396) vai detalhar, no item “Racionalização da 
Pro u  o    o Tr   lho”, os métodos (coercitivos, disciplinares) da indústria americana para 
   pt r os  ostum s às n   ss     s  o tr   lho. O  utor  t l  no   st    qu  “os novos métodos 
de trabalho estão indissoluvelmente ligados a um determinado modo de viver, de pensar e sentir a 
v   ; n o é poss v l o t r êx to num   mpo s m o t r r sult  os t n  v  s no outro.” D     ont nu  
 l   “os  nquér tos  os  n ustr   s so r    v     nt m  dos operários, os serviços de inspeção criados 
por  l um s  mpr s s p r   ontrol r   „mor l     ‟  os op rár os”. Ass m  tr   lho   v     st o 
intimamente articulados. Além disso, é preciso ter um controle também absoluto do processo de 
trabalho, de onde v r      xpr ss o    T ylor so r  o “ or l   om st    o”:   s nvolv r  o máx mo  
no trabalhador, as atitudes maquinais e automáticas, romper o velho nexo psicofísico do trabalho 
profissional qualificado, que exigia uma determinada participação ativa da inteligência, da fantasia, 
da iniciativa do trabalhador, e reduzir as operações produtivas apenas ao aspecto físico, maquinal. 
(GRAMSCI, 1984, p. 397)  
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Mészáros (2006), intitulada A teoria da alienação em Marx, na qual o autor 

apresenta um estudo da gênese desta teoria em Marx, apresentando-nos a 

importância dos Manuscritos econômico-f los f  os    1844   omo um  “s nt se in 

st tu n s  n  ” (MÉSZÁROS, 2006, p. 21), pois é nela que Marx explora, pela 

primeira vez, as implicações de longo alcance da alienação do trabalho em todas as 

esferas da atividade humana15. 

 
 
1.1 Homem, Trabalho e Alienação: uma reflexão a partir de Mészáros e Lukács 
 
 

 Para Mészáros, 

 
O homem deve ser descrito pensando em termos de suas necessidades e 
poderes. E ambos estão igualmente sujeitos a modificações e 
desenvolvimento. Em consequência, não pode haver nada de fixo em 
relação a ele, exceto o que se segue necessariamente de sua determinação 
como ser natural, ou seja, o fato de que ele é um ser com necessidades – 
de outro modo não poderia ser chamado de ser natural – e poderes para 
satisfazê-las, sem os quais um ser natural não poderia sobreviver. 
(MÉSZÁROS, 2006, p. 152) 

 

                                                        
15 Em função dos limites deste trabalho, optamos por nos atermos basicamente nos conceitos de 

trabalho e alienação em Marx, destacados por Mészáros, sem fazer um extenso inventário de como 
o filósofo alemão chega a tais definições. A obra de Mészáros apresenta também algumas 
dificuldades desta obra, especialmente por seu caráter fragmentário, a linguagem e terminologia 
(onde se destacam as complexidades da tradução), a própria complexidade do conceito-chave e a 
estrutura dos manuscritos. Por outro lado, se dá destaque aos Manuscritos, Mészáros não os 
reconstitui, mas examina os vários aspectos da teoria da alienação de Marx se sustentando na 
tot l         su  o r       qu  nos  pr s nt   l uns “ nt     nt s”   st  t or  . Por  x mplo  n  
su  t s      outor  o   o  n l s r   f losof    p  ur st  (“pr v t z   o    v   ”; “ n  v  u l      
 sol   ”)  o   rát r  ontr   tório do mundo já aparece como uma preocupação de Marx, quando cita 
o princípio da “guerra de todos contra todos” como tendo uma implicação fundamental para a 
alienação (MÉSZÁROS, 2006, p. 67). Assim como na Crítica da filosofia do direito de Hegel, de 
1843  já  st o pr s nt s os s  u nt s  l m ntos: “  v s o    so       ”  “  t rm n   o m r m nt  
 xt rn   o  n  v  uo”    v r  o  ntr  o hom m   s u s r o j t vo” n  mo  rn  so          p t l st . 
Mészáros apresenta, no capítulo 1 de sua obra, as origens do conceito de alienação, explorando as 
variadas teorias da alienação desenvolvidas antes de Marx, com destaque para os teóricos do 
século XVIII – Diderot, Rousseau, Hegel e os socialistas utópicos. Quando então, no capítulo 2, 
apresenta a gênese da teoria de Marx, afirma que a mesma pode ser considerada obra de um gênio 
(foi escrita aos 26 anos), mas que tal não é contraditório com o princípio marxista de que os 
 r n  s hom ns    s  r n  s      s sur  m n  h st r   “qu n o o t mpo  stá m  uro p r   l s” 
(MÉSZÁROS, 2006, p. 76). O desenvolvimento deste conceito, segundo Mészáros, era inconcebível 
até sua amplitude marxiana, pois ainda não havia o amadurecimento relativo das contradições 
sociais nele refletidas (MÉSZÁROS, 2006). E Marx o faz, aproximando-se dos problemas da 
Economia Política (ver especialmente os capítulos 3 e 4 desta obra). 
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 Tal característica (ou condição) coloca para o homem a exigência da relação 

com a natureza, no sentido de atender as suas necessidades, relação que é 

denominada de mediação de primeira ordem (MÉSZÁROS, 2006, p. 78), ou 

atividade produtiva, ou ainda, trabalho16. Nesse sentido, do ponto de vista prático e 

teórico (ou filosófico), o trabalho é o único fator absoluto, porque a existência 

humana é inconcebível sem as transformações da natureza realizada pela atividade 

produtiva (MÉSZÁROS, 2006,). 

 P r  M rx    z r qu  “o hom m v v     n tur z  s  n f   :   n tur z  é s u 

corpo17    om o qu l  l  t m    f   r num pro  sso  ont nuo p r  n o morr r” 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 79). E nesta perspectiva, a atividade produtiva ou trabalho, 

que media esta relação homem-natureza é, então, fonte da consciência. Que 

 nvolv  t m ém   “ ons  ên        spé   ”  um  v z qu     t v      pro ut v  é 

inerentemente atividade social (MÉSZÁROS, 2006, p. 81). 

 Sob o capitalismo, prevalecem as mediações de segunda ordem, ou seja, a 

atividade produtiva sofre a interposição da propriedade privada, do intercâmbio, da 

divisão do trabalho, que impedem o homem de se realizar em seu trabalho, no 

exercício de suas capacidades produtivas e na apropriação humana dos produtos de 

sua atividade (MÉSZÁROS, 2006, p. 78). Portanto, sob esta forma de trabalho 

mediado pela divisão do trabalho capitalista (considerado por Marx como acepção 

particular do trabalho, em contraposição à acepção geral, de atividade produtiva ou 

mediação de primeira ordem), o trabalho torna-se a base de toda a alienação. Ou 

po  r  mos   z r: “   ons  ên     l  n    é o r fl xo     t v       l  n    ou    

alienação da atividade, da auto- l  n   o” (MÉSZÁROS, 2006, p. 80).    

 Vale retomar aqui a definição proposta por Mészáros, ao falar das origens 

deste conceito: 

 

                                                        
16 O estudo da Economia Política possibilitou a Marx uma análise detalhada da natureza e 

funcionamento da forma capitalista da atividade produtiva e é isso que possibilita que o conceito de 
alienação de Marx abarque todos os problemas filosóficos, desde a questão da liberdade até o 
s  n f    o    v         ên s     so        mo  rn   té   r l   o  ntr   n  v  u l        o “s r 
 omun tár o”  o hom m     pro u  o    “ p t t s  rt f     s”   té   “ l  n   o  os s nt  os” 
(MÉSZÁROS, 2006, p. 77). 

 
17 Mészáros  pont  qu  M rx ut l z     xpr ss o “ orpo  nor ân  o  o hom m” p r    r  t r z r  st  

relação do homem com a natureza, indicando que tal expressão não significa apenas aquilo que é 
   o p l  n tur z     s m “   xpr ss o  on r t      m t r  l z   o    um  f s     strutur  
historicamente dadas da atividade produtiva, na forma de seus produtos, dos bens materiais às 
o r s     rt ” (MÉSZÁROS  2006  p. 80). 
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 A alienação humana caracteriza-se, portanto, pela extensão universal da 
“v n    l     ” ( sto é     tr nsform   o    tu o  m m r   or  ); p l  
 onv rs o  os s r s hum nos  m “ o s s”  p r  qu   l s poss m aparecer 
 omo m r   or  s no m r   o ( m outr s p l vr s:   “r  f     o”   s 
r l  õ s hum n s);   p l  fr  m nt   o  o  orpo so   l  m “ n  v  uos 
 sol  os” (vereinzelte Einzelnen), que perseguem seus próprios objetivos 
l m t  os  p rt  ul r st s  “ m s rv   o à n   ss        o st ”  f z n o  o 
seu egoísmo uma virtude em seu culto da privacidade (MÉSZÁROS, 2006, 
p. 39). 

 

 Se a amplitude da teoria de Marx sobre a autoalienação pode nos dar a 

sensação de sua inevitabilidade, Mészáros destaca que para Marx os conceitos de 

alienação e transcendência estão profundamente interrelacionados. E o que se 

entende, então, por transcendência ou superação da alienação? Em primeiro lugar, 

 o r nt   om    on  p  o   r l    “f losof      h st r  ”    M rx   st  sup r   o 

não po   s r  nt n     “   um  v z por to  s”18, pois significaria o fim da história 

(MÉSZÁROS, 2006, p. 221). Por outro lado,   z r qu  “   l  n   o é um    m ns o 

fun  m nt l    h st r  ” é n   r   h st r    omo um to o     tu r n  m st f     o    

atemporalidade do capitalismo (MÉSZÁROS, 2006, p. 227). 

 Há, então, enquanto um programa de superação da alienação capitalista, 

proposto por Mészáros (n   tu l z   o    t r f  pol t    p ns    por M rx): “  

substituição dos instrumentos incontroláveis, reificados, do capitalismo, por 

instrumentos controláv  s  o  nt r âm  o hum no” (MÉSZÁROS, 2006, p. 228). Mais 

um  v z  é pr   so   z r qu   st  tr nsform   o t m ém n o   ont   r   “   no t  

p r  o    ”. Mészáros   v rt : 
 

Admitindo ser inconcebível superar a alienação numa forma que possa ser 
considerada como absoluta e definitiva, capaz de erradicar todos os 
possíveis perigos e potenciais de reificação, a concepção de Marx é 
perfeitamente compatível com a Aufhebung entendida como uma sucessão 
de conquistas sociais, das quais a seguinte é menos (na verdade, 
qualitativamente menos) impregnada de alienação do que a precedente. O 
que importa não é apenas o volume e as proporções daquilo que 
combatemos [...] mas também a tendência geral de desenvolvimento do 
fenômeno em questão (MÉSZÁROS, 2006, p. 228). 

 

 Daí que torna-se fundamental recuperar as questões em torno da auto-

alienação, na atualidade da sociedade capitalista, na perspectiva de superação 

desta condição. Os autores com quem dialogamos a seguir, ajudam-nos a pensar a 

problemática da alienação do trabalho nesta fase do desenvolvimento capitalista, 

                                                        
18 Ainda que não apenas seus inimigos, mas também muitos de seus seguidores, segundo Mészáros, 

o tenham identificado como profeta de uma terra prometida. (MÉSZÁROS, 2006, p. 221).  
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marcada pela reestruturação produtiva neoliberal, ao mesmo tempo que também 

apresentam elementos de resistência e luta por parte dos trabalhadores.   

 Alves apresenta, nessa perspectiva, o pensamento de Lukács, filósofo 

húngaro que em sua obra inacabada, Ética Marxista, da década de 1960, se propõe 

a fazer a crítica do “  p t l smo m n pul t r o”  assim denominado por Lukács o 

capitalismo do pós 2ª guerra (e que Alves estende também para o capitalismo do 

nosso tempo: “ lo  l”  “f n n   ro”  “fl x v l”), pelo fato de o mesmo apresentar 

como um dos seus traços principais a disputa pela subjetividade do homem-que-

trabalha através dos valores-fetiches do mercado e da ideologia do consumismo 

(ALVES, 2010, p. 16).   

 A crítica da manipulação capitalista é a crítica da vida cotidiana como crítica 

 o s r so   l  ur uês  qu  é  n  l  tur     Alv s    “v r     r   nfl x o ontológica 

luká s  n ”  ou seja, o problema da alienação ou estranhamento entendido como o 

problema da vida cotidiana (ALVES, 2010, p. 17). Nesse sentido, ao invés da vida 

 ot    n   p r   r  omo “o stá ulo à  ons  ên        l ss   o prol t r   o qu  é 

pr   so  l m n r” ( omo o pr pr o Luká s     r  t r z v   m su  obra História e 
consciência de classe     1923)  “ p r     omo s n o um   sf r  qu  r pr s nt  o 

ponto inicial e o final de toda atividade humana, na medida em que dela derivam as 

capacidades e exigências com relação às objetivações, que encontram sua 

aplic   o  lt m  n  v     ot    n .”19 (ALVES, 2010, p. 27)  

 A Ética marxista que Lukács se propôs a redigir (e que não pode terminar), 

deveria ser construída, segundo o próprio, a partir de uma ontologia histórico-
materialista do ser social, cuja categoria básica é o Trabalho. Pois é a partir dela que 

iremos compreender toda a especificidade do ser social, face aos outros modos de 

ser (orgânico e inorgânico). (ALVES, 2010, p. 43) E por isso, Lukács diz do homem, 

                                                        
19 Vale destacar a proximidade deste pensamento de Lukács com as reflexões gramscianas sobre 

senso comum, o que permite, também, uma articulação bastante rica com o conceito de experiência 
em Thompson (1978) para a análise das ações dos trabalhadores em Telecomunicações, no que 
elas podem representar de aceitação ou de resistência às transformações no trabalho e nas suas 
condições de vida. Na introdução do seu livro Costumes em Comum (2013, p. 20), Thompson cita o 
filósofo italiano, ao destacar a ambiguidade presente na identidade social de muitos trabalhadores: 
“s u „hom m m ss ‟ po    t r „ u s  ons  ên   s t  r   s‟ (ou um   ons  ên     ontr   t r  ):      
práx s     h r      o p ss  o     sorv      r t   m nt . […] Ass m  „ s  u s  ons  ên   s 
t  r   s‟ po  m s r v st s  omo   r v   s     o s  sp  tos    m sm  r  l     :    um l  o    
conformidade com o status quo, necessária para a sobrevivência, a necessidade de seguir a 
ordenação do mundo e jogar de acordo com as regras impostas pelos empregadores, os fiscais dos 
po r s  t . D  outro l  o  o „s nso  omum‟    r v  o     xp r ên        xplor   o    f  ul  des e 
repressão compartilhada com os companheiros de trabalho e os vizinhos, que expõe continuamente 
o t xto  o t  tro p t rn l st  à  r t     rôn        om m nos fr quên     à r volt .”  
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na sua relação com o trabalho: “o hom m qu  tr   lha é um ser que dá respostas.” 

(LUKÁCS, 1968 apud ALVES, 2010, p. 45)   

 Ao r spon  r às n   ss     s  ou “  r   m ntos” qu    n tur z  provo    

fabricando produtos, ele tem a capacidade de generalizar e fazer novas perguntas, 

transformando suas necessidades e sua capacidade e possibilidade de satisfazê-las. 

Isso por qu   s  un o Luká s     ons  ên    t m  “  s   o  n   o     ntro  o 

processo de trabalho  um p p l  t vo       s vo.” (LUKÁCS, 1968 apud ALVES, 

2010, p. 45)  

 Segundo Alves, um dos aspectos mais importantes da ontologia de Lukács é 

que ela pode ser vista como uma nova maneira de entender o problema da relação 

entre consciência e matéria, uma vez que a consciência não é subestimada com 

relação ao ser material, como atesta essa citação do próprio filósofo húngaro: 

  
Quando se diz que a consciência reflete a realidade e, sobre essa base, 
torna possível intervir nessa realidade para modificá-la, quer dizer que a 
consciência tem um real poder no plano do ser e não – como se supõe a 
partir das supracitadas visões irrealistas – ela é carente de força. (LUKÁCS, 
1968 apud ALVES, 201, p. 52)  

  

Assim, o trabalho, deixa de ser entendido apenas como fabricação de 

produtos   p ss    s r  nos t rmos    ontolo    luká s  n   um “ ompl xo 

pro l mát  o”  on    stá posta a relação dialética entre teleologia (consciência) e 

causalidade (natureza); ou liberdade e necessidade.  

 Outra citação de Lukács, expõe essa condição contraditória do homem frente 

ao trabalho: 

 
“Os hom ns f z m su  h st r   – diz Marx – mas não em circunstâncias por 
eles escolhidas.” Isso qu r   z r o m smo qu   nt s formul mos  o 
seguinte modo: o homem é um ser que dá respostas. Expressa-se aqui a 
unidade, contida de modo contraditoriamente indissolúvel no ser social, 
entre liberdade e necessidade; ela já opera no trabalho como unidade 
indissoluvelmente contraditória das decisões teleológicas entre alternativas 
com as premissas e consequências ineliminavelmente vinculadas por uma 
relação causal necessária. Uma unidade que se reproduz continuamente 
sob formas sempre novas, cada vez mais complexas e mediatizadas, em 
todos os níveis sócio-pessoais da atividade humana. (LUKÁCS, 1968 apud 
ALVES, 2010, p. 46-47) 

 

 Há, portanto, sempre um grau de liberdade e escolha, pois como diz Lukács, 

toda práxis é uma decisão entre alternativas, mas essa decisão é sempre 

pr ss on     por outro l  o  p l  “n   ss      so   l” qu   tu  so r  os  n  v  uos  
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na maioria das vezes, anonimamente, para que essa decisão assuma determinada 

orientação.  

 
 
1.2 Autoalienação do Trabalho e Capitalismo Global 
 
 

 No contexto do capitalismo global, ou do capitalismo manipulatório – nos 

termos de Lukács – a questão que se coloca é que existem, hoje, objetivamente, 

 on   õ s m t r   s p r  um  “v    pl n     s nt  o” qu   no  nt nto  n o se 

realiza, por conta da manipulação social20 que impregna a vida burguesa. (ALVES, 

2010, p. 68). Ao contrário, amplia-se a esfera da alienação social, passando do 

trabalho estranhado também para o consumo estranhado, ocupando todas as 

esferas da vida e instaurando a crise da pessoa humana em sua dimensão radical 

(ALVES, 2013, p. 27).  

 No campo do trabalho, as estatísticas sobre adoecimentos, inclusive mentais, 

por conta das pressões por cumprimento de metas (cada vez mais desumanas e 

impossíveis de serem cumpridas) atestam que o trabalho tem destruído a vida, mais 

do que atuado para o desenvolvimento humano. 

 Além disso, sob a flexibilidade do trabalho nas empresas reestruturadas, tem 

ganhado corpo o que Alves (2011, p. 19) vai chamar    “  ptur ”    su j tividade, 

                                                        
20 Em uma conversa com Leo Kofler, em 1965, publicada posteriormente so  o t tulo “So          
In  v  uo”  no l vro Conv rs n o  om Luká s (E  P z   T rr   1969)  o f l sofo f z um  r fl x o 
interessante acerca do conceito de alienação em Marx, destacando a necessidade de compreendê-
lo historicamente, fazendo, inclusive, o exercício de pensar a alienação dos trabalhadores num novo 
 stá  o ou f s   o   p t l smo    f r nt    qu l   m qu  M rx  l  orou o  on   to: “No t mpo  m 
que Marx escrevia os Manuscritos Econômicos e Filosóficos, a alienação da classe operária 
significava imediatamente um trabalho opressivo em um nível quase animal. Com efeito, a 
alienação era, em certo sentido, sinônimo de desumanidade. Exatamente por este motivo a luta de 
classes teve por objetivo, por decênios, garantir, com reivindicações, adequadas sobre salário e 
sobre o tempo de trabalho, o mínimo de uma vida humana para o trabalhador. A famosa 
reivindicação de oito horas de trabalho colocada pela Segunda Internacional é um sintoma desta 
luta de classe. Agora, em certo sentido, a questão se modificou; só em certo sentido, naturalmente. 
(…) A m  s-valia absoluta não morreu, simplesmente não desempenha mais o papel dominante; 
aquele papel que desempenhava quando Marx escrevia os Manuscritos Econômicos e Filosóficos. 
Ora, o que daí decorre? Que um novo problema surge no horizonte dos trabalhadores, isto é, o 
problema de uma vida plena de sentido. Mas surge um novo problema: aquela manipulação que vai 
da compra do cigarro às eleições presidenciais ergue uma barreira no interior dos indivíduos entre a 
sua existência e uma vida rica de sentido. Com efeito, a manipulação do consumo não consiste, 
como se pretende oficialmente, no fato de querer informar exaustivamente os consumidores sobre 
qual é o melhor frigorífico ou a melhor lâmina de barbear; o que está em jogo é a questão do 
controle da consciência. (LUKÁCS, 1969 in ALVES, 2010, p. 128-129)    
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que pode ser compreendida como a “capacidade de o capital tornar domável, 

 ompl   nt    su m ss    for      tr   lho”. Todas essas mudanças, ou 

características que vão se tornando predominantes no trabalho devem ser pensadas 

a partir    “ r s   strutur l  o   p t l”   sp    lm nt   ntr  1980-2010, quando se 

presenciou uma precarização estrutural do trabalho e a financeirização da riqueza, e 

qu  po   s r  xpr ss   omo um  “ r s       v l z   o”  

 
que se expressa com vigor na degradação do metabolismo social homem-
natureza: seja a natureza humana expressa no cataclismo social, com seus 
milhões de trabalhadores precários e a massa de desempregados sem 
perspectivas de futuro digno e vítimas do adoecimento físico e mental; seja 
a natureza natural com o cataclismo climático marcado pelo aquecimento 
 lo  l     r v   l mát   .” (ALVES  2013, p. 41)    

 

Assim, compreender e desvelar o processo de autoalienação no capitalismo 

global é fazer um profundo inventário da precarização do trabalho nas suas várias 

dimensões – tanto de exploração da força de trabalho (mercadoria), quanto de 

dominação (ou dessubjetivação/desefetivação do ser genérico do homem), uma vez 

que estas determinações encontram-se quase sempre implicadas umas com as 

outras.  

 Alves cita estudo de Capelas, Neto e Marques (2010), que indica que a 

flexibilização da jornada de trabalho por meio do banco de horas coloca o operário 

ou o  mpr    o  omo “hom m  nt  ro” à   spos   o      nâm    l  or l  o   p t l: 

“O tr   lh  or p ssou    onfun  r o  nt resse da firma com o seu, o que permitiu 

qu  su  for      tr   lho sofr ss  m  or  xplor   o.” (CAPELAS; NETO; 

MARQUES, 2010 apud ALVES, 2013, p. 92)  

 Por isso, penso ser oportuna e instigante a proposição de Alves (2013) de 

tratar a precarização salarial, enquanto objeto de investigação, na perspectiva do 

metabolismo social do trabalho21  um  v z qu  so  t l p rsp  t v  “s  n f     xpor os 

impactos das mutações laborais na vida cotidiana das individualidades pessoais de 

classe e nas relações sociais e humanas do trabalhador assalariado, tratando, desse 

modo, da dimensão da saúde do homem-que-trabalha. A dimensão do metabolismo 

social do trabalho nos permite apreender novas dimensões da precarização do 

trabalho ocultas nas abordagens da macroeconomia do trabalho e da morfologia 

so   l  o tr   lho.” (ALVES, 2013, p. 172) 
                                                        
21 Na nota 2 deste trabalho apresento, com maiores detalhes, o debate teórico-metodológico trazido 

pelo autor na sua obra Dimensões da Precarização do Trabalho (ALVES, 2013). 
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 E é exatamente nessa perspectiva que interessa aprofundar também o 

    t  so r  o  on   to    “  ptur ”    su j t v      entendendo-a na lógica da 

precarização do trabalho, como um elemento importante para compreender/explicar, 

na atualidade o trabalho nas telecomunicações no Rio de Janeiro.   

 Segundo Alves (2013, p. 99), podemos entendê-la como um processo 

contraditório e complexo, que articula mecanismos de coerção /consentimento e de 

manipulação não apenas no local de trabalho, mas nas instâncias sócio 

reprodutivas; também tende a dilacerar não apenas a dimensão física, mas a 

psíquica e espiritual da força de trabalho. Por outro lado, ao vir entre aspas, salienta-

se que essa “captura” não ocorre, de fato, de modo perene, sem resistências e lutas 

cotidianas.  

 Mais uma vez, é necessário situar em que terreno se dá esse controle do 

trabalho, reforçando a importância de compreender que as mudanças no trabalho se 

dão de maneira articulada às condições da crise do capital (e às estratégias para o 

seu enfrentamento). 

 A partir do conceito de acumulação flexível em Harvey (1992) – marcada 

especialmente pelo confronto com a rigidez22 do fordismo e pelo movimento de 

compressão espaço-tempo no mundo capitalista – o autor destaca que a 

flexibilidade, sob a ofensiva neoliberal e a partir da 3ª Revolução Industrial 23 , 

 ssum  nov s   t rm n  õ s  p r   lém    “m  or v rs t l      poss v l  o 

                                                        
22 Alves faz ressalvas quanto à rigidez do fordismo, que quando do seu surgimento, inspirou uma 

série de fantasias utópicas e celebrou o revolucionar das condições de produção e de vida material. 
Por isso, o autor indica que tanto o fordismo quanto a acumulação flexível de Harvey aumentou os 
poderes de flexibilidade e mobilidade do capital. Assim, a acumulação flexível, que surgiu em 
m   os     é        1970  po   s r  ons   r    n o um  “ruptur ”  om o p  r o    
desenvolvimento capitalista passado, mas uma reposição de elementos essenciais da produção 
capitalista em novas condições de desenvolvimento capitalista e de crise estrutural do capital. 
(ALVES, 2011, p. 15). 

 
23 Para além da definição usual, que relaciona a 3ª Revolução Industrial com o desenvolvimento da 

tecnologia da informação, tendo por base a microeletrônica, computadores  e telecomunicações, o 
autor destaca que a 3ª Revolução Industrial se distingue das outras porque contém em seu 
desenvolvimento histórico duas revoluções tecnológicas que alteram a natureza da atividade 
industrial. A 3ª Revolução Tecnológica, usualmente identificada com a 3ª Revolução Industrial 
propr  m nt    t   s    s    no “  nôm o  nformát   /ro  t   ”;     4ª R volu  o T  nol      é   
que identificamos com a constituição das redes informacionais (ciberespaço) a partir dos novos 
 v n os   s t l  omun    õ s  s n o port nto   “r volu  o Inform   on l”. Um    r  t r st    
decisiva da 3ª Revolução Industrial, segundo Alves, é que computadores, robôs e redes 
informacionais só têm importância real quando associados aos novos métodos gerenciais (o que 
coloca a centralidade das inovações organizacionais como o toyotismo). 



42 

tr   lh  or”:  l  tornou-se um importante elemento da luta de classe24  na produção 

   us ou  x r  r   omo o s rvou H rv y  “pr ssõ s m  s fort s     ontrol   o 

tr   lho” (HARVEY, 1992, p. 128 apud ALVES, 2011, p. 18). Nesta perspectiva, 

tanto quanto o fordismo puro, o toyotismo (que representa o ideal da acumulação 

flexível) po   s r  pont  o  s  un o o  utor   omo “mov m nto     onst tu   o    

um novo nexo psico-f s  o ou   „  ptur ‟    su j t v       o tr   lho p l  l       o 

  p t l    qu     o novo mo  lo pro ut vo”. (ALVES, 2011) 

 O terreno para esta intensificação do controle sobre o trabalho é sedimentado 

  p rt r     l uns m   n smos  qu  o  utor v     nom n r  omo “  sso   l z   o” 

(ALVES, 2011, p. 22)   “  s f t v   o” (ALVES, 2011, p. 28) do ser genérico do 

homem, estes associados ao desemprego em massa e exclusão, institucionalizando 

uma nova precariedade do trabalho 25 , que acaba por sedimentar a cultura do 

medo26. E juntos  onst tu m o qu  Alv s  h m     “so  om t  ol smo      r ár  ”  

ou seja, 

 
a denominação do novo metabolismo social que surge a partir das novas 
condições históricas de reprodução expandida do capital (mundialização do 
capital, acumulação flexível e neoliberalismo); e um dos elementos causais 
que contribuíram para a debilitação do movimento social do trabalho e para 
a crise do sindicalismo nos principais países capitalistas. (ALVES, 2011, p. 
21) 

 

 Para o autor, este novo metabolismo social explicita as contradições do 

capital, em especial aquela entre uma produção de mercadorias cada vez mais 

                                                        
24 Isto acontece, segundo o autor, com um viés político-ideológico claro, ao explicitar o elemento que 

ro ust    o po  r  o   p t l  ontr    su  p rt   nt  ôn     o tr   lho  ss l r   o. “Em or  s  
reforce o caráter flexível da acumulação do capital, o que não se contesta no sistema de produção 
fl x v l  s o  s pr rro  t v s „r     s‟  o   p t l  t n o  m v sta que é ele quem decide ainda o que 
produzir e onde alocar os recursos [...] No local de trabalho, apesar da polivalência operária, 
proclamada pela ideologia dos novos experimentos da produção capitalista de cariz flexível, tais 
como o toyotismo, a função so   l  o tr   lho  ss l r   o  ont nu  r str t    p r   l.” (ALVES  
2011, p. 19). 

 
25 Alves cita alguns autores, como Mattoso, 1995; Vasapollo, 2005; Antunes, 2006; Pochman, 2001, 
qu  têm tr t  o    “ xp ns o     ns  ur n    o tr   lho”. 

  
26 Pensando no segmento de trabalhadores que já venho acompanhando e que se constitui, na 

atualidade, objeto de estudo no doutorado, é impossível não associar a reflexão acima com uma 
realidade que se tornou usual no sindicato a partir do início dos anos 2000: a reunião de centenas 
(e, por vezes, milhares) de trabalhadores para a homologação de sua demissão nas empresas de 
t l  omun    õ s. Mu t s v z s   st s tr   lh  or s “m  r m”  m    t m nt  p r  outr   mpr s  
que assume a prestação de serviço às operadoras (em especial, a Oi). Mas não é difícil perceber 
 omo  st s “ v ntos”  tu m n    ss m n   o   st  “ ultur   o m  o”    qu  f l  Alv s. 
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so   l ( x mplo     onst tu   o    “ mpr s   m r   ” 27 , enquanto dimensão 

socializada da produção capitalista), e uma sociedade cada vez mais dessocializada 

pelo precário mundo do trabalho. (ALVES, 2011, p. 23) 

 Alves articula, inclusive, o conceito de sociometabolismo da barbárie àquele 

cunhado por Harvey – “  umul   o por  spol    o” – para caracterizar a cena 

  p t l st     v r    p r  o sé ulo XXI   “qu  s r     r pos   o   s prát   s 

predatórias da acumulação primitiva ou originária, não mais como uma forma 

„ xt r or‟  o   p t l smo  m s  omo um    r  t r st  a fundamental da sua atual 

  nâm     lo  l.” (ALVES, 2011, p. 26)  

 Se a cultura do medo – sustentada, concretamente na transformação do 

trabalho vivo, numa proporção cada vez maior, em força de trabalho supérflua do 

ponto de vista do capital  (MÉSZÁROS, 2002 apud ALVES, 2011, p. 24) – é  um dos 

mecanismos para o maior controle do trabalho pelo capital, na atualidade, por outro 

lado, e paradoxalmente28, a reestruturação produtiva também pretende ampliar esse 

 ontrol   tr vés  o qu  o  utor  h m     “  ptur ” da subjetividade do trabalho, 

envolvendo o trabalho vivo na lógica da produção do capital. (ALVES, 2011) 

 Neste ponto, o autor desenvolve suas reflexões a partir do que me pareceu 

dois enfoques complementares: um deles detalha as várias estratégias e 

instrum ntos      st o   ot  os p l s  mpr s s p r   f t v r  ss  “  ptur ”    

subjetividade do trabalho; o segundo explicita o próprio sentido filosófico do termo, 

explorando sua relação com a lógica mesma do capitalismo e as contradições 

presentes neste processo. 

O autor aponta os inúmeros mecanismos de incentivo à participação e 

envolvimento de empregados na solução de problemas no local de trabalho, através 

de treinamentos, dos programas de Qualidade Total, que solicitam que o trabalhador 

mude sua atitude,   ot n o um  “nov ”  ultur    um  “nov ” v s o    mun o 

baseada na inevitabilidade das mudanças em curso (ALVES, 2011, p. 91). 

                                                        
27 Braga (2012, p. 185) também lança mão deste termo – Empresa Neoliberal em Rede – a partir de 

um estudo do autor francês, Thomas Coutrot, que distingue 3 grandes níveis organizacionais, 
discordantes mas combinados (desde um grupo mais inovador, até o ultimo, terceirizado e 
neotaylorista) com dominância do capital financeiro. Para mais detalhes desta caracterização, ver 
Quadro 14 da obra citada.  

 
28 O autor aponta, como hipótese, a existência de um vinculo orgânico entre acumulação por 
 spol    o    s nov s prát   s    “  ptur ”   su j t v       o tr   lho  por parte das empresas. 
(ALVES, 2011, p. 28)  
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Alves (2011, p. 89) chama atenção para estes mecanismos, denominados por 

 l     “   olo    or ân   ”  o toyot smo  n o  p n s porque os mesmos estão 

sust nt  os     ss m n m um    m     “v lor s-f t  h ”   “ xp  t t v s   utop  s 

   m r   o”  m s porqu  t  s v lor s n o s  r sum m  o  sp  o pro ut vo  

atingindo também as instâncias de reprodução social29. É assim que não só nas 

empresas, mas através de políticas governamentais, currículos escolares, aparatos 

da indústria cultural, e até igrejas, percebemos o pr  om n o   st  “nov  l n u ” 

(ALVES, 2011, p. 90). 

 O  utor f l    nt o  “   pr s n   tot l z  or   o tr   lho   str to” (ALVES, 

2011, p. 93), que se expande para além do local de trabalho e ocupa todo o tempo 

da vida do trabalhador (especialmente viabilizado pelas tecnologias da comunicação 

e informação), dominando as esferas do lazer e da vida pessoal, inclusive. As 

consequências para a saúde física e mental são profundamente significativas.  

Também têm   st qu   s “m t morfos s   r   on  s” (ALVES, 2011, p. 

108), que consistem na destruição – principalmente, mas não apenas, através dos 

PDVs (Planos de Demissão Voluntária) – de coletivos de trabalho  compostos de 

empregados de faixa etária mais alta, com determinada experiência de trabalho e de 

or  n z   o   qu   ontr  u m p r    “  ptur ”    su j t v        o  p   r  s 

memórias de experiências e lutas, o que pode levar a um consentimento maior aos 

ideais empresariais por parte dos novos trabalhadores. 

 A p rt r      f n   o  o toyot smo  omo “   olo    or ân   ”    pro u  o  o 

  p t l  Alv s v      lo  r  om Gr ms       qu m   st   : “   olo   s 

historicamente orgânicas [...] são necessárias a determinada estrutura. [...] Na 

medida em que são historicamente necessárias, as ideologias têm uma validade que 

é v l      „ps  ol     ‟:  l s „or  n z m‟  s m ss s hum n s  form m o t rr no 

sobre o qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua posição, 

lut m   t  .” (GRAMSCI, 1984, p. 45 apud ALVES, 2011, p. 98)  

 Também a partir desta definição, o autor vai estabelecer um comparativo 

entre a força do fordismo e do toyotismo na persuasão, no consentimento, ou na 

“  ptur ”    su jetividade do trabalho pelo capital (e, novamente, dialogará com 

Gramsci, no seu Americanismo e Fordismo), apontando que apesar de considerar 

                                                        
29 O autor vai falar, por isso, de   p t l smo m n pul t r o  p r   nf t z r  ss  “t mp st       ol      

de valores, expectativas e utopias de mercado que busca formar o novo homem produtivo do 
  p t l”. (ALVES, 2011, p. 98) 
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qu   st   lt mo   u  ont nu      “à l         r   on l z   o  o tr   lho n  

perspectiva da hegemonia do capital na pro u  o” (ALVES, 2011, p. 100), sua 

  ns      m n pul t r   é mu to m  or  um  v z qu  o qu  s   us   “  ptur r” n o 

é  p n s  “o f z r   o s   r”  os tr   lh  or s  m s su    spos   o  nt l  tu l-

afetiva: 

 
Se no fordismo o trabalhador na linha de montagem, executando tarefas 
mon ton s   r p t t v s  p ns v    m  s  ou  omo   ss  Gr ms    “t m 
muito mais possibilidade de pens r” (o que poderia levá-los   “um  urso    
p ns m nto pou o  onform st ”)  so  o toyot smo  o tr   lh  or p ns    é 
obrigado a pensar muito mais, mas colocando a inteligência humana a 
serviço do capital. (ALVES, 2011, p. 112) 

 

Seria, então, este momento, o do controle absoluto do trabalho pelo capital?  

S  po  mos f l r    um  “  ptur ”    su j t v       o tr   lho  qu  p rsp  t v s 

de mudança se apresentam como possíveis?   

Neste caso, Alves, sem deixar de destacar o caráter deletério e 

profundamente destruidor da acumulação flexível 30 , retoma de maneira muito 

significativa a tradição da teoria marxiana, explorando o sentido da contradição e 

explica:  
 

É  mport nt    st   r qu    o   z rmos “  ptur ”    su j t v       
 olo  mos “  ptur ”  ntr   sp s p r  s l  nt r o   rát r pro l mát  o    
operação de captura, ou seja, a captura não ocorre, de fato, como o termo 
poderia supor. Estamos lidando com uma operação de produção de 
consentimento ou unidade orgânica entre pensamento e ação que não se 
desenvolve de modo perene, sem resistências e lutas cotidianas. Enfim, o 
pro  sso    “  ptur ”    su j t v       o tr   lho v vo é um pro  sso 
intrinsecamente contraditório e densamente complexo, que articula 
mecanismos de coerção/consentimento e de manipulação não apenas no 
local de trabalho, por meio da administração pelo olhar 31 , mas nas 
instâncias sociorreprodutivas, com a pletora de valores-fetiche e emulação 

                                                        
30 É preciso destacar que, tanto na análise do autor, quanto na minha leitura, o uso do termo 

Toyotismo para significar as mudanças no mundo do trabalho sob a acumulação flexível não 
pretende homogeneizar as diversificadas situações das empresas, setores econômicos, nos 
diversos países, que certamente produzem impactos também diferenciados para o conjunto 
daqueles que vivem do trabalho. Se considerarmos, no próprio setor de telecomunicações, o caso 
das empresas de Teleatendimento, em muitos sentidos elas se aproximariam ao modelo taylorista-
fordista de controle do tempo (especialmente para ida ao banheiro e das próprias chamadas de 
clientes). 

 
31 Este termo foi cunhado por Benjamim Coriat, no livro Pensar pelo avesso, para dizer que o método 

Toyota não rompe com a lógica de controle do trabalho, surgido com a grande indústria, mas a 
torn  m  s sof st       po s   f  ur   o “ nsp  tor” n o  stá lá for   m s “ ntroj t   ” no tr   lh  or. 
Segundo Antunes (1995, apud ALVES), o trabalhador torna-s  “p tr o    s  m smo”    os outros 
(ALVES, 2011, p. 115)   
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pelo medo que mobiliza as instâncias da pré-consciência/inconsciência do 
psiquismo humano.  (ALVES, 2011, p. 114)          

 

Tal reflexão tem, então, consequências tanto do ponto de vista prático-

político, quanto teórico, uma vez que, como aponta o autor, este movimento do 

capital não extingue a luta de classes e os conflitos entre capital e trabalho no 

 nt r or    pro u  o m s  p lo  ontrár o   st s “t n  m     u  z r-se e a se 

  slo  r p r    m nsõ s „ nv s v  s‟  o  ot    no    o tr   lho” (ALVES, 2011). Se é 

assim, é necessário que as forças ligadas ao trabalho (nos sindicatos, na academia, 

nos partidos progressistas/de esquerda) sejam capazes de mobilizar práticas que 

tornem estes conflitos (e formas de resistência) visíveis, contribuindo, assim, para o 

enfrentamento desta autoalienação. 

  
 
1.3 Precarização e Resistência: um debate inicial sobre as experiências de 

classe  
 
 

 Como vimos apontando, todo esse processo de precarização do trabalho que 

passa a ser predominante a partir da década de 1980 tem como efeito a 

disseminação da insegurança, o que, no nível individual é responsável por uma 

possível “  sp rson l z   o”  os suj  tos (   r s  p sso l     qu  f l  ALVES, 

2013, p. 111), mas também dilacera os laços que constituem a sociabilidade 

humano-genérica (crise do homem com os outros homens), dificultando o 

desenvolvimento de espaços sociais, como o trabalho, enquanto lugares de partilha 

de experiências coletivas emancipadoras. 

Nesse sentido, o exemplo que Antunes (1995) apresenta sobre o trabalhador 

 omo “p tr o    s  m smo” é um  os  n m ros   ntr  outros qu  po  m s r   t  os 

para expor a condição de alienação/precarização do homem-que-trabalha sob o 

capitalismo global.  

 Mais uma vez, várias pesquisas, têm apontado que as questões geracionais 

têm se colocado como um problema prático e teórico de muita densidade e tensão e 

que tem demandado novos estudos na área do trabalho, não apenas porque os 

jovens constituem, por um lado, um dos segmentos mais penalizados, em todo o 

mundo, com uma taxa de desemprego muito elevada, ao mesmo tempo que também 
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ocupam os postos de trabalho mais precarizados e instáveis; mas também, porque, 

 sso    o    ss  “ on    o”   à  xp r ên       form   o  s ol r    r lm nt  m  s 

 l v    qu  os tr   lh  or s “ stáv  s”, mais antigos; pouca participação sindical 

e/ou política partidária, muitas vezes vai sendo criado um fosso entre os 

trabalhadores mais antigos e os mais jovens – às vezes, também traduzido por 

militantes sindicais e jovens trabalhadores – o que dificulta qualquer possibilidade de 

ação coletiva que não seja aquela coordenada pelo empregador. 

 Beaud e Pialoux, na pesquisa já citada nesse trabalho, apontam como, nos 

anos 1990 criou-s  um  l m  “jov ns”  ontr  “v lhos” na oficina de Sochaux, com a 

“r nov   o” do quadro de funcionários que a reestruturação produtiva implantava: 

 
Com a suspensão das contratações em 1979 e a renovação muito tardia e 
parcial da mão de obra a partir do fim dos anos 1980, a média de idade dos 
operários aumentou de maneira contínua no período (47 anos em 1995). No 
início dos anos 1990, a questão da diminuição da média de idade da mão 
de obra em Sochaux torna-se uma questão crucial. Nesse período de dois a 
três anos em que velhos e jovens temporários trabalharam lado a lado nas 
cadeias de produção, para muitos OE [operários especializados], os 
temporários simbolizaram o rebaixamento, a desqualificação de suas 
habilidades. De certo modo, eram a prova viva de que os velhos OE podiam 
ser substituídos de uma hora para outra por assalariados sem formação, 
 uj   n    v nt   m  r    juv ntu     o “fr s or” f s  o. A pr s n     ss  
força de trabalho jovem e disponível ao lado deles tornava seu 
envelhecimento ainda mais visível e inelutável para eles mesmos. (BEAUD; 
PIALOUX, 2009, p. 40) 

 

 Tensão que era sustentada ainda com mudanças concretas no processo de 

trabalho, no qual, por exemplo, o sistema de bônus estabelecia dentro da equipe 

uma lógica de concorrência entre os trabalhadores; onde a “r spons   l     ”    

cada operário em relação à equipe e desta em relação ao produto acabado e a 

o s ss o p lo “  f  to z ro” t n    a reduzir as antigas formas de estratégias para 

fugir à vigilância dos chefes. Tudo isso, mais as iniciativas das gerências para isolar 

os representantes sindicais e antigos mil t nt s   ontr  u r m p r  um “pro  sso    

desestruturação, de enfraquecimento simbólico do grupo operário, um 

questionamento radical dos esquemas e das práticas que durante muito tempo 

permitiram sua existência, dando-lh   o rên       o s o”. (BEAUD; PIALOUX, 

2009, p. 73) 

Comparando com a realidade dos trabalhadores em telecomunicações do Rio 

de Janeiro, também é possível perceber essa tensão associada ao processo de 

renovação nas empresas reestruturadas. Em várias ocasiões em que participei 
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diretamente de reuniões com representantes de RH das empresas prestadoras de 

serviço à operadora Oi (terceirizadas), por conta da coordenação do curso de 

Elevação de Escolaridade e Qualificação Profissional32, ouvia os gerentes dessas 

empresas se pronunciarem claramente em defesa de uma renovação progressiva e 

s st mát     o qu  ro    fun  onár os  p r  “     r  om os v   os  os  nt  os 

tr   lh  or s”. Ent n  -se, com isso, segundo os trabalhadores antigos e os 

dirigentes do sindicato, tanto um determinado jeito de trabalhar (que começa a ser 

modificado, um pouco pela introdução de novas tecnologias, como a fibra óptica; 

outro tanto, pela pressão pelo cumprimento das metas de instalação dos telefones e 

outros serviços aos clientes33), como também uma forma de enfrentar o que Beaud e 

P  loux (2013)  h m r m    “ ultur     of   n ”  qu  r un   um  sér      prát   s 

solidárias e coletivas para burlar a vigilância das chefias sobre o trabalho, mas que 

se estendia para outros espaços de sociabilidade, tais como o campeonato de 

futebol (seja aquele organizado pelo sindicato, ou o que surgia no próprio local de 

trabalho34), e que funcionavam como um amálgama de uma determinada identidade 

e elemento de coesão daquele grupo, e que terminava por sustentar também um 

determinado comportamento político-organizativo que, nos períodos de campanha 

                                                        
32 Refiro-me ao Programa Vivendo e Aprendendo, que aconteceu no período de 2004 a 2007, e 

atendeu mais de 600 trabalhadores das empresas prestadoras de serviço de rede à Oi, para 
elevação de escolaridade a nível do Ensino Médio. Esse programa foi financiado pela referida 
operadora, a partir de uma cláusula de Acordo Coletivo, de Incentivo à Educação. 

 
33 Falo especialmente de um segmento que foi totalmente terceirizado, que é o da Rede, e que é o 

responsável pela operação dos serviços (não apenas telefone, mas também internet, tv a cabo, 
dados) aos clientes. E que no início dos anos 2000 gerou um boom de novas contratações no setor, 
assim como uma demanda de formação destes profissionais, anteriormente formados apenas pelo 
próprio Sistema Telebrás (e residualmente pelo SENAI). Como o Sinttel-Rio tem, desde o início dos 
anos 1990, um Colégio de Ensino Médio Técnico, e desde o final dos anos 1980 havia uma 
demanda muito grande, por parte da categoria, por qualificação profissional, em função da 
“pr p r   o” p r    pr v t z   o  o t m     qualificação entrou fortemente na agenda do sindicato. 
Especificamente no que se refere à Rede, em que pese a inovação tecnológica da fibra óptica, os 
dois principais cursos – Instalador Reparador de Linhas de Assinantes, que passou a se chamar 
Operador de Serviços ao Cliente (OSC) e Cabista – mantiveram basicamente a mesma estrutura. O 
SINTTEL ofereceu esses dois cursos desde o ano de 1997, em várias ocasiões e formou, ao longo 
deste período, um número significativo de trabalhadores nestas funções. Os instrutores eram 
trabalhadores aposentados da categoria, instrutores formados pelo STB e que atuaram no Centro 
de Treinamento da Telerj até saírem da empresa, também pelo PDI, nos anos de 1997 ou 1998. 

  
34 Em Niterói, cidade próxima ao Rio de Janeiro, um grupo de trabalhadores da Rede organizava, 
to o     13    M  o  um jo o    fut  ol “pr to”  ontr  “ r n o”  p r  m r  r o          ol   o    
escravidão. Utilizavam a sede da ASET (Associação dos Empregados da Telerj) e se reuniam, após 
o fim do dia do trabalho, no que era uma crítica e também um espaço de encontro e diversão. Esses 
encontros tiveram fim logo após a privatização das empresas de telecomunicações, em 1998, muito 
embora o Sinttel-Rio ainda mantenha a realização de seu campeonato de Futebol (com uma 
sistemática anual, quase sempre regular), e esta seja a única atividade do sindicato, atualmente, 
que consegue reunir trabalhadores de todas as principais empresas num único evento e espaço. 
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salarial ou lutas pontuais por algum direito, permitia situar nos trabalhadores da rede 

um elemento mobilizador imediato. Tudo isso era preciso (des)estruturar. E, nesse 

sentido, mais que as mudanças tecnológicas, as novas formas de gestão do trabalho 

contribuíram para dificultar o encontro dos trabalhadores – entre si, e entre eles e o 

s n    to  um  v z qu    p rt r    r  strutur   o  n o  x st   m  s “lo  l    

tr   lho”35: a ordem de serviço agora é passada pelo celular (através do serviço de 

trunking) e o trabalhador, que, em sua grande maioria, trabalha com o seu próprio 

carro agregado36, nem encontra, assim, a maior parte de seus companheiros de 

trabalho.     

Também as questões de gênero tornam-se relevantes nessa análise, como já 

advertira Harvey, especialmente quando consideramos o segmento do 

Teleatendimento, que cresce justamente no período pós privatização37. Nesse caso, 

este segmento associa a questão geracional e de gênero, pois é o setor que reúne 

mais jovens e mulheres, geralmente em seu primeiro emprego (BRAGA, 2012; 

NOGUEIRA, 2006; 2009; VENCO, 2009). 

Braga (2012, p. 182) vai identificar estes trabalhadores como os 

representantes principais do que ele denomina como precariado: trabalhadores 

jovens não qualificados ou semi-qualificados, precarizados, sub-remunerados 

(recebendo, em média, 1,5 salário mínimo) e inseridos em relações trabalhistas que 

bloqueiam sua organização coletiva.  

Sustentado num rico estudo de caso nas duas maiores empresas do setor, o 

autor acompanhou a trajetória dos teleoperadores destacando cinco variáveis-chave 

– modelo de organização do trabalho, padrão de proletarização, nível de 

qualificação, relação salarial e formas de mobilização coletiva. E assim, nos 

apresenta alguns dados muito significativos, como os que revelam a associação 

clara entre intensidade dos ritmos de trabalho e adoecimento do teleoperador: nada 

                                                        
35 De fato, muitos dos prédios da antiga estatal Telerj foram vendidos, enquanto alguns poucos foram 

assumidos pelas prestadoras de serviço à Oi. No entanto, a prática cotidiana de todos os 
trabalhadores se concentrarem num determinado local de trabalho, para pegarem seu ferramental e 
o carro da empresa para de lá saírem para o trabalho externo, isso modificou-se completamente. E 
afetou, também, uma prática sindical de realização de atos, paralisações e assembleias – sempre 
organizadas de acordo com essa dinâmica, no início ou no final do dia de trabalho. 

  
36 Este é um ponto sempre problemático na discussão do Acordo Coletivo, e sobre o qual o sindicato 

considera que se avançou nos últimos anos. 
  
37 Segundo Braga (2012, p. 187), 96% das centrais de teleatividades foram criadas após 1990, e 76% 

a partir de 1998, ano da privatização do sistema Telebrás e auge do neoliberalismo no país.  
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menos que 62% apontam o comprometimento da saúde; 39% consideravam o 

trabalho monótono e cansativo; 26% indicavam stress associado ao ritmo de 

trabalho, dentre outros. Braga aponta que este adoecimento decorre de uma 

combinação de fatores que inclui desde treinamento inadequado, estresse 

decorrente de metas, negligência com a ergonomia e temperatura do ambiente de 

trabalho, até poucos intervalos durante a jornada, folgas insuficientes e 

intensificação dos ritmos de trabalho, que penalizam ainda mais as mulheres. 

(BRAGA, 2012, p. 190-191)   

 Outra característica destacada por Braga a respeito do trabalho dos 

teleoperadores refere-se aos baixos salários recebidos, no Brasil, 3.415 dólares 

anuais (só maiores que os dos trabalhadores indianos38), que o autor associa à 

baixa qualificação/escolaridade dos trabalhadores brasileiros, ainda na comparação 

com os demais países da amostra da pesquisa internacional (citada na nota nº 36 

deste trabalho), agravada ainda mais por uma característica oligopolista da indústria 

brasileira de Call Center: a soma dos empregados das duas maiores empresas 

corresponde a 47% do total de trabalhadores do setor – são 159.508 trabalhadores 

na Contax e Atento juntas, enquanto que nas demais dezoito maiores a soma total é 

de 180.301 trabalhadores (BRAGA, 2013, p. 192). Tudo isso, acompanhado ainda, 

por uma frágil atuação sindical, ajuda a compreender o porquê desta condição. 

No tocante à participação e organização sindical, Braga pondera: 

 
[...] após pesquisar esses trabalhadores e seus sindicatos, a imagem que 
f    n o é      um  fr   o     l ss  qu  “r  l z  o   s   r to máx mo  o 
capital des   s us  n   os: o  ontrol  tot l    for      tr   lho”. N  
realidade, os teleoperadores configuram um fenômeno marcadamente 
ambivalente em termos ideológicos. Se bem é verdade que possuem 
escassa experiência política, já começaram a construir suas greves; se não 
se interessam por partidos, sabem manifestar suas insatisfações dentro e 
fora das empresas; associam a ampliação do consumo popular à 
 ont nu       o lul smo  m s n o s   lu  m  om o “m l  r ”  o  ré  to 
subsidiado pelo governo... Ou seja, carregam, ainda em estado latente, o 
potencial de negação do regime de acumulação pós-fordista, o classismo 

                                                        
38 Braga utilizou como comparativo os dados da pesquisa realizada Por David Holman, Rosemary 

Batt e Ursula Holtgrewe, The Global Call Center Report: International Perspectives on Management 
and Employment (Report of the Global Center Network, Cornell University, 2007), que afirma que os 
ganhos anuais de um teleoperador estadunidense são, em media, de 35 mil dólares anuais e um da 
África do Sul, é de 11.200 dólares, o que significa respectivamente dez e três vezes mais o valor do 
salário do teleoperador brasileiro. Mesmo considerando a data de 2007 como o período comparado, 
podemos afirmar que essa proporção de desigualdade continua válida, uma vez que o salário do 
teleoperador se alterou muito pouco de lá para cá, mantendo-se sempre próximo ao salário mínimo. 
(BRAGA, 2012, p. 192) 
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prático, capaz de golpear o atual modelo de desenvolvimento dirigido pela 
burocracia lulista.  (BRAGA, 2012, p. 217-218) 

  

 Isso não significa, como o próprio autor adverte, que se poderia dizer que 

estamos diante de um grupo mobilizado sindicalmente. E o mais correto seria 

perceber, como propõe Braga: 

 
que as mesmas características relativas à composição e à rotatividade da 
força de trabalho – baixa remuneração, discriminação de gênero e 
orientação sexual, forma subalterna de inserção ocupacional nas empresas, 
qualidade do processo de trabalho e falta de tradição de organização 
política – não representam obstáculos absolutos para a ação coletiva. Em 
alguns casos, essas condições podem, ao contrário, favorecer a 
deflagração da mobilização sindical. (BRAGA, 2012, p. 212) 

  

Nesse sentido, é possível retomar as questões que coloquei para a pesquisa 

junto aos trabalhadores de telecomunicações do Rio de Janeiro, reafirmando-as 

tanto na perspectiva de perscrutar as minúcias do controle do trabalho implantado 

nas empresas do setor a partir da privatização, em 1998, quanto as respostas dadas 

pelos trabalhadores a esse controle enquanto formas de resistência que surgem nos 

locais de trabalho e no sindicato. 

 É neste contraditório espaço da ação, ou da experiência (tomando Thompson 

como referência) que ganha sentido o debate sobre classe (e consciência de 

 l ss )  n o  omo um  r  l      “ stát   ”   omo   ss  L f  vr  (1966), mas, como 

acentua Thompson (1987, p. 10)  um “pro  sso  t vo qu  s    v  t nto à    o 

humana como aos con    on m ntos”.  

 Em seu texto “Algumas observações sobre classe e „falsa consciência‟”, do 

livro As peculiaridades dos ingleses e outros artigos, Thompson (2012, p. 271) faz 

uma aguda crítica aos marxistas e não marxistas que acabam por fazer um uso 

 stát  o   ss    t  or  : “t nt s p sso s n st  ou n qu l    t rm n    r l   o 

 om os m  os    pro u  o  ou   m t rmos m  s  ross  ro  „x‟ ou „y‟  t ntos 

 ss l r   os  t ntos „ ol r nhos  r n os‟   por    v  .” E reforça o seu caráter 

histórico e o fato de que, no sentido heurístico, o conceito de luta de classes deveria 

ser o conceito prioritário: 

  
Na verdade, na medida em que é mais universal, luta de classes me parece 
ser o conceito prioritário. Talvez diga isso porque a luta de classes é 
evidentemente um conceito histórico, pois implica um processo, e, portanto, 
seja o filósofo, o sociólogo ou o criador de teorias, todos têm dificuldade em 
utilizá-lo. Para dizê-lo com todas as letras: as classes não existem como 



52 

entidades separadas que olham ao redor, acham um inimigo de classe e 
partem para a batalha. Ao contrário, para mim, as pessoas se veem numa 
sociedade estruturada de um certo modo (por meio de relações de 
produção fundamentalmente), suportam a exploração (ou buscam manter 
poder sobre os explorados), identificam os nós dos interesses antagônicos, 
debatem-se em torno desses mesmos nós e, no curso de tal processo de 
luta, descobrem a si mesmas como uma classe, vindo, pois, a fazer a 
descoberta da sua consciência de classe. Classe e consciência são sempre 
o último e não o primeiro degrau de um processo histórico real. 
(THOMPSON, 2012, p. 274) 

 

 Isso não quer dizer, por outro lado, que possamos pensar a formação da 

classe independente das determinações objetivas. Para Thompson, pelo contrário, é 

necessário um exame criterioso dessas determinações, no entanto, nenhum exame 

das determinações objetivas e nenhum modelo teorizado podem levar à equação de 

uma  l ss   om  ons  ên        l ss   porqu     l ss  s    f n       or o  om  “o 

modo como homens e mulheres vivem suas relações de produção e segundo a 

experiência de suas situações determinadas, no interior do “conjunto de suas 

relações sociais”, com a cultura e as expectativas a eles transmitidas e com base no 

modo pelo qual se valeram dessas exp r ên   s  m n v l  ultur l.” (THOMPSON, 

2012, p. 277)     
 Como interessa analisar, neste trabalho, o movimento contraditório entre a 

determinação e a agência humana na ação dos trabalhadores em 

Telecomunicações do Rio de Janeiro  frente às transformações do trabalho 

implementadas no período pós privatização, alguns outros conceitos foram 

incorporados, de autores que também vêm se dedicando ao estudo do trabalho, ou 

ao estudo dos movimentos sociais/formas de resistência à opressão dos grupos 

subalternos, numa perspectiva que dialogue com o que vimos explicitando até aqui, 

mas que também permita avançar na reflexão sobre a ação dos trabalhadores. 

 Assim, a leitura de James Scott39 (2013)   s us  on   tos    “  s urso o ulto” 

 m  ontr pos   o   um “  s urso p  l  o” qu  os subalternos empreendem na sua 

“resistência cotidiana” contra a dominação foi importantíssimo ao me deparar com os 

cerca de 18.000 e-mails de denúncias, reunidos desde o ano de 2010, pelo 

SINTTEL-Rio, quando criou uma Central de Atendimento (e um e-mail exclusivo) 

                                                        
39 Antropólogo norte-americano, professor de Ciência Política e Antropologia na Universidade de 

Yale. Interessado pelas formas de resistência à opressão dos grupos subalternos, em particular 
pelas dos camponeses do sudeste asiático – seu campo de trabalho – estendeu a observação a 
outros grupos e tempos históricos no livro A dominação e a arte da resistência, onde nos apresenta 
formulações interessantíssimas sobre tais conceitos. 
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para receber esse tipo de mensagem da categoria.40 Em primeiro lugar, pela opção 

do autor, na obra citada, de privilegiar os temas da dignidade e da autonomia – “qu  

têm s  o norm lm nt   ons   r  os s  un ár os f    à  xplor   o m t r  l”  

segundo suas próprias palavras (SCOTT, 2013, p. 18). E que a leitura das 

mensagens enviadas pelos trabalhadores ao sindicato também fez reacender em 

mim. Esse era o grito principal que aparecia nas mensagens, a exigência da 

dignidade. Mesma perspectiva que encontrei nas falas das trabalhadoras e 

trabalhadores que ouvi discursando nas portas das empresas nas duas greves que 

aconteceram no teleatendimento.  

 Além disso, seus conceitos permitem dialogar, ainda com a noção de 

experiência, em Thompson, na perspectiva da ação humana com um determinado 

nível de escolha, mesmo sob determinadas condições. 

Assim também, a própria ação sindical, especialmente com a representação 

dos trabalhadores terceirizados e com o processo de negociação empreendido com 

as empresas/sindicatos patronais desses segmentos – criando as comissões de 

negociação com a participação de trabalhadores da base e levando grande parte 

das reuniões bilaterais a acontecerem na sede do sindicato, com a ampla 

participação deste grupo – poderia ser compreendida dentro desse espectro e 

significar, como Tilly (2009) propôs, um novo repertório no enfrentamento da luta de 

classe que se mostra em tamanha desvantagem, na atualidade, para a classe 

trabalhadora.  

Nesse sentido, explorar o rico e complexo cotidiano do trabalho no setor de 

telecomunicações parece bastante significativo para conhecer tanto o que há de 

determinações postas pelo novo sociometabolismo do capitalismo global, como fala 

Alves (2011; 2013), quanto as formas de resistência empreendidas por parte do 

trabalho.  

                                                        
40 Para efeito de análise, optei por trabalhar com a leitura da totalidade dos e-mails nos anos de 2010 

(949) e no ano de 2015 (2.719), em primeiro lugar, porque gostaria de perceber se do 1º ano para 
cá havia tido alguma mudança significativa no tipo de denúncia e/ou na forma de se relacionar com 
o sindicato. O ano de 2015, como último, se deu em função do tempo para a análise e também 
porque os demais instrumentos utilizados também tinham esse ano como seu prazo final. Por isso, 
o total de 18.000 mensagens não inclui o ano de 2016. 
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2 A REESTRUTURAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES E A PRECARIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

 

 

Em 2002, quando da defesa da dissertação de mestrado, cujo tema centrava-

se na análise da política nacional de telecomunicações proposta pelos trabalhadores 

do setor, dediquei um capítulo inteiro à relação entre as transformações do 
capitalismo mundial e a reestruturação nas telecomunicações brasileiras, relação 

essa que resultou na privatização e desnacionalização do setor, com consequências 

dramáticas para a maioria dos trabalhadores das empresas que constituíam o antigo 

Sistema Telebrás, no modelo estatal. 

 Quatorze anos depois, retomo os principais pontos daquele capítulo, 

considerados fundamentais para a compreensão do quadro atual, sobre o qual se 

estabelecem as complexas relações/situações de trabalho que pretendemos 

analisar, na perspectiva da precarização do trabalho, entendidas em toda a sua 

complexidade.  

 
 
2.1 As Transformações no Capitalismo Mundial e as Telecomunicações 
 
 

 Como afirmou Hobsbawn, sobre a gravidade e complexidade da crise que se 

abateu, ainda que de maneira diferenciada, sobre todas as sociedades nas últimas 

 é    s  o sé ulo XX: “n o há  omo duvidar seriamente de que em fins da década 

de 1980 e início da década de 1990 uma era se encerrou e outra nov   om  ou.” 

(HOBSBAWN, 1995, p. 15). 

 Essa crise, compreendida como estrutural e advinda justamente do caráter 

contraditório do processo de produção capitalista, pode ser definida, como nos 

aponta Frigotto, como “uma crise mais geral do processo civilizatório, materializada 

de um lado pelo colapso do socialismo real e, de outro, pelo esgotamento do mais 

longo e bem-sucedido período de acumulação capitalista”. (FRIGOTTO, 1999, p. 59)  

 Para seu enfrentamento, o capital utilizará de várias estratégias, dentre as 

quais destacam-se os processos de reestruturação na produção, sustentados num 

intenso desenvolvimento tecnológico e pelas formas de acumulação flexível, 
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acompanhados ainda pela expansão do projeto econômico, social e político 

neoliberal, como destaca Antunes: 

 
Reestruturação produtiva, privatização acelerada, enxugamento do Estado, 
políticas fiscal e monetária sintonizadas com os organismos mundiais de 
hegemonia do capital, como o FMI e o BIRD, desmontagem dos direitos 
sociais dos trabalhadores, combate cerrado ao sindicalismo de esquerda, 
propagação de um subjetivismo e de um individualismo exacerbados, dos 
qu  s    ultur  “p s-mo  rn ” é  xpr ssão, animosidade direta contra 
qualquer proposta socialista contrária aos valores e interesses do capital, 
etc. (ANTUNES, 1999, p. 187) 

 

 As consequências destas medidas se mostraram nefastas no que se refere 

ao aumento significativo da precarização da força de trabalho, além de nos permitir 

situar as mudanças ocorridas nas telecomunicações neste contexto, não apenas 

 omo um s tor qu  “sofr ” as consequências de tais mudanças, mas, pelo contrário, 

como um dos instrumentos que tornam essas mudanças possíveis. (WOHLERS, 

1994 apud RODRIGUES, 2002, p. 62) 

 Nesse sentido, é possível compreender as forças em disputa – no Brasil e no 

mundo – quando do leilão da privatização do Sistema Telebrás, que ocorreu em 29 

de julho de 1998, mas que vivenciou uma longa luta desde os anos 1980. 

 Na verdade, se pensamos no plano mundial, essa reestruturação vem 

acontecendo desde os anos 1960, como aponta Wohlers (1994 apud RODRIGUES, 

2002, p. 63), sustentada num intenso desenvolvimento tecnológico (as Tecnologias 

de Informação) e em estratégias concorrenciais cada vez mais ferozes que, por sua 

vez, irão demandar uma redefinição do quadro institucional e jurídico que 

regulamenta essas atividades41.  

 No Brasil, o modelo estatal que vigorava desde a década de 196042 é posto 

em xeque em 1995, quando o governo Fernando Henrique Cardoso encaminha ao 

                                                        
41 Sobre a reestruturação dos modelos europeu e norte-americano das telecomunicações ver 

WOHLERS (1994), DANTAS (1996), RODRIGUES (2002). 
 
42 O caso das telecomunicações brasileiras pode ser simplificadamente apresentado como: do 

privado-ao estatal-ao novamente privado. De forma muito sintética, apresento aqui, um pouco deste 
movimento da história do setor: Segundo Vianna (1993), do final do século XIX, até o início da 
década de 1960, mais de mil empresas – as 6 maiores, estrangeiras – prestavam um serviço 
extremamente precário por todo o país. Em 1962, o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel 
Brizola, estatiza a CTN (ou IT&T Americana), transformando-a na CRT- Companhia Riograndense 
de Telecomunicações, em função dessa precariedade dos serviços prestados à população e às 
empresas. Em 1965, é criada a EMBRATEL, que em 3 anos dotou o país com uma rede nacional de 
troncos de microondas, permitindo o serviço de DDD (Discagem Direta à Distância). Em 1972 é 
criada a Telebrás e as teles (ficando de fora a CRT, a CTBC, em São Paulo e duas companhias 
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Congresso Nacional a proposta de Emenda Constitucional que suprime o monopólio 

estatal, proposta que é aprovada em 15 de agosto daquele mesmo ano. 

 E nos três anos que compreendem o período entre a quebra do monopólio 

estatal e a privatização das empresas estatais, em julho de 1998, o governo FHC fez 

um forte ajuste no setor, de forma a prepará-lo para a privatização. 

 Em um  stu o  nt tul  o “O  mpr  o no s tor    t l  omun    õ s 10  nos 

após   pr v t z   o”     2009  o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos) destaca, dentre as principais medidas, a redefinição da 

estrutura tarifária – com aumentos no valor da assinatura mensal, que vai de R$0,44 

em 1994 para R$10,00 em 1998, que significa um aumento de 2.172,73% (DIEESE, 

2002). 

 Ainda na perspectiva de preparação do setor para a privatização, o mesmo foi 

alvo de fortes investimentos com vistas à melhoria de sua infraestrutura. Citando 

Biondi (2003), o documento do DIEESE aponta que num período de dois anos e 

meio – 1996, 1997 e primeiro semestre de 1998 – foram investidos R$ 21 bilhões no 

sistema de telecomunicações. 

 Além disso, as Teles, nos estados, adotaram, no período pré-privatização, a 

realização generalizada de Planos de Demissões Voluntárias (PDVs) ou 

Incentivadas (PDIs), com o intuito de reduzir o quadro de trabalhadores das 

empresas. 

 Nesse ponto, vale destacar que tanto em Antunes (2006), quanto em Alves 

(2013, p. 149) a adoção dos planos ou progr m s      m ss o “voluntár  ”  p r    

como uma das principais características do novo modo de organização e regulação 

do trabalho, que, associada a outros elementos, tais como o uso intensivo das novas 

tecnologias microeletrônicas (que ultrapassa o espaço do trabalho, tomando o 

cotidiano e consumo); os novos métodos de gestão e organização do trabalho 

(espírito do toyotismo – trabalhadores assalariados, operários ou empregados 

tornam-s  “ ol  or  or s”); as novas relações flexíveis de trabalho (remuneração 

flexível – PLR; Banco de Horas; contrato de trabalho por tempo determinado, parcial; 

terceirização etc), são elementos que constituem o que Alves vai chamar de a nova 
precariedade salarial. 
                                                                                                                                                                             

municipais em Londrina e Ribeirão Preto). Em 1976 é criado o CPqD – Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Telebrás – em Campinas, com o objetivo de desenvolver tecnologia própria em 
telecomunicações, adaptada às necessidades locais. Mais, sobre a história das Telecomunicações 
no Brasil, consultar: Vianna (1993); Dantas (1996, 1999); Costa (2000); Leal (2001).       
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 Considerando a experiência dos trabalhadores em telecomunicações do Rio 

de Janeiro, uma pesquisa realizada em 2011 43  com trabalhadoras das antigas 

estatais (TELERJ e EMBRATEL) traz um depoimento muito contundente sobre como 

este mecanismo das demissões voluntárias atuava sobre os trabalhadores 44 . 

Embora longo, considero-o significativo para a reflexão na linha proposta por Alves, 

no s nt  o    “  ssu j t v   o”  o tr   lh  or  ou pr   r z   o do homem-que-

trabalha na sua condição de ser genérico, em que o adoecimento – inclusive, o 

mental – torna-se expressão singular: 

 
Era um clima tenso, era um clima tenso. Foi o seguinte: começaram as 
demissões, então, era assim: eu estava chefiando um setor, um subsetor e 
eu ia ser promovida e todo o final do expediente tinha reunião prá gente 
designar as pessoas que teria que mandar embora. Foi um sofrimento muito 
grande, prá mim aquilo ali foi tortura, né? E você lidando com todas as 
pessoas, sabendo dos problemas das pessoas: mãe solteira, menino 
estudando, faculdade, isso e aquilo outro. E ter que selecionar? Eles diziam: 
“t m qu  m n  r  m or   t m qu  m n  r  m or !” E  s p sso s t ns s 
 o l  o    for   vo ê s   n o qu ...às   n o hor s      nt  f   v : “o n v o 
v   p ss r”...    om  ou   f s       m ss o   qu l   o s  to  . D v  um  
parada e depois começava tudo de novo. 
Um belo dia nós estávamos trabalhando na consultoria - a gente já estava 
na Alfândega 21445, o prédio que era só consultoria, né? Daí a pouco... 
m us  h f s lá  r m mu to m us  m  os   t l      ss r m: “M r   N        
s tu   o tá  r t   !” Porqu     fo  M n s qu   omprou e Bahia, aquela coisa 
de privatização toda e tal. Mas nós achávamos que nós...eu, por exemplo, 
eu não seria mandada embora. Você tá entendendo? As pessoas falavam: 

                                                        
43 P squ s  “As Mulh r s   o Mun o  o Tr   lho n s T l  omun    õ s”  r  l z    num  p r  r   

entre SINTTEL-Rio, AMORJ (Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro)/IFCS-UFRJ e 
ESS/UFF, nos anos de 2011 e 2012. A partir do material da pesquisa, foi elaborado um e-book 
 nt tul  o “Voz s  o P ss  o    o Pr s nt : o tr   lho das mulheres nas telecomunicações do Rio 
   J n  ro”  so  or  n z   o    PAOLA CAPPELLIN  MARIA CRISTINA PAULO RODRIGUES   
LUCÍLIA MARIA BARBOSA AGUIAR. Rio de Janeiro: Sinttel-Rio e AMORJ/UFRJ, 2012. 
Entrevista realizada em 27/06/2011, na sede do Sinttel/Rio por Maria Cristina Rodrigues e Lucilia 
Aguiar, com filmagem feita pela equipe do Portal Sinttel/Rio. A entrevistada entrou na CTB 
(Companhia Telefônica do Brasil) em 1969, aos 17 anos, como mensageira e ao completar 18 anos 
fez prova para telefonista, função na qual trabalhou por 4 anos e depois tornou-se consultora de 
grandes clientes. Saiu da Telemar em 1998, como seu depoimento indica, através de um Plano de 
Demissão Incentivada. 

 
44 Comparando com os depoimentos das três trabalhadoras aposentadas da Embratel, que também 

saíram através de PDI, não percebemos o mesmo sentimento presente neste e em outros 
depoimentos de trabalhadoras da Telerj. Em levantamento feito junto ao Sinttel-Rio, quando da 
pesquisa para o mestrado (RODRIGUES, 2002,p. 163), os números das demissões na Telemar do 
Rio de Janeiro chegam a 12.804 demissões no período entre 31/07/1998 e 31/05/2002, o que 
correspondia ao número total de empregados da empresa estatal (Telerj) antes da privatização. Já 
na Embratel, o processo de renovação do quadro não se deu de forma tão rápida, nem de maneira 
a impedir que os trabalhadores aposentados deixassem de frequentar os prédios em que 
trabalharam, às vezes por até 30 anos. Então, nesse caso, a adesão aos planos de demissão 
voluntária ou incentivada acabou por assumir um sentido menos traumático para os trabalhadores e 
trabalhadoras, como sugere este depoimento da trabalhadora aposentada da Telerj. 

    
45 Rua da Alfândega, no Centro do Rio de Janeiro, onde há muitos prédios comerciais e empresas. 
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“M n      f    tr nquila, porque todos aqui podem ir embora, mas você não. 
Como é que v   so r v v r  sso  qu ?”  E  u  r n  v    z n o: “  nt   n o é 
por    qu      n   to    n o.” Eu  pr o up     om  s p sso s qu  t nh m 
vinte anos, dezenove, oito anos. Garoto novo, com quatro anos, você tá 
entendendo? Eu preocupada com esse povo e eles preocupados comigo. 
Eu f l  : “  nt   s   u for   or   u já posso m   pos nt r   u s  o p lo 
m nos  pos nt   . G nt   p r   om  sso!” 
  Um belo dia o chefe chama e falou que nós tínhamos até o dia seguinte 
para colocar no computador e colocar se queria ir embora ou não. Se 
aceitava aquela proposta do PDI, aquela coisa, se aceitávamos aquilo ou 
não. Do nada, de um dia para o outro! Olha a cabeça de nós todos ali 
  ntro   omo é qu  f   mos? Eu   ss : “G nt ! O qu  é  sso? Am nh ?” 
Eu cheguei em casa, conversei com o meu marido, ele já sabia mais ou 
menos, porque eu chegava em casa e sofria muito, eu fiquei depressiva de 
ver o pessoal indo embora, aquela coisa toda. Aí conversei com o meu 
m r  o. Eu   ss : “Olh   o qu  é qu  vo ê   h ? Eu vou  ot r o s m.” El  
falou: “Eu n o vou  ot r s m   u n o vou m   nvolv r  porqu  qu m 
trabalhou os trinta anos foi você. Se eu der uma opinião e acontecer algo 
 ontrár o  u s   qu  vo ê v   m   ulp r p r  o r sto    v   .” S     qu l  
 o s     m r  o? El    ss : “o qu  vo ê f z r  tá  t mo.” Eu  h  u   lá  os 
meus amigos, o Lessa, o pessoal, né? Vocês não devem conhecer. O 
Lessa era até professor da FAETEC46   t l      ss : “M n       u já  ot   
s m. M n      n o p ns   u s v z s  n o.” A   u fu  p r  o m u  h f o     
fui lá e per unt  : “o qu  vo ê   h ?” El  f lou: “N      é  ompl    o   u 
pr   so    vo ê  m s  u n o s   n m s   u  stou s  uro.” Fo  o qu   l  
falou. Eu fui lá e apertei o negócio, assim. No dia seguinte, quando nós 
chegamos, a gente já foi convidado a retirar tudo e ir embora. Retirar tudo, 
tá? Você pegar uma sacola, abrir a sua mesa - eu tinha uma mesa enorme - 
pegar aquilo tudo e a partir do dia seguinte, entregar o crachá e você não 
entrava mais na empresa. Fui embora. Aí você vê os acontecimentos: 
pessoas enfartando, pessoas depressivas, houve caso de morte, todo 
mundo sabe. E mais triste foi no dia seguinte você chegar na empresa que 
você se dedicou e você não poder entrar para pegar suas coisas. Não fui 
eu, mas acontecia isso.”    

 

Ess s “ v ntos”  qu   ssum ram um caráter sistemático nesse período, além 

de atingir individualmente o trabalhador que se via pressionado a aceitar, atuavam 

também como um elemento de desânimo para aqueles que ficavam, servindo para 

desmontar os coletivos, como apontaram ANTUNES (2006), ALVES (2013), BEAUD 

e PIALOUX (2009). 

Além dos ajustes já citados, também no campo das leis vão sendo aprovadas 

novas alterações: em julho de 1997 é aprovada a Lei Geral das Telecomunicações 

(lei nº 9472), que reorienta o papel do Estado no Setor, deixando a provisão direta 

dos serviços para assumir uma ação mais normativa, de regulação do sistema. A 

partir daí é criada a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), que assume 

a tarefa de elaborar o Plano Geral de Outorgas, que determinava, entre outras 

coisas, a divisão do território nacional em grandes áreas de concessão, o número de 

                                                        
46 Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro. 
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operadoras em cada região e a duração dos contratos; e o Plano Geral de Metas de 

Universalização, que deveria conter metas para a ampliação dos serviços de 

telefonia fixa no país por parte das concessionárias privadas. (DIEESE, 2009, p. 07) 

 A abertura do mercado de telefonia à iniciativa privada aconteceu em 1997, 

com a venda da Banda B de telefonia celular (através da Lei 9295, conhecida como 

a Lei Mínima do Celular). E a privatização47, propriamente dita, ocorreu no dia 29 de 

julho de 1998, transferindo para a iniciativa privada as empresas de telefonia fixa, a 

Embratel e as empresas de telefonia celular Banda A. 

 Segundo o DIEESE (2009, p. 09) esta foi a maior privatização realizada no 

mundo no final do século passado, envolvendo um montante próximo a R$19 bilhões 

e um ágio médio de 63,6%, conforme tabela48 colocada a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
47 As 12 empresas foram assim divididas: 1) Empresas de telefonia fixa: Telesp, Tele Norte-Leste e 

Tele Centro-Sul, mais a Embratel (longa distância); 2) Empresas de telefonia celular: Telesp Celular, 
Telemig Celular, Telesudeste Celular, Tele Sul Celular, Tele Centro-Oeste Celular, Tele Nordeste 
Celular, Tele Norte Celular e Tele Leste Celular.  

 
48 Tabela retirada do estudo do Dieese (2009, p. 09) intitulado O emprego no setor de 

telecomunicações 10 anos após a privatização. 
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Tabela 1 – Resultado do leilão Telebrás 

 
 
 
2.2 Telecomunicações e Precarização do Trabalho: o pós-privatização 
 
 

 Como vem sendo apresentado em inúmeros estudos sobre o setor de 

telecomunicações, especialmente a partir dos anos 2000 (ANTUNES: 2006; WOLF; 

CAVALCANTE: 2006; NOGUEIRA: 2006; VENCO: 2009; ROSENFIELD: 2009; 

BRAGA: 2012; DIEESE: 2009; 2014), as transformações advindas da reestruturação 

das telecomunicações brasileiras no contexto da crise estrutural do capital afetaram 
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profundamente a organização do trabalho nesse setor, com repercussões tanto de 

ordem objetiva,  quanto de ordem subjetiva para os trabalhadores. 

 Especialmente a partir dos anos 2000, no período pós-privatização, há a 

consolidação ou amadurecimento de um modelo que, em consonância com as 

análises gerais, tem no desemprego – ou nas formas precárias de emprego – um de 

seus elementos principais. Além do ajuste quantitativo no número de trabalhadores, 

essa medida implicará, também, numa mudança no perfil da categoria, seja quanto 

ao gênero, idade, escolaridade, remuneração, assim como também no nível de 

participação sindical e política. 

 O DIEESE, em seu estudo sobre O emprego no setor de telecomunicações 
10 anos49 após a privatização (2009, p. 16), apresenta um quadro bem completo 

dessa mudança, indicando quatro períodos distintos: no primeiro, de 1994 a 1998 

(portanto, anterior à privatização), é possível perceber um decréscimo de 16% no 

número de empregos, o que pode ser explicado dentro do quadro de ajuste feito 

pelo Sistema Telebrás exatamente para preparar-se para a privatização, lançando 

mão, inclusive, em larga medida, dos planos de demissão voluntária/incentivada, 

como apontado acima. Além disso, a terceirização já era um expediente utilizado, 

desde os anos de 1980, especialmente nas atividades de apoio (como limpeza, 

vigilância, mas não só)50, e vai aumentar significativamente no pós-privatização.  

 O segundo momento compreende o biênio 1999/2000 e neste período o setor 

teve novo crescimento de vagas, com um aumento de 9,5%. Já o período seguinte, 

de 2001 a 2003, foi o período de maior decréscimo, com perda de 30% se 

comparado ao número de 1994. E, finalmente, em 2004 e 2005 houve uma 

ampliação de 34% dos postos de trabalho no setor, o que, apesar de expressivo, 

ainda assim não conseguiu repor a perda acumulada desde meados da década de 

1990, como é possível verificar no gráfico51 a seguir.  

 

                                                        
49 Na verdade, as informações vão de 1994 a 2007, mas como a mudança na CNAE (Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas) não permite uma análise contínua, optou-se por desdobrá-la 
em duas fases, sendo que a 1ª vai de 1994 a 2005 e a 2ª compreende os anos de 2006 e 2007. 
(DIEESE, 2009, p. 16). 

 
50 Tanto na Embratel, quanto na Telerj, desde o final dos anos 1980, o sindicato já organizava uma 

série de manifestações com trabalhadores terceirizados, da área operacional, pela legalização de 
sua condição e por melhores condições de trabalho e salário. Ver: Silva, 2010. 

 
51 Gráfico retirado do estudo do DIEESE (2009, p. 17), intitulado O emprego no setor de 

telecomunicações 10 anos após a privatização. 
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Gráfico 1 – Evolução do emprego formal no setor de telecomunicações 
Brasil – 1994 a 2005 

 
 

 Estes dados reafirmam, a nosso ver, que o desemprego continua a atuar 

como um importante instrumento do capital no controle do trabalho, não apenas para 

aqueles imediatamente afetados por ele, mas também – de forma educativa (no 
sentido gramsciano das relações hegemônicas como relações pedagógicas), ou, 

como diz Alves (2011, p. 22), pela cultura do medo 52  – “  s st   l z n o os 

estáveis”  nos t rmos    Castel (2008, p. 527).   

Mesmo se considerarmos que o levantamento do emprego, pelo DIEESE, no 

período 2006-2007, indica crescimento no setor de telecomunicações, atingindo um 

total de 123 mil postos ao final de 2007, esse número é ainda menor que o de 1994, 

                                                        
52 No estudo de Beaud e Pialoux, com os operários da Peugeot em Sochaux-Montbéliard, na França, 

ao explorar a diferença entre os OE (operários especializados, grupo sobre o qual mais se 
debruçaram na pesquisa) e os OP (operários profissionais), e como isso atua na constituição de 
uma cultura de classe, mostram também que o declínio dos operários profissionais, a partir da 
reestruturação produtiva, que podia ser traduzido no desemprego (de 6 mil, em 1980 para 2,5 mil 
 m 1993)  n  f lt     promo  o; no tr   lho  m “      ”  f z  om que o medo seja a palavra e o 
s nt m nto qu  p ss    pr  om n r no tr   lho: “no pl no ps  ol    o  o  orolár o   ss  
precarização do trabalho é que o medo não é mais reservado aos OE, mas a partir de agora atinge 
também o campo dos operários profissionais. Isso é um sinal flagrante da desqualificação do OP. O 
medo, que por essência é contagioso, também exerce sobre o grupo efeitos de fragmentação e de 
  ssolu  o. O „     um por s ‟ (qu  fo  tr  uz  o n s       s    mont   m por „     um  om   su  
m r  ‟) t nde cada vez mais a levar a melhor. (BEAUD; PIALOUX, 2009, p. 87)   
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de 128 mil trabalhadores, embora já maior que os 118,1 mil de 2005. Chama a 

atenção, ainda, na análise empreendida pelo Dieese, ao complementar com novos 

dados o perfil dos trabalhadores do setor53, que, apesar da escolaridade elevada 

(51,1% com Ensino Superior – completo e incompleto – e 40% com o Ensino Médio 

Completo), a remuneração média é de R$2.757 mensais, em 2007, o que sugere 

que muitos dos trabalhadores não necessariamente aplicam no seu trabalho, os 

conhecimentos adquiridos no ambiente escolar. 

 Além disso, entre 2006 e 2007, crescem justamente os empregos de menor 

remuneração – nesse período, o total de trabalhadores que receberam entre 1 e 2 

salários mínimos cresceu 53%, enquanto o total de empregos com remuneração 

superior a 20 salários mínimos diminuiu 9% (DIEESE, 2009, p. 28)54. 

 Todos estes dados, complementados ainda pelos números alarmantes, de 

2014, em novo levantamento realizado pela subseção do DIEESE-FENATTEL 

(Federação Nacional dos Trabalhadores em Telecomunicações), sobre os 

indicadores das Operadoras, para fins de organização da Campanha Salarial, nos 

ajudam a compreender, com um grau maior de complexificação, como tem se 

constituído e sustentado a precarização do trabalho no atual estágio do capitalismo 

global, e as especificidades da realidade brasileira e mesmo do setor que 

analisamos. 

 Voltando, então, aos dados das operadoras, vimos tratando da situação do 

emprego no setor, falando em um panorama geral das empresas, mas é preciso 

apontar que, do ponto de vista da lógica da acumulação, as Operadoras são as 

empresas que concentram a maior parte dos “n     os” qu  os   r nt m (telefonia 

fixa, celular, Banda Larga, TV por assinatura), e têm, desde a privatização – e, de 

certa forma, contrariando o próprio discurso ideológico que sustentou, em parte, a 

defesa da privatização, qual seja, a ideia da concorrência – atuado numa lógica 
                                                        
53 Vale uma nota de esclarecimento, de cunho metodológico: os dados trabalhados pelo DIEESE são 

retirados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), do MTE (Ministério do Trabalho e 
Emprego), a partir da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), que não inclui as 
atividades do Teleatendimento como parte do setor de Telecomunicações. Isso acaba por trazer 
alguma alteração no perfil dos trabalhadores no que se refere à gênero, idade e remuneração, 
principalmente. Para efeitos deste estudo, o DIEESE apresentou logo a seguir, os dados do 
Teleatendimento, considerando-os, no entanto, na análise geral do setor.   

 
54 Quando são considerados os dados do Teleatendimento no ano de 2007, a mesma análise se 

evidencia: do total de 261.175 trabalhadores registrados pela RAIS como trabalhadores do 
Teleatendimento, 80,6% tinha o Ensino Médio completo e 16,4% o Ensino Superior (completo e 
incompleto). E, assim como os demais trabalhadores do setor, 74,3% recebiam entre 1 e 2 salários 
mínimos, e 95% recebiam, no máximo, 4 salários mínimos. (DIEESE, 2009, p. 34) 
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concentracionista e de fusão/aquisição (as últimas foram a aquisição da GVT, pela 

Telefônica e a Claro e a NET, pela Embratel), formando imensos oligopólios, que 

buscam a expansão e a valorização de seu capital. 

E, para tanto, confirmando o que aponta Salerno (1995) citado por Alves 

(2013, p. 88) é a flexibilidade da força de trabalho que continua sendo estratégica 
para a acumulação do capital. Flexibilidade que tem na terceirização uma de suas 

faces mais agudas. Nesse sentido, os dados de 2014 da subseção DIEESE-

FENATTEL sobre o número de trabalhadores diretos e o número de trabalhadores 

em empresas terceirizadas é um item muito significativo na perspectiva de elucidar 

aspectos fundamentais da precarização que vem predominando nas relações de 

trabalho atualmente: tomando apenas as duas maiores operadoras, Vivo e Oi, 

temos, respectivamente, a primeira com 20.878 trabalhadores diretos55 e 114.603 

trabalhadores em empresas terceirizadas; e a Oi, com 18.947 trabalhadores diretos 

e 148.298 trabalhadores em empresas terceirizadas.  

 Tal desproporção tem, para o conjunto dos trabalhadores do setor, uma série 

de consequências que vão desde desigualdades no nível salarial, nos benefícios 

(como tíquetes refeição/alimentação, plano de saúde, auxílio creche, dentre outros), 

na participação/liberdade sindical, até o desrespeito à legislação trabalhista, no que 

se refere ao recolhimento do FGTS, INSS, férias; ao cumprimento das normas de 

segurança e regulamentadoras de funções. 

Alves (2013) chama atenção para a precarização do trabalho na década de 

2000, no Brasil, indicando que, apesar da melhoria dos indicadores do mercado de 

trabalho a partir de 2003 – com a redução da informalidade – uma nova morfologia 
social do trabalho surge nos locais de trabalho reestruturados, com a presença de 

trabalhadores “pr  ár os”   o l  o  os tr   lh  or s  ss l r   os “ stáv  s” (LIMA, 

2007; DRUCK; FRANCO, 2007 apud ALVES, 2013, p. 149). Então, na verdade, essa 

situação de precarização acaba por afetar a todos – aos primeiros, mais expostos a 

acidentes de trabalho e insegurança na saúde, por exemplo; e o segundo grupo, 

mais exposto à pressão do trabalho dominado e à presença do exército de reserva, 

que a qualquer momento pode ocupar seu lugar. A alta rotatividade no emprego 

também é um demonstrativo dessa condição de precariedade dos anos 2000 e no 

                                                        
55 Estes dados foram trabalhados a partir dos Relatórios de Sustentabilidade das duas empresas, dos 

anos de 2012 e 2013, de acordo com Figueiras, R. (Subseção DIEESE-FENATTEL, 2014). 
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setor de telecomunicações não é diferente. Segundo o DIEESE, a taxa é de 41% no 

teleatendimento e 31% para os demais segmentos do setor. 

 No Rio de Janeiro, desde meados dos anos 2000, o SINTTEL-Rio criou um 

setor especialmente para as homologações – o que, por si só, já permite um debate 

sobre a temática que vimos tratando, uma vez que a sua simples existência altera a 

pr pr   “ stét   ”  o s n    to, pois passa a ocupar física e material, mas também 

espiritual e psicologicamente um espaço bastante significativo da ação sindical56. 

Em conversa com um dos dirigentes mais antigos do sindicato, ele apontava que as 

homologações, até o final dos anos de 1990 eram feitas nas próprias empresas 

(TELERJ e EBT) – com definição em Acordo Salarial – e muito raramente no 

sindicato. “De repente”, segundo o mesmo, após a privatização, o sindicato passou a 

viver situações de receber às vezes até mil trabalhadores de uma empresa, num 

único mês, porque a mesma perdeu o contrato com determinada operadora. A ideia, 

 nt o     “ ssum r”  s homolo   õ s é  n   v l    o  o m smo  um  form   lt m  

de acompanhar o cumprimento dos Acordos e Convenções Coletivos, pelas 

 mpr s s    “  f n  r os   r  tos  o tr   lh  or”.  

 O caráter dramático desse processo pode ser confirmado no quadro abaixo, 

onde estão consolidados os números das demissões no Rio de Janeiro no período 

de 2012 a 2015: 72.158 (setenta e duas mil, cento e cinquenta e oito) demissões, só 

nos últimos quatro anos (sem contar aqueles trabalhadores com menos de 1 ano de 

trabalho, cuja homologação não precisa ser feita no sindicato). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
56 A sede do Sinttel-Rio ocupa uma área bem grande no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de 

Janeiro, e tem, nessa área, 3 prédios construídos: no primeiro, funciona a parte administrativa do 
sindicato e, até o ano de 2014, funcionou também o Colégio Graham Bell (de Ensino Médio e 
Técnico, cuja entidade mantenedora é o sindicato); no segundo prédio, funciona o Deptº Jurídico e 
na parte de baixo está o Auditório, que comporta entre 300 e 400 pessoas; o terceiro  prédio é onde 
f   m os   ptºs  “pol t  o-or  n z t vos” – imprensa, saúde, formação, negociação coletiva; mais a 
secretaria-geral e a presidência. Neste prédio, no térreo, 3 salas foram disponibilizadas para o Setor 
de Homologação. A partir do 2º semestre de 2016, a Homologação passou a ocupar um novo 
espaço no 1º prédio, onde anteriormente funcionou a secretaria e a coordenação/sala dos 
professores do Colégio Graham Bell.  Quando há a demissão de um número significativo de 
trabalhadores, é ocupado o auditório e então, outros departamentos, como a secretaria e a 
tesouraria do sindicato acabam por disponibilizar seus funcionários para essa atividade durante, às 
vezes, o período de uma ou duas semanas.     
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Quadro 1 – Homologações Mensais SINTTEL-Rio (2012 – 2015) 
MÊS 2012 2013 2014 2015 

Janeiro 960 1143 1175 1150 

Fevereiro 964 959 1319 1144 

Março 2824 1481 1240 2124 

Abril 2803 1539 1137 1915 

Maio 1899 1529 1334 1677 

Junho 1866 1932 1329 1523 

Julho 1314 2352 1566 2082 

Agosto 1695 1678 1463 1396 

Setembro 1264 1511 1194 1800 

Outubro 2071 1360 1685 1264 

Novembro 1364 1785 1212 1423 

Dezembro 981 1654 939 1122 

TOTAL ANUAL 20.005 18.036 15.593 18.524 
   Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015. 
   Elaboração própria57. 

 

Penso que estes números vêm, mais uma vez, confirmar a situação de 

precariedade a que estão expostos segmentos significativos dos trabalhadores em 

telecomunicações, muito embora, apenas os números não sejam o suficiente para 

                                                        
57 O sindicato nos forneceu os relatórios diários das homologações destes últimos quatro anos, onde 

estão registradas as empresas que agendaram as homologações (o nº de homologações), quantas 
foram efetivadas, quantas foram canceladas; nas efetivadas, em quantas houve ressalvas. Estas 
ressalvas, segundo a equipe da Homologação do sindicato, geralmente são ligadas ao não 
cumprimento, por parte da empresa, de algum tipo de direito previsto na legislação trabalhista, ou 
no Acordo Coletivo de Trabalho; nesse caso, a ressalva permite que o trabalhador acione a Justiça 
do Trabalho pelos seus direitos. Em consulta ao Deptº Jurídico do Sinttel-Rio, informamo-nos sobre 
quais são as principais ressalvas e se há uma procura do Deptº por essas ações, ao que a 
coordenadora técnica nos indicou que há uma diversidade imensa de casos de ressalvas, desde 
aquelas envolvendo horas extras; desvios de função; equiparação salarial, desconto de ferramental 
(em um número significativo, mas para as quais o Deptº Jurídico não é muito procurado). Há outras, 
no entanto, com retorno alt ss mo n  pro ur   o D ptº  qu  s o  qu l s l     s    l um   r  to “já 
judicializado pelo sindicato, como foi o caso recente do Placar [PLR] do ano de 2012 da Oi. O ex-
empregado homologa ressalvando seu direito ao Placar 2012 e, em ato contínuo, adere à ação 
 ol t v .” ( oor  n  or  té n     o D ptº Jur    o   m  onsult  no     09/03/2015). Outro  rupo    
ressalvas para as quais o Deptº tem uma grande procura é aquele ligado à dispensa de gestantes e 
de trabalhadores acometidos por doenças relacionadas ao trabalho. Um terceiro grupo está 
relacionado à dispensa de trabalhadores portadores de doenças crônicas e graves – como câncer, 
HIV, tuberculose, hanseníase, toxicômano – onde o sindicato tem conseguido, com certo êxito, 
segundo a coordenadora, a reintegração do trabalhador. A coordenadora técnica do Jurídico 
considera que o retorno alto para algumas ressalvas está relacionado ao fato de que, nestes temas, 
há uma orientação prévia da equipe do Deptº junto à equipe da Homologação, portanto, o Deptº 
Jurídico tem conversado com a direção do sindicato sobre um novo desenho, que possa atender a 
essa realidade tão grave das demissões no setor.     
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explicitar a complexidade dessa precarização58. Como outras pesquisas sobre o 

setor vêm apontando, há uma diferença entre as empresas, também no que se 

refere às demissões: analisando o padrão de atuação de cada uma delas, pelos 

relatórios semanais, ao longo dos quatro anos, notamos que as operadoras são as 

que menos demitem 59 . Por outro lado, as empresas de Teleatendimento, em 

especial as duas maiores – Contax e Atento – demitem, em média, mensalmente, 

entre 250 e 400 trabalhadores, o que confirma a problemática da alta rotatividade 

naquele segmento; já as empresas de Rede, também terceirizadas que prestam 

serviço à Oi, especialmente, alternam períodos de maior estabilidade, com outros de 

muita demissão. Mas há uma especificidade neste segmento: como são 

trabalhadores com uma certa especialização60, cuja contratação no mercado não é 

muito abundante, geralmente, quando uma empresa perde o contrato com a 

op r  or  há um  “m  r   o”  os tr   lh  or s   m t  os p r  outr s qu  

permanecem com o contrato. Assim, no ano de 2012, nos meses de março e abril, 
                                                        
58 É preciso que se diga que estamos trabalhando, neste momento, apenas com os números das 

demissões, o que não nos garante, por um lado, a avaliação da relação entre demissão/admissão 
nas empresas locais. A nível nacional, Boletim da Subseção DIEESE- FENATTEL, de março/2015, 
sobre Geração de Empregos em Telecomunicação, a partir dos dados do CAGED aponta para uma 
evolução positiva do emprego no ano de 2014, superior ao ano de 2013, embora a remuneração 
média dos admitidos seja inferior à dos demitidos, inclusive do ano de 2013. Alguns dados valem a 
pena ser apresentados, nesse sentido: em 2013 foram demitidos 88.372 trabalhadores e admitidos 
97.373, com um saldo, então, de 9.001 vagas; em 2014, foram demitidos 87.368 trabalhadores e 
admitidos 98.692 trabalhadores, com um saldo de 11.324 trabalhadores. Já o salário médio dos 
demitidos em 2013 era de R$1.604,39 e o dos admitidos, de R$1412,49; enquanto que em 2014, o 
salário médio dos demitidos era de R$1.646,39 e o dos admitidos era de R$1.403,89, ou seja, 
14,7% menor que o dos trabalhadores desligados, e também numa proporção maior que o ano 
anterior. Considerando o setor de Teleatendimento, que é tratado fora do setor de 
Telecomunicações, também houve crescimento do número de vagas em 2014, com um saldo de 
17.035 vagas, e também repetindo a diminuição da remuneração média dos admitidos em relação 
aos demitidos. Outro aspecto que chama atenção no aumento de vagas é que, enquanto no setor 
de Telecomunicações geral esse aumento ocorreu no sudeste, quando falamos do teleatendimento 
o maior saldo de empregos acontece no nordeste, seguido pelo norte, enquanto o sudeste registrou 
saldo negativo, o que parece apontar uma estratégia das empresas deste segmento em migrar para 
esta região. Então, mesmo quando há um saldo positivo no emprego, não podemos deixar de 
destacar a altíssima rotatividade da mão-de-obra e a persistente degradação das relações salariais. 

   
59 Na verdade, utilizamos o termo demitem, mas estão incluídos nesses números também aquelas 

demissões a pedido do trabalhador. No levantamento das fichas de homologação analisadas 
posteriormente pudemos observar que, na empresa Atento, por exemplo, o número dessa opção foi 
maior que aquele em que a empresa demite o trabalhador.  

 
60 Apesar da escolaridade exigida ser a de Ensino Médio para a função e de a remuneração ser 

considerada baixa (o salário base, no Rio de Janeiro, do IRLA/OSC é R$1.005,00, mais 30% de 
periculosidade e o do cabista é R$1.100,00, mais 30% de periculosidade), este trabalho é muito 
visado na avaliação da ANATEL por conta do cumprimento de metas de universalização dos 
serviços. No Boletim da Subseção DIEESE-FENATTEL (março/2015), sobre Geração de Empregos 
em Telecomunicações, os números de vagas para as ocupações de IRLA-comunicação de dados, 
por exemplo, no ano de 2014, foi a que teve o maior crescimento, com um saldo de 3.759 novos 
empregos criados.  
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por exemplo, em que houve um aumento muito grande de demissões, foi porque a 

empresa Nokia Siemens perdeu o contrato com a Oi e, nesse caso, mais de 3.500 

(três mil e quinhentos) tr   lh  or s for m   m t  os nos  o s m s s  “m  r n o”61 

posteriormente para as empresas Telemont e Serede, também prestadoras de 

serviço à Oi. Em 2013, novas demissões na Nokia Siemens, levaram 574 

trabalhadores da planta interna (técnicos de transmissão de dados e de manutenção 

de equipamentos)   s r m “pr m r z  os”  ou seja, a Oi contratou estes 

trabalhadores como seus funcionários, acabando com a terceirização daquele 

serviço.  

 Por isso, a escolha por tornar o Setor de Homologação o eixo central da 

pesquisa de campo: ele nos parecia, a partir do que nos apontavam os relatórios de 

demissões, um espaço privilegiado para buscar compreender melhor o processo de 

precarização a que estão submetidos os trabalhadores, com situações complexas e 

diversas entre si. 

 
 
2.3 Demissões, Desigualdade e Controle do Trabalho  
 
 

 Como foi apresentado anteriormente, os instrumentos que utilizamos para a 

análise das questões que queríamos tratar a partir desse espaço da Homologação 

foram um questionário aplicado junto aos trabalhadores demitidos, no período entre 

abril e setembro de 2015, além da análise das fichas de rescisão dos anos de 2012 

(50%) e 2015 (100% - janeiro/julho), com o objetivo de traçar um perfil desses 

trabalhadores demitidos e da sua condição e percepção acerca dessa condição. 

 Sob uma perspectiva mais geral, os dados que obtivemos e a análise que 

fazemos, em muito se parecem com as leituras e análises que vimos trazendo ao 

longo desse trabalho, nas quais as demissões ganham destaque como elemento 

fundamental para a manutenção da taxa de lucro e o controle sobre o trabalho. O 

que pudemos confirmar, com a pesquisa local, tanto a partir da análise das fichas de 

                                                        
61 Ess  “m  r   o”   p s r    s r   omp nh    p lo s n    to      r nt r    ont nu         

legalidade da contratação do trabalho, nem sempre é um processo tranquilo, pois muitos 
trabalhadores acabam abrindo mão de algumas condições que tinham na outra empresa; às vezes 
mudam de local de trabalho abruptamente, sem muita informação; tudo isso gera uma demanda 
bem grande de acompanhamento para os dirigentes sindicais.   
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rescisão quanto a partir dos questionários é que tal processo de controle não se 

expressa de maneira homogênea sobre o conjunto dos trabalhadores; há uma 

diferença, e mais, uma certa desigualdade entre a realidade vivenciada pelos 

trabalhadores das operadoras (Oi, Vivo/GVT, Claro/EBT/NET, TIM,) e aqueles das 

empresas prestadoras de serviço (Contax, Atento, Serede, Telemont, só para citar 

as maiores), como mostram as duas Tabelas a seguir: 

 

Tabela 2 – Homologações por Empresa – 2012 
EMPRESAS  2012 Nº % 
ATENTO 1.175 11,1 
EBT/CLARO/NET 325 3,1 
TIM 214 2 
SEREDE 456 4,3 
OI 105 1 
VIVO 244 2,3 
CONTAX 2.699 25,5 
NOKIA SIEMENS 2.078 19,6 
TELEMONT 788 7,4 
NEXTEL 286 2,7 
TIVIT 235 2,2 
OUTRAS 1.988 18,8 
Total 10.593 100,0 

                           Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015. 
                           Elaboração: da autora, com Ana Caillaux. 
 

Tabela 3 – Homologações por Empresa – 2015 
EMPRESAS 2015 Nº % 
ATENTO 876 13,4 
EBT/CLARO/NET 119 1,8 
TIM 115 1,8 
SEREDE 709 10,8 
OI62 728 11,1 
VIVO 88 1,3 
LOGICTEL 81 1,2 
BRASILCENTER 74 1,1 
CONTAX 1.336 20,4 
GVT 64 1,0 
TELEMONT 561 8,6 
NEXTEL 270 4,1 
OUTRAS 1.528 23,3 
Total 6.549 100,0 

                          Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015 . 
                          Elaboração: da autora, com Ana Caillaux. 
                                                        
62 O alto percentual de demissões nessa empresa, em 2015, diferente das demais operadoras, 

deveu-se a uma grande demissão no mês de abril, justificada pela empresa, em função da crise e 
r  strutur   o  nt rn . O qu   n     qu  m smo   ntr  os “ stáv  s”    ns  ur n   é o s nt m nto 
que predomina nessa nova morfologia social do trabalho. 
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A mesma proporção se verifica entre os respondentes do questionário, onde 

também se confirma a predominância de trabalhadores das empresas prestadoras 

de serviço (86,6%), contra 13,4% das operadoras, do total de 520 (quinhentos e 

vinte) questionários, como segue na Tabela a seguir: 

 

Tabela 4 – Distribuição por Empresas Prestadoras de 
Serviços e Operadoras 
 EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVIÇOS Nº % 
ATENTO 140 26,9 
SEREDE 30 5,8 
TELEMONT 35 6,7 
CONTAX 136 26,2 
OUTRAS 109 21 
TOTAL PRESTADORAS DE 
SERVIÇOS 450 86,6 
OPERADORAS63 

  OI 49 9,4 
VIVO/GVT 10 1,9 
EBT/CLARO/NET 11 2,1 
TOTAL OPERADORAS 70 13,4 
TOTAL GERAL  520 100,0 

                        Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015. 
                        Elaboração: da autora, com Ana Caillaux. 
 

Esses percentuais confirmam os estudos que associam as empresas 

terceirizadas com as piores condições de trabalho e, no caso das 

Telecomunicações, o teleatendimento assume a dianteira nesse ranking, com um 

índice de demissão bastante superior às demais empresas do setor 64 . Outro 

elemento que também pode ser destacado como característico dessa precarização e 
                                                        
63 No período analisado não tivemos nenhum trabalhador da TIM que respondeu ao questionário, por 

isso, a mesma não foi mencionada na Tabela, embora 140 (cento e quarenta) trabalhadores tenham 
homologado sua rescisão no Sinttel-Rio de abril a setembro de 2015, conforme Relatório de 
Homologações por nós analisado. Cf: Anexos. 

 
64 Se considerarmos os números não apenas desse ano, mas desde 2012 (ver tabelas de 

Homologações Anuais 2012 a 2015 em Anexos), de acordo com levantamento já apresentado 
anteriormente a partir dos dados do Setor de Homologação do SINTTEL-Rio, verificamos que, 
desde então, as empresas deste segmento de trabalho têm se mantido na dianteira das demissões 
dos trabalhadores em telecomunicações. A rotatividade nesse segmento é tão grave que o próprio 
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) propôs a realização de Mesas Tripartites no ano de 2015, 
reunindo representantes dos trabalhadores, dos patrões e do Estado, na busca do enfrentamento 
de algumas das piores consequências dessa situação, tais como o adoecimento de grande parte 
dos/das trabalhadores/as. Foram realizadas 4 reuniões e uma das principais deliberações foi pelo 
cumprimento do Anexo II da NR17. Além disso, tem já marcada uma audiência com o ministro do 
Trabalho, para o mês de novembro de 2016 (que fica instável, a partir da relação com o atual 
governo), na qual a Federação entregará o abaixo assinado que está sendo passado, a nível 
nacional, pela Regulamentação da Atividade do Teleatendimento (há um Projeto de Lei que já está 
no Senado Federal), para garantia de um piso nacional e das condições de trabalho 
regulamentadas no Anexo II da NR17.  
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que se faz notar a partir das tabelas, é a ausência de algumas empresas de um 

período para outro, por exemplo: em 2012, a Nokia Siemens compunha o quadro 

das homologações, já em 2015 ela não estava mais; ao mesmo tempo, a Logictel 

n o  p r      m 2012   “sur  ”  m 201565. O que pode ser explicado por uma 

prática muito comum neste novo modelo de gestão de negócio, quando uma 

empresa perde o contrato e deixa de prestar o serviço à operadora. Em 2012, como 

foi apontado acima, houve a migração dos trabalhadores para a Serede e a 

Telemont, que assumiram as áreas e os serviços anteriormente prestados pela 

Nokia Siemens66. No final de 2015, a Telemont também deixou de prestar o serviço 

de rede à operadora Oi e todo o qu nt t t vo    tr   lh  or s fo  “ ssum  o” p l  

Serede67.    

 Esta instabilidade é transferida, óbvio, para as relações com os trabalhadores, 

senão, vejamos: quando das entrevistas aos quatro diretores do sindicato68, todos 

t n o v v n    o ou     m ss o ou o pro  sso    “m  r   o”    um   mpr s  

prestadora de serviço a outra, constatamos que essa é uma situação que às vezes 

acontece até 10 vezes com o mesmo trabalhador. No caso do grupo entrevistado, a 

m  or   tr   lh v  já há   r      15   19  nos no s tor   t nh  “p ss  o” por, no 

mínimo, 6 empresas. Contraditoriamente, foi essa experiência de precarização, no 

entanto, que acabou aproximando-os entre si e também do sindicato, a partir das 

suas ações de paralisações espontâneas nos locais de trabalho.    

Mas, se a instabilidade e a flexibilidade são marcas principais das relações do 

trabalho nas prestadoras, chama a atenção, no entanto, que no ano de 2015 a 

operadora Oi tenha um índice bastante alto de demissões, maior até mesmo que 

aquele adotado pelas empresas de Rede, também prestadoras de serviço, o que 
                                                        
65 Sem contar que no que denominamos de Outras estão incluídas uma série de pequenas empresas 

de Rede e Teleatendimento, essas sim, com um ainda mais intenso processo de rotatividade no 
próprio negócio – e não apenas da mão de obra. 

 
66 Nesse caso, por terem uma única Convenção Coletiva de Trabalho não houve perdas salariais ou 

de benefícios, segundo o diretor do Sinttel-Rio, Luis Antônio, e também as matérias dos Jornais do 
sindicato nº 1296 e 1297, dos dias 25 e 27 de janeiro de 2012, respectivamente. 

 
67 Nesse caso, não houve demissão com migração dos trabalhadores para a nova empresa, e sim 

uma transferência, o que, para alguns trabalhadores, segundo um diretor do sindicato que 
acompanha o referido segmento, causou certa discordância, já que eles esperavam que fossem 
demitidos e pudessem receber as verbas rescisórias. No entanto, nas leituras dos e-mails de 
denúncias a que tive acesso essa temática não apareceu, nem assumiu um volume significativo 
também nos contatos diretos com a direção sindical. 

 
68 Neste grupo, um diretor está na Executiva do SINTTEL-Rio (e encontra-se liberado do trabalho) e 

os outros três são diretores de base. 
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poderia indicar que m smo os tr   lh  or s m  s “ stáv  s” (nos t rmos    C st ls) 

acabam sendo afetados por essa lógica empresarial que tem na flexibilização e 

precarização o principal instrumento para a garantia de manutenção da sua taxa de 

lucro. 

Todo esse cenário que delimitamos com mais firmeza a partir destes dados, 

mas que outros autores vêm nos ajudando a entender através de pesquisas 

anteriores, com certeza, impacta as condições objetivas e subjetivas da vida do 

trabalhador e desafia suas organizações representativas a pensarem e a 

desenvolverem práticas que consigam responder a essas novas questões. 

 Na realidade dos trabalhadores em Telecomunicações do Rio de Janeiro, por 

exemplo, ao delinearmos o perfil dos trabalhadores demitidos, vamos percebendo 

uma diferença não apenas numérica entre aqueles das operadoras e os das 

empresas prestadoras de serviço. Nos anos 2000, especialmente, nas inúmeras 

empresas que se constituem pós privatização do setor, prevalece, como Alves 

(2013) afirma, uma nova morfologia social do trabalho, onde se torna comum a 

presença    tr   lh  or s “pr  ár os”  o l  o    outros  “ stáv  s”. To os  l s  no 

entanto, afetados – em maior ou menor grau – por esse novo modelo instável de 

relações de trabalho. É só nos lembrarmos dos números de trabalhadores diretos e 

terceiros nas duas maiores operadoras do país (Oi e Vivo:2014), para saber a que 

nos referimos. E quando atualizamos esses números a percepção sobre a situação 

não melhora: o trabalho As Telecomunicações e os Desafios para a Ação Sindical, 
da Sub-Seção DIEESE/FENATTEL (junho/2016) traz o nº de empregados na Oi no 

ano de 2015: 16.557 trabalhadores diretos (11,6%) e 125.816 trabalhadores 

terceirizados (88,3%). E, além da redução geral no total de trabalhadores em relação 

ao ano anterior, de mais de 25 mil (-2.390 trabalhadores diretos; -22.482 

trabalhadores terceirizados), a proporção entre os diretos e os terceirizados 

continuou praticamente inalterada de um ano para outro (11,3% e 88,6%, 

respectivamente). 

Se aos números do emprego de uma das maiores operadoras do país, 

adicionarmos, ainda, dados sobre os negócios no setor, poderemos perceber como 

os mesmos se relacionam uns com os outros e sacrificam não apenas os 

trabalhadores, mas também os consumidores com pouco poder de ação 

(especialmente aqueles das camadas mais pobres da população). Como dissemos 

anteriormente, o setor de Telecomunicações, contrariando a tese profundamente 
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defendida durante os governos Collor e FHC – da necessária concorrência – se 

tornou um setor altamente oligopolizado69, como os dados do DIEESE (2016) nos 

confirmam: no primeiro trimestre deste ano, analisando a concorrência entre as 

empresas em 4 segmentos de negócios, vemos que em todos prevalece o controle 

por um grupo minoritário de empresas. Por exemplo, na Telefonia Móvel, 4 

empresas controlam 98,3% dos acessos (Telefônica, TIM, Grupo Claro, Oi); na 

Telefonia Fixa, 3 empresas controlam 95,3% dos acessos (Telefônica, Oi, Grupo 

Claro); na Banda Larga, também 3 empresas controlam 85,6% dos acessos (Grupo 

Claro, Telefônica, Oi); e na TV por Assinatura 4 empresas controlam 96,5% dos 

acessos (Grupo Claro, SKY, Telefônica, Oi). E não apenas são poucas, como são as 

mesmas empresas a controlar quase todos os serviços. Isso lhes garante um grande 

poder de mercado – que não necessariamente tem se revertido em preços mais 

baixos nas tarifas, ou em universalização de serviços essenciais como a banda 

larga70 – assim também, como vimos apontando, lhes possibilita um maior controle 

sobre o trabalho. Os anos 2000 nos delineiam, nesse sentido, um perfil de 

trabalhadores que vivenciarão, de forma heterogênea e fragmentada, a flexibilização 

e precarização das relações de trabalho nas telecomunicações, tomando como base 

o Brasil e o Rio de Janeiro. 

 

                                                        
69 Boletim do DIEESE/SubSeção FENATTEL (Set/2014) traz uma informação que considero 

importante e complementar a esse debate da concorrência/realidade do oligopólio, que é o fato de 
que de 2004 a 2013 o setor recebeu um volume significativo de investimentos, sendo que uma parte 
dele foi viabilizada via financiamento público, com juros e custo financeiro reduzidos, através do 
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) – um valor de R$31,5 bilhões.  

 
70 O debate acerca da universalização dos serviços de telecomunicações, e mais, a democratização 

da sociedade brasileira a partir da universalização desses serviços ocupou, em grande parte, as 
entidades representativas dos trabalhadores do setor (sindicatos e a federação à qual eram 
majoritariamente filiados nos anos 1990, a FITTEL), que ocuparam o Congresso Nacional e as ruas, 
além de formularem propostas concretas que foram apresentadas e disputadas em vários espaços 
politicos e sociais, não apenas em defesa do monopólio estatal das telecomunicações, mas de um 
sistema de fato público e universal para o setor, derrotado com a privatização em 1998. Todo esse 
debate e a prática associada a ele podem ser relacionados, também, ao debate mais amplo e 
bastante polêmico que tomou o espaço sindical e acadêmico, nos anos 1990, em torno da ideia do 
“s n    to       o”. E qu   no   so  o SINTTEL-Rio, para além da polêmica principal - se o 
mov m nto s n    l  ssum   um  postur  m  s propos t v   “  ntro    or  m”   p t l st   m nos 
classista/confrontacionista – penso que se constituiu como uma experiência de maior aproximação 
dos dirigentes e militantes sindicais com o próprio setor de telecomunicações, sua história, seu 
sentido público e seu papel importante para a democratização da sociedade brasileira, a partir da 
qual o sindicato assume o Colégio de Ensino Médio e Técnico que funcionava em sua sede (em 
1993) e cria o INTEL, em 1994 (hoje, Instituto Telecom), com o objetivo de manter a 
formulação/socialização de propostas e pesquisas sobre as Telecomunicações e o trabalho no 
setor. Sobre isso, ver também:  RODRIGUES, 2002; Jornal do SINTTEL nº 1535 (Coluna Instituto 
Telecom), 05/10/2016. Sobre o papel do sindicato, ver RAMALHO e RODRIGUES, 2013.  
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2.3.1 Perfil dos trabalhadores demitidos 

 

 

 As tabelas que apresentamos já nos disseram numericamente aonde estão 

situados majoritariamente os trabalhadores demitidos nas empresas de 

Telecomunicações do Rio de Janeiro, mas apenas estes dados não nos dizem muito 

das suas condições de trabalho. 

 Novos aspectos levantados nas fichas de rescisão dos anos de 2012 (10.591 

no total) e 2015 (6.549 no total) vêm complementar elementos que julgamos 

importantes quando queremos entender um pouco melhor das relações de trabalho 

nesses tempos de empresas reestruturadas: trabalhando com a ficha padrão do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE71), alguns dados interessantes puderam ser 

levantados72, tais como: tipo de contrato, motivo do afastamento (termo utilizado na 

ficha para designar a demissão), e a categoria em que se enquadrava – se 

empregado, empregado por tempo determinado ou jovem aprendiz.  

 E é assim que podemos dizer que tanto em 2012 quanto em 2015 prevalece 

nas empresas de telecomunicações do Rio de Janeiro o contrato de trabalho por 

tempo indeterminado (97,6% em 2012 e 98,7% em 2015); assim como a maioria dos 

trabalhadores está incluída na categoria de empregados (97,7% em 2012 e 98,7% 

em 2015). Em 2012, 1,4% é categorizado como jovem aprendiz e 0,8% como 

empregado por prazo determinado; em 2015, a porcentagem de jovem aprendiz cai 

para 1,3% e não há nenhum empregado por prazo determinado no período 

analisado. 

 Mas, se há uma formalização generalizada na contratação, o que poderia se 

contrapor à ideia de uma precariedade salarial, as relações de trabalho 

estabelecidas nas operadoras e nas prestadoras de serviços não se dão de forma 

homogênea, o que acaba constituindo um perfil de trabalhadores em 

telecomunicações bastante diferenciado entre si, que se articula com o tipo de 

trabalho (mais ou menos especializado/exigente de maior ou menor qualificação) 

desenvolvido por determinada empresa. Assim é, que aquela divisão entre 
                                                        
71 Essa ficha é obrigatoriamente utilizada na Homologação das Rescisões Contratuais, por isso, a 

utilização das mesmas na análise dos dados. 
 
72 Tivemos uma dificuldade com a ficha, que não solicitava a inclusão de sexo; assim, no ano de 

2012, 101 nomes não foram identificados e, em 2015, 94 nomes também não foram identificados 
nem como femininos, nem como masculinos. 
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“pr  ár os”   “ stáv  s”     qu  f l mos    m   v    ssum n o m  or v s   l       m 

nossa pesquisa e nos possibilita explicitá-la através da idade, da cor/raça, da 

escolaridade, do estado civil, do tempo de trabalho, da função exercida na empresa, 

e da percepção desses sujeitos acerca da situação que vivenciam no trabalho. 

 

 

2.3.1.1 Qu m s o os “pr  ár os”   os “ stáv  s” nas telecomunicações do Rio de 

Janeiro? 

 

 

 Quando, em 2012, terminamos a Pesquisa As Mulheres e o Mundo do 
Trabalho nas Telecomunicações 73 , tínhamos um quadro com o número de 

trabalhadores das principais empresas de telecomunicações de Rio de Janeiro74 e a 

porcentagem de homens e mulheres em cada uma delas. Se considerássemos o 

número total poderíamos dizer que a categoria de trabalhadores em 

telecomunicações era formada, em sua maioria, por mulheres, mas numa relação 

razoavelmente equilibrada com os homens: dos 60.472 trabalhadores distribuídos 

pelas principais empresas do Rio de Janeiro, 51,6% eram mulheres e 49,4% 

homens. No entanto, quando detalhávamos essa definição entre operadoras e 

prestadoras – e, nestas últimas, separando-as entre empresas de Teleatendimento e 

de Rede – percebíamos uma divisão bastante sexuada: nas três principais empresas 

de Rede selecionadas para a pesquisa (Telemont, Serede e Nokia Siemens) o total 

de homens representava 84,7%, contra 15,3% de mulheres. Já as empresas de 

Teleatendimento (Atento, Contax, PCService e TMKT) apresentavam 69,3% de 

mulheres e 30,7% de homens em seus quadros. Apenas nas operadoras (Oi, Vivo, 

Claro, EBT, TIM), essa divisão era um pouco mais equilibrada, com 42,6% de 

mulheres e 57,4% de homens. 

 Sobre a concentração das mulheres em determinado segmento/ 

empresas/funções, Cappellin (2012, p. 73), em artigo resultante da pesquisa 

                                                        
73 Pesquisa já mencionada na nota 43 deste trabalho.  
 
74 Para a realização da pesquisa elegemos 12 das maiores empresas representando os três 

segmentos que compõem o setor de Telecomunicações no Rio de Janeiro – 4 operadoras; 3 
prestadoras de serviço de rede; 4 empresas de teleatendimento. O número de trabalhadores por 
empresa nos foi fornecido pelos RH das mesmas, através da solicitação da diretoria do Sinttel-Rio, 
também envolvida na pesquisa. 
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supracitada, irá destacar que desde a década de 1950 as trajetórias femininas 

estavam inseridas numa rígida segregação ocupacional – a maioria era telefonista e 

algumas poucas eram trabalhadoras qualificadas, inseridas em áreas técnicas e de 

gerência (no topo da pirâmide)75. Tr ns orr  os m  s    50  nos  “o pro  sso    

privatização aliado à profunda modernização tecnológica dos equipamentos, não só 

não altera, mas aprofunda as diversas modalidades de inserção das mulheres 

tr   lh  or s no qu   on  rn  às pos  õ s o up   on  s”. (CAPPELLIN, 2012)  

 Quando nos vemos frente aos números que as fichas da homologação nos 

apresentam, mais aqueles que os questionários respondidos também nos permitem 

analisar, de fato, é para confirmar que, além de se constituírem na maioria dos 

trabalhadores das empresas de telecomunicações do Rio e,  talvez por isso mesmo 

– assim como, por ocupar os cargos de mais baixa qualificação – as mulheres são 

também demitidas em maior número que os homens, confirmando os estudos que 

indicam que junto com os jovens, os negros e aqueles com mais baixa 

escolaridade/especialização, as mulheres formam um dos grupos mais atingidos 

pela flexibilização e precarização das relações de trabalho na contemporaneidade. 

 Apesar da análise das fichas de rescisão de 2012 apontarem para uma leve 

vantagem dos homens em relação às mulheres (49,6% de mulheres demitidas e 

50,4% de homens76), em 2015 essa porcentagem sobe para 52,1% e a de homens 

vai para 47,9%. 77  Já pelos questionários respondidos, em 2015, temos uma 

proporção que confirma, ainda, a triste superioridade feminina: 56,5% de mulheres e 

43,5% de homens demitidos compunham nossa base. 

 Além disso, se articularmos este aspecto com outros elementos tais como 

idade, faixa salarial e tempo de empresa, já é possível perceber como vai se 

formando uma experiência/vivência de trabalho na qual a própria demissão se 

constitui de modo diverso para trabalhadores das operadoras e prestadoras e, em 
                                                        
75 Nessa pesquisa, além dos 1644 questionários aplicados junto às trabalhadoras das empresas dos 

três segmentos – operadoras, de teleatendimento e de rede – também foram entrevistadas 11 
(onze) aposentadas das antigas CTB/Telerj e Embratel, que nos deram seus testemunhos acerca 
do trabalho e da relação com a vida doméstica. 

 
76 A superioridade numérica masculina pode ser aventada também, no ano de 2012, em função da 

demissão em massa ocorrida na Nokia Siemens (mais de 3500 trabalhadores, em sua grande 
maioria, homens), que pode ter contribuído para essa mudança no padrão. 

 
77 É preciso uma ressalva, nesse ponto, pois tivemos um determinado número de fichas em que o 

nome do trabalhador não foi identificado (a ficha do MTE não solicita o sexo) e isso pode causar 
uma pequena alteração na porcentagem final, já que em 2012 o total não identificado ficou em 101 
nomes e em 2015 foram 94 nomes.  
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cada empresa, como estes dados citados influenciam, também de forma variada, os 

grupos atingidos pela demissão. 

 Em primeiro lugar, podemos dizer que especialmente no caso das empresas 

de teleatendimento e das empresas de rede, as demissões mantêm o mesmo 

padrão da composição do seu quadro de trabalhadores: são demitidas cerca de 70% 

de mulheres e 30% de homens no teleatendimento78, enquanto na Rede os homens 

demitidos representam mais que 80%79.     

 Nas operadoras é que percebemos um tratamento diferenciado entre homens 

e mulheres no momento da demissão: das seis empresas analisadas, em quatro 

delas, há um predomínio da demissão de mulheres, numa porcentagem bem 

superior à adotada para com os homens80 – por volta dos 60% de demissão de 

mulheres. Apenas a GVT (que, no Rio de Janeiro, atua principalmente com a área 

de instalação e reparo e, portanto, tem um quadro de trabalhadores majoritariamente 

masculino) apresenta uma porcentagem de demissão feminina minoritária. A EBT 

também apresentou maior porcentagem de homens demitidos, embora 

consideremos que talvez a justificativa para tal situação esteja articulada a outras 

três características que pudemos analisar – faixa etária, faixa salarial e tempo de 

empresa – e que, naquela situação parecia associada ao fato de que o grupo 

majoritário era também mais velho, com a maior faixa salarial e maior tempo de 

empresa. Justamente dentro do perfil que cabe mais aos homens do que às 

mulheres na atual divisão sexual do trabalho.  

 No caso analisado, se tomarmos a situação dos trabalhadores da EBT como 

parâmetro para a comparação com os demais podemos perceber as diferenças 
desiguais de que estamos falando. Por exemplo: essa é a única empresa, não 

                                                        
78 Optamos por utilizar os números das fichas de rescisão do ano de 2015, mas garantimos que o 

trabalho de comparação foi realizado com o ano de 2012, e o mesmo padrão se manteve de um 
período a outro. Assim, em 2015 o maior número de rescisões (2253) aconteceu nesse segmento: 
na Atento, foram 866, com 77,8% de mulheres; na Contax, 1316 demissões, sendo 69,7% de 
mulheres; na Brasilcenter, 71 demissões, com 71,8% de mulheres.  

 
79 As três empresas de rede totalizaram 1330 rescisões, das quais a Serede reuniu 698, com 87,7% 

de homens demitidos; a Telemont totalizou 553 demitidos, com 89,3% de homens; e a Logictel, 79, 
com 83,5% de homens demitidos.  

 
80 Na Oi, o total de demitidos foi 719, sendo 65,2% de mulheres; na TIM, o total foi 114, com 69,3% 

de mulheres demitidas; na Nextel, 268 e a porcentagem de mulheres foi de 70,9%; a Vivo teve uma 
distribuição um pouco mais equilibrada – total de 87 demissões, com 56,3% de mulheres; na EBT, a 
proporção se inverte: 116 demissões, com 63,8% para os homens, assim como na GVT: 64 
demitidos, sendo 82,8% homens. 
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apenas entre as operadoras, mas em todo o conjunto das demais apreciadas, em 

que o tempo de empresa De 5 Anos ou Mais aparece com a maior porcentagem de 

trabalhadores (59,7%). Se levarmos em conta que na outra ponta, Até 1 Ano temos 

uma das empresas de Rede (Serede, com 41,9%) e no tempo De 1 a 3 Anos 
encontramos as três empresas de Teleatendimento – Atento: 62,2%; Contax: 47,3%; 

Brasilcenter: 44,3% - e as três empresas de Rede – novamente, a Serede: 44,7%; a  

Telemont: 40,3% e a Logictel81: 32,1%, voltamos, mais uma vez, àquela possível 

combinação entre os “pr  ár os”  onv v n o  om os “ stáv  s”.  

 No geral, apesar da primeira faixa (Até 1 Ano) só aparecer com porcentagem 

significativa em apenas uma única empresa de Rede, podemos dizer, por outro lado, 

que em apenas uma das empresas de Teleatendimento (a Brasilcenter), o tempo De 
5 Anos ou Mais também aparece, com 26%. Em nenhuma das outras 5 prestadoras 

e no grupo intitulado Outras (que reúne pequenas empresas de rede e 

teleatendimento), nenhuma ficha registrou esse tempo de trabalho. 

 Além disso, as faixas salariais reforçam as mesmas diferenças entre as 

condições dos trabalhadores dos determinados segmentos, como foi verificado no 

item anterior: entre as prestadoras, temos a Atento (Teleatendimento), na 1ª faixa, 

de 1 Salário Mínimo, com 62,6%; e das outras cinco empresas (de rede e 

teleatendimento), quatro82 delas estão na 2ª faixa, de 1 a 1 e ½ Salário – Contax: 

50,1%; Brasilcenter: 56,8%; Telemont: 64,5%; Serede: 61,5%. Vale dizer que nelas, 

a faixa de 3 Salários ou Mais é residual, não ultrapassando mais que 5%, enquanto 

nas operadoras variou na margem dos 30%. 

 Em relação à faixa etária, podemos destacar, como na maior parte dos 

estudos que vêm sendo realizados, que é no segmento do Teleatendimento que 

está o grupamento mais jovem da população – na Atento são 36,3% e na Contax, 

34,7% Até 25 Anos. Em segundo lugar, a faixa que mais aparece, em todas as 

empresas, independente se operadoras ou prestadoras, é De 25 a 40 Anos, com 

                                                        
81 Nessa empresa, a maior porcentagem, no entanto, foi para o tempo De 3 a 5 Anos, com 42%. A 

justificativa para tal situação, em comparação com as demais empresas de Rede é porque essa 
reúne em seu quadro um número maior de técnicos, quando as demais prestadoras reúnem 
trabalhadores com qualificação profissional básica, de nível médio. 

 
82 A única empresa com faixa salarial diferente foi a Logictel, onde predominou 3 Salários ou Mais, 

com 60,5%. A justificativa está associada às razões apontadas na nota 76, acima. 
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uma porcentagem acima de 60%, em alguns casos ultrapassando os 70%83. Apenas 

na EBT e na Logictel encontramos a faixa 40 Anos ou Mais com representação 

também bastante significativa – EBT: 48,7%; Logictel: 50,6%. Estes números, 

associados ao tempo de empresa, nos ajudam a entender, os salários mais altos, no 

caso das duas empresas.     

 No entanto, as fichas do MTE deixam de fora outros elementos que 

consideramos importantes, tais como escolaridade, cor/raça e estado civil, que estão 

presentes na tabulação dos 520 questionários aplicados aos trabalhadores que 

homologaram suas rescisões no sindicato entre abril e setembro de 2015. Como já 

sinalizamos quanto ao sexo, há total semelhança no perfil dos trabalhadores 

levantado até agora pelos dois instrumentos, assim, sentimo-nos à vontade para 

trazer estes novos dados a partir do que nos disseram os trabalhadores com essas 

questões. 

 Quanto à cor84/raça, temos a predominância da cor Preta/Parda (60,8%), em 

comparação com a cor Branca (37,6%), Amarela (1,2%) e Indígena (0,4%). 
 A maioria é solteira (62,7%), enquanto os(as) casados(as) totalizam 25,1%; 

acrescido de 6,8% das Uniões de Fato. Os(as) separados(as) chegam a 5,2%  e 

viúvos(as) totalizam 0,2%. 

 Os dados acima combinam também com a faixa etária do grupo respondente, 

cuja maioria é jovem, como atesta a tabela a seguir: 

 

Gráfico 2 – Entrevistados por Faixa Etária 

 
Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio, 2015. 
Elaboração: da autora, com Rosely Albuquerque 

                                                        
83 Faixa de 25 a 40 Anos: EBT – 46,2%; TIM – 71,3%; Oi – 60,7%; Vivo – 69,3%; GVT – 78,1%; 

Nextel – 75,2%; Serede – 62,5%; Logictel – 35,8%; Brasilcenter – 62,2%; Telemont – 59,7%; Atento 
– 50,8%; Contax – 51,1%; Outras – 56%. 

 
84 Utilizamos essa nomenclatura Cor seguindo os termos utilizados pelo IBGE no levantamento 

censitário. 
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 Se, no entanto, temos um grupo majoritariamente jovem, de até 29 anos 

(50,2%), como nos aponta o gráfico acima, e solteiro (62,7%), quando perguntamos 

sobre se tem filhos ou não, a resposta é mais equilibrada entre o sim e o não. A 

primeira alternativa recebeu 47,9% e a segunda, 52,1%85.  

 Já quando o item é a Escolaridade, o que predomina é o Ensino Médio 

(40,3%); a seguir, vem o Superior Incompleto (28,3%) e depois o Superior Completo, 

com 12,3%. Uma porcentagem bem menor (7,9%) indica ter Pós-Graduação. A 

maioria dos respondentes (64%) também apontou que fez a maior parte dos seus 

estudos na Rede Pública de Ensino. 

 Chama-nos a atenção, ainda, quando nos detemos sobre o quadro da 

Cor/raça: há uma predominância de Negros e Pardos nas empresas prestadoras de 

serviço (teleatendimento e Rede), enquanto nas operadoras o que prevalece é o 

inverso, como podemos ver na tabela a seguir. 

 

Tabela 5 – Distribuição das Empresas por Cor 
  COR 
EMPRESAS NEGROS E PARDOS NÃO NEGROS Total 
  87 52 139 
ATENTO 62,6% 37,4% 100,0% 
  2 9 11 
EBT/CLARO/NET 18,2% 81,8% 100,0% 
  18 12 30 
SEREDE 60,0% 40,0% 100,0% 
  19 30 49 
OI 38,8% 61,2% 100,0% 
  4 6 10 
VIVO/GVT 40,0% 60,0% 100,0% 
  94 41 135 
CONTAX 69,6% 30,4% 100,0% 
  25 10 35 
TELEMONT 71,4% 28,6% 100,0% 
  66 42 108 
OUTRAS 61,1% 38,9% 100,0% 
  315 202 517 
Total 60,9% 39,1% 100,0% 

               Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio, 2015. 
               Elaboração: da autora, com Ana Caillaux. 

 

                                                        
85 Essa resposta, a nosso ver, ganha muita importância – destacada, inclusive, pela bancada dos 

trabalhadores numa das mesas tripartites do Teleatendimento em Brasília – quando o argumento 
muito utilizado pelos patrões para os baixos salários, por exemplo, era de que este segmento era 
constituído, majoritariamente de jovens de 1º emprego, solteiros, sem filhos, e que moravam com os 
pais; e que, portanto, a remuneração não era tão importante para a composição da renda familiar.  
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O mesmo podemos dizer a respeito da escolaridade: foi nas Operadoras onde 

encontramos os maiores índices de trabalhadores com nível superior completo ou 

pós-graduação: Oi (75,5%); EBT/Claro (54,5%); Vivo/GVT (40%). Enquanto que nas 
prestadoras de serviço, o nível de escolaridade predominante é o Ensino Médio: 

Telemont (71,4%); Serede (60%); Atento (57,2%) e Contax (55,9%), muito embora 

nessas empresas já seja também crescente o percentual de trabalhadores que 

chegaram ou chegam ao curso superior, como indicam os números do item Superior 

Incompleto: Atento (32,6%); Contax (30,1%); Serede (26,7%).  

 O gráfico, a seguir, é ilustrativo dessa condição desigual no que se refere à 

escolaridade quando visualizamos as operadoras e as prestadoras de serviço em 

conjunto. 

 

Gráfico 3 – Distribuição das Empresas por Escolaridade 

 
     Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio, 2015. 
     Elaboração: da autora, com Rosely Albuquerque. 

 

Também no que se refere às funções/cargos dos(as) trabalhadores(as) 

demitidos(as) por empresa, vamos encontrar diferenças que podem ser associadas à 

desigualdade entre operadoras e prestadoras de serviço: a primeira delas, numérica, 

uma vez que, novamente, como podemos ver na tabela abaixo, a concentração está, 

majoritariamente, nessas empresas; em segundo lugar, nas prestadoras de serviço 

as funções mais atingidas pela demissão são, prioritariamente, aquelas de menor 
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qualificação profissional  e mais baixo nível salarial – onde, geralmente, estão os 

mais jovens, as mulheres, grupos que vêm sendo, sistemática e permanentemente, 

mais penalizados e atingidos pelo processo de precarização acentuada do trabalho.   

 

Tabela 6 – Distribuição das Demissões por Cargo/Função 
CARGO /FUNÇÃO 

EXERCIDA NA EMPRESA 
ATENTO EBT/CLARO SEREDE OI VIVO/GVT CONTAX TELEMONT OUTRAS Total 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 
TELEOPERADOR 106 82,8%                 52 40,6%     64 62,1% 222 46,0% 
ASSISTENTE 9 7,0% 2 18,2% 3 11,5% 8 16,7% 1 11,1% 42 32,8% 12 40,0% 12 11,7% 89 18,4% 
ANALISTA/ESPECIALISTA 
DE TELECOM     1 9,1%     6 12,5%     2 1,6%     1 1,0% 10 2,1% 
ANALISTA DE SISTEMA     2 18,2% 2 7,7% 9 18,8%     1 0,8%         14 2,9% 
ANALISTA DE 
OPERAÇÕES 
FINANCEIRAS             6 12,5%                 6 1,2% 
ANALISTA 
PATRIMONIAL/PREDIAL 1 0,8%         1 2,1%                 2 0,4% 
ANALISTA DE SUPORTE 
TÉCNICO       

 
            6 4,7%     1 1,0% 7 1,4% 

BACK-OFFICE 1 0,8%                 5 3,9%         6 1,2% 
CABISTA         1 3,8%         1 0,8% 3 10,0% 1 1,0% 6 1,2% 
CONSULTOR 2 1,6% 1 9,1% 1 3,8% 10 20,8% 5 55,6% 1 0,8%     3 2,9% 23 4,8% 
COORDENADOR         1 3,8%                 2 1,9% 3 0,6% 
CONTROLADOR DE 
DESPACHO         3 11,5%                     4 0,8% 
ENGENHEIRO     1 9,1%                         1 0,2% 
GERENTE     1 9,1% 1 3,8% 3 6,3% 2 22,2%         2 1,9% 9 1,9% 
INSTRUTOR 1 0,8%                 1 0,8%     1 1,0% 3 0,6% 
LIGADOR         1 3,8%                 2 1,9% 3 0,6% 
MONITOR                     1 0,8%     2 1,9% 3 0,6% 

OPERADOR/INSTALADOR         7 26,9% 1 2,1%     1 0,8% 10 33,3%     19 3,9% 
SUPERVISOR 7 5,5%         1 2,1% 1 11,1% 14 10,9%     3 2,9% 26 5,4% 
TECNICO     3 27,3% 2 7,7%             2 6,7% 4 3,9% 11 2,3% 
OPERADOR DE FIBRA 
OPTICA 1 0,8%     1 3,8%                     2 0,4% 
OFICIAL DE 
REDE/AUXILIAR DE REDE         1 3,8%                     1 0,2% 
ENCARREGADO DE 
MABNUTENÇÃO DE 
REDE         1 3,8% 1 2,1%         1 3,3%     3 0,6% 
MOTORISTA                         1 3,3%     1 0,2% 
FISCAL (FISCAL DE REDE)         1 3,8% 1 2,1%             2 1,9% 4 

 REPRESENTANTE DE 
SERVIÇO                     1 0,8%         1 0,2% 
AUDITOR             1 2,1%             3 2,9% 4 0,8% 
Total 128 100,0% 11 100,0% 26 100,0% 48 100,0% 9 100,0% 128 100,0% 30 100,0% 103 100,0% 483 100,0% 

Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015 
Elaboração: da autora, com Ana Caillaux 

 

 

2.3.2 A Experiência e a Percepção sobre o Trabalho Vivenciado 

 

 

Mesmo tendo um grupo de respondentes majoritariamente jovem, como já 

apontado, e empregado no segmento do teleatendimento (60,5%), aquele não tinha 
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sido o primeiro emprego para 82,3% dos trabalhadores, o que corrobora estudos 

recentes (DIEESE, 2014) que, tendo como base exatamente o segmento do 

Teleatendimento, apontam para uma mudança nos últimos anos, onde o Reemprego 

tem predominado nas relações de trabalho das telecomunicações do Rio de Janeiro.  
Mas, esse reemprego também precisa ser compreendido a partir das relações 

de precariedade salarial que se instauraram, especialmente a partir dos anos 2000 

no setor. Na aplicação do questionário, 41,3% disseram que haviam trabalhado 

antes em outra empresa de Telecomunicações. Quando pedimos para especificarem 

qual empresa, por quanto tempo e em que função trabalharam, tivemos um desenho 

interessante, embora não surpreendente para aqueles que vêm estudando esse 

setor na perspectiva de compreender o movimento do trabalho e de sua 

flexibilização e precarização.  

Os 41,3% podem ser entendidos da seguinte forma: as respostas foram 

agrupadas de maneira a concentrar os trabalhadores que tinham trabalhado 

anteriormente em uma única empresa de telecomunicações; ou em duas e, por 

último, em até três empresas. O maior grupo foi o que trabalhou em uma única 

empresa, reunindo um total de 221 trabalhadores; no segundo grupo, que reunia 

aqueles que haviam trabalhado em duas empresas, tivemos um número de 97 

trabalhadores; e em três empresas, 46 trabalhadores. 

O que nos chama atenção, também, nesse movimento pelas empresas, para 

além do fenômeno da rotatividade e do reemprego no setor, é a maneira como ele 

vem se constituindo – de forma a consolidar uma característica da precarização das 

relações de trabalho: em todos os 3 grupos, mais de 90% tiveram sua experiência 

de trabalho em uma empresa prestadora de serviço 86 . Além disso, quando 

perguntamos o tempo de trabalho naquela empresa, as faixas Até 6 meses e De 6 

meses a 1 Ano reuniram a maior porcentagem, nos 2 primeiros grupos: 44,5%, no 

primeiro grupo; 53,7% no segundo grupo. Apenas no terceiro, com 27,5%, a faixa De 

1 a 2 Anos, assim como a faixa De 3 Anos ou mais receberam também o mesmo 

percentual.  

                                                        
86 Foram listadas, no processo de lançamento de dados da pesquisa no sistema, mais de 70 (setenta) 

empresas prestadoras de serviço, a maior parte delas, de Teleatendimento e de Rede.  
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Quanto à Função exercida nessas empresas, em todos os grupos prevalece, 

majoritariamente, a de Teleoperador87: no primeiro grupo, com 60,9%; no segundo 

grupo, com 51,2%; e no terceiro grupo, com 46,5%. 

A mesma lógica se repete quando verificamos a última experiência de 

trabalho: o tempo de empresa de 1 a 2 Anos tem a maior porcentagem de respostas 

(32,7%), assim como a função de teleoperador (46,5%) é a que tem maior índice. 

Quando fazemos o detalhamento das funções por empresa, vemos que as 

demissões nos possibilitam conhecer um pouco mais da própria organização do 

trabalho, uma vez que percebemos no quadro de demitidos das prestadoras uma 

maior uniformidade de funções/setores mais atingidos pelas demissões, enquanto 

nas operadoras esse expediente parece ser mais diverso, como é também o próprio 

processo de trabalho. Assim é que temos nas duas empresas de teleatendimento, 

Atento e Contax, 90,6% e 74,3% das demissões afetando, respectivamente, o setor 

de teleatendimento (e não o administrativo, ou o comercial, por exemplo). Já nas 

operadoras, isso se dá de forma mais diluída, como no exemplo da Vivo/GVT, em 

que 55,6% foi no Comercial; 22,2% na Rede Externa e 22,2% em Outro. Também na 

Oi, o mesmo acontece, com 26,5% das demissões no setor Administrativo; 24,5% no 

Comercial; 18,4% no Técnico-Operacional e 22,4% em Outro.   

Mas há também as respostas mais subjetivas acerca do trabalho, que 

também nos auxiliam na compreensão e análise das percepções dos trabalhadores 

sobre as condições de suas relações de trabalho no atual cenário. Quando lhes 

perguntamos os motivos que os levaram a trabalhar naquela empresa, obtivemos 

respostas que puderam ser agrupadas em três combinações, como colocadas nos 

quadros a seguir: 

 

Quadro 2 – Motivos para Trabalhar na Empresa (1º lugar: 508 respostas) 
1º O salário que recebia era bom 

2º 
O trabalho que fazia era interessante/ Receava ficar 
desempregado 

3º Tinha chance de subir na empresa 
                 Fonte: Pesquisa Homologação/Sinttel-Rio 2015. 
                 Elaboração própria 
 
 
 

                                                        
87 Em todos os grupos também se percebe que as demais funções que recebem um percentual mais 

expressivo são, ainda, ligadas ao segmento do Teleatendimento, ou, como no caso do terceiro 
grupo, bem marcado pelo trabalho na Rede, também de empresa prestadora de serviço.  
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Quadro 3 – Motivos para Trabalhar na Empresa (2º lugar: 320 
respostas)  

1º Tinha chance de subir na empresa  
2º O ambiente de trabalho era bom/Receava ficar desempregado 
3º A empresa dava muitos benefícios 

                 Fonte: Pesquisa Homologação/Sinttel-Rio 2015. 
                 Elaboração própria. 

 
Quadro 4 – Motivos para Trabalhar na Empresa (3º lugar: 279 
respostas) 
1º Tinha mais liberdade do que em outras empresas 
2º Podia melhorar na profissão 
3º Receava ficar desempregado 

              Fonte: Pesquisa Homologação/Sinttel-Rio 2015. 
                 Elaboração própria. 

 

É interessante notar que o medo de ficar desempregado está presente nas 

três combinações, o que é compatível com o cenário atual de maior insegurança no 

mercado de trabalho, mas também com uma condição permanente da relação de 

trabalho nas empresas prestadoras de serviço, que se constitui por uma intensa 

rotatividade da força de trabalho, confirmado com a pesquisa atual. 

Além dessa combinação acima, também foi feito o cruzamento desses dados, 

como múltiplas respostas, apresentando-as por empresa, o que nos permitiu 

identificar as especificidades existentes entre as motivações que justificam 

trabalhadores das prestadoras de serviço e das operadoras a trabalharem em 

determinada empresa. 

Como foi possível analisar, das quatro empresas prestadoras de serviço em 

três delas, a opção mais votada é Receava ficar desempregado, que recebeu 168 

pontos, o que fez com que essa fosse, no cômputo geral, a justificativa mais 

significativa. Se associarmos à prática cotidiana das relações de trabalho 

vivenciadas nessas empresas, e ao próprio perfil dos trabalhadores nelas 

empregados (mais jovens – especialmente, se tomarmos em conta o 

Teleatendimento, já que na Rede a idade média é um pouco mais elevada; ensino 

médio como escolaridade principal; qualificação profissional básica; baixos salários) 

veremos que o receio dos mesmos está calcado numa leitura que condiz com a 

realidade encontrada no dia-a-dia das empresas.  

Já nas Operadoras, as opções mais votadas como Motivos para trabalharem 

nas empresas não estavam associadas ao medo do desemprego, mas sim a uma 

determinada identificação/satisfação com o trabalho – que poderia ser traduzida pela 
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opção O trabalho que fazia era interessante (1ª opção na EBT/Claro/NET e 2ª na 

Vivo/GVT) – e, principalmente, com a política de remuneração e benefícios praticada 

pelas empresas: na EBT/Claro/NET aparece, empatada com a 1ª opção acima 

citada, aquela A Empresa dava muitos Benefícios; e como 2ª opção, também 

empatadas, O Salário que recebia era bom e Tinha mais liberdade do que em outras 

empresas88. 

Também na Oi, a 1ª opção escolhida é A empresa dava muitos benefícios; 

como 2ª, vem O Salário que recebia era bom; e em 3º lugar, Tinha chance de subir 

na empresa.  

Na Vivo/GVT, o 1º lugar também teve empate, trazendo como opções as 

seguintes escolhas: O salário que recebia era bom; e Tinha chance de subir na 

empresa. O segundo lugar, novamente, contou com duas opções: O trabalho que 

fazia era interessante; e A empresa dava muitos benefícios. 

Nesse caso, também é importante voltar ao perfil até aqui apresentado, 

especialmente no que se refere a itens como escolaridade, salário, tempo de 

trabalho na empresa, pois estes são alguns elementos que podem contribuir para a 

compreensão de uma avaliação mais positiva, por parte dos/as trabalhadores, uma 

vez que está concentrado nas operadoras o grupo de trabalhadores com maior 

escolaridade e, portanto, melhores salários, além de serem praticados, nestas 

empresas, Acordos Coletivos89 que garantem um nível de benefícios e remuneração 

significativamente superior àqueles recebidos pelos trabalhadores das empresas 

prestadoras de serviço. Tais elementos são, a nosso ver, um desafio tanto no nível 

prático, para as organizações sindicais, que devem lidar com essa 

diferença/desigualdade entre trabalhadores de uma mesma categoria, quanto no 

nível teórico, com o cuidado de não simplificar a análise sobre a ação dos 

trabalhadores, pois, se é verdade que o medo do desemprego pode dificultar a 

capacidade da organização e participação coletivas, por outro lado, ao analisar essa 

                                                        
88 Tais dados reforçam também o nosso interesse pela análise dos Acordos Salariais e Convenções 

Coletivas firmados entre o SINTTEL-Rio e os sindicatos patronais e empresas do setor, a fim de 
verificar mudanças, possíveis recuos e/ou avanços em cláusulas ao longo de determinado período, 
tanto num dado segmento, quanto em comparação entre os vários segmentos do setor de 
telecomunicações, especialmente após a privatização. 

 
89 No Capítulo 4 deste trabalho, nos dedicaremos com mais detalhamento à análise dos Acordos e 

Convenções Coletivas de Trabalho dos 3 segmentos, não apenas no sentido de identificar as 
diferenças existentes entre eles, mas também para analisar o que e se houve avanços em alguns 
pontos ou eixos de reivindicação dos trabalhadores. 
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realidade concreta, pudemos perceber que foi exatamente nos dois segmentos mais 

precarizados – Teleatendimento e Rede – é que aconteceram greves e paralisações 

nos últimos anos, no Rio de Janeiro, enquanto nas operadoras o sindicato vem 

tendo maior dificuldade na sindicalização e mesmo na mobilização para as 

campanhas salariais e outras atividades de caráter organizativo.  

 Sobre as Condições de Trabalho mantém-se a desigualdade entre as 

avaliações dos trabalhadores das operadoras e das prestadoras. Entre os primeiros, 

a maioria dos itens – como Remuneração, Capacitação e Treinamento, Promoção, 

Respeito e Dignidade, Condições Ambientais, Equipamentos de Segurança, Jornada 

de Trabalho, Relação com a Chefia, Folga – foram avaliados, em sua maior parte, 

como ótimas ou boas.  

Quando fazemos o detalhamento por empresa, percebemos que nas 

prestadoras de serviço, a avaliação Regular é o que prevalece, também para a 

maior parte das questões. Apenas nos itens Promoção e Ascensão Funcional; e 

Respeito e Dignidade de Tratamento pela gerência é que o Ruim atinge um índice 

bastante elevado, especialmente nas duas empresas de Rede, mas também com 

destaque numa das empresas de teleatendimento: na Telemont, a Promoção e 

Ascensão é considerada ruim por 65,7% dos respondentes; e o Respeito e 

Dignidade de Tratamento pela gerência é considerado ruim por 51,4% na Telemont; 

43,3% na Serede; e por 36,6% na Atento90.  

Quando as questões se referem às Condições do Local de Trabalho (limpeza, 

barulho, conforto, temperatura), também no geral, o que predomina é uma avaliação 

de boa a regular. Em alguns pontos, para algumas empresas especificamente, é que 

há uma alteração, baixando para Ruim: por exemplo, no item Gases, vapores, 

poeira, fumaça, os/as trabalhadores/as da Serede (40%) e da Contax (52,2%) 

consideraram-no Ruim e Muito Ruim, em contraposição às outras empresas, nas 

quais essa porcentagem ou não existia – como foi o caso da Vivo/GVT –, ou não 

chegou a 20%. 

Nesses casos, a avaliação ruim, como apontado anteriormente, está 

associada, principalmente, às empresas prestadoras de serviço, onde também 

                                                        
90 Se relacionamos esses índices às falas dos trabalhadores – ouvidas nas gravações feitas pela 

equipe de filmagem do SINTTEL-Rio nas duas greves do Teleatendimento, por exemplo, ou às 
“f l s” qu  pu  mos l r nos  -mails de denúncias recebidos pelo sindicato desde o ano de 2010 (e 
que nos dedicamos a analisar e que serão melhor tratados no próximo capítulo), certamente, 
entendemos o significado desses altos índices para os trabalhadores destas empresas.  
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podemos perceber Relações de Trabalho mais instáveis e com maior sobrecarga 

para os trabalhadores. Assim é que a Jornada de Trabalho, Relação com a Chefia, 

Escalas de Folgas, Pausas/Lanche, Intervalos/Ida ao Banheiro foram avaliadas, 

especialmente nessas empresas, como Ruim91. Esses são pontos que aparecem 

também nas falas dos trabalhadores do teleatendimento, por exemplo, nas duas 

greves que aconteceram recentemente – em dezembro/2014 e janeiro/2016 – que 

apontaram para tais condições como um dos motivos que justificavam a paralisação.   

 

 

2.3.3 A Experiência da Demissão 

 

 

  Assim como a experiência do trabalho não é vivenciada de maneira 

homogênea pelos três principais segmentos do setor (operadoras, rede e 

teleatendimento), assim também a demissão não o é. Muito embora, possamos 

traçar um quadro geral a partir dos dados da ficha de rescisão, nos anos de 2012 e 

2015, no qual a Rescisão Sem Justa Causa (SJ2) e a Rescisão a pedido do 

empregado (SJ1) obtêm os maiores índices dentre os motivos para a demissão do 

trabalhador, como demonstram as tabelas a seguir, relativas aos dois períodos 

analisados:    
 

Tabela 7 –  Motivos da Demissão em 2012 
   Afastamentos 2012  Nº % 

RECISÃO CULPA RECÍPROCA 1 0,0 
RECISÃO C.T. FALECIMENTO DO EMPREGADOR INDIV. OPÇÃO EMPREGAD 2 0,0 
RECISÃO POR FORÇA MAIOR 1 0,0 
RECISÃO C.T. FALECIMENTO DO EMPREGADO 7 0,1 
DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR 60 0,6 
EXTINÇÃO NORMAL DE C.T. POR PRAZO DETERMINADO 124 1,2 
RECISÃO ANTECIPADA PELO EMPREGADO C.T. PRAZO DETERMINADO 3 0,0 
RECISÃO ANTECIPADA PELO EMPREGADOR C.T. PRAZO DETERMINADO 16 0,2 
RECISÃO CONTRACTUAL A PEDIDO DO EMPREGADO 2237 21,1 
RECISÃO SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR 8140 76,8 
Total 10591 100,0 

    Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015. 
    Elaboração: da autora, com Ana Caillaux 

                                                        
91 Vale destacar, no entanto, que não há uma homogeneidade entre as prestadoras de serviço: por 

exemplo, os itens Jornada de Trabalho e Escalas de Folga são uma questão problemática 
especialmente para os trabalhadores da Rede, enquanto as Pausas (lanche e Banheiro) aparecem 
como problema maior nas empresas de teleatendimento.  
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Tabela 8 – Motivos da Demissão em 2015 
Afastamentos 201592 Nº % 
RECISÃO POR FALECIMENTO DO EMPREGADO 7 0,1 
DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA   62 0,9 
EXTINÇÃO NORMAL DE CONTRATO  POR PRAZO DETERMINADO  81 1,2 
RECISÃO ANTECIPADA PELO EMPREGADO DO C. T. PRAZO DETERMINADO 2 0,0 
RECISÃO ANTECIPADA PELO EMPREGADOR DO C. T.PRAZO 
DETERMINADO 1 0,0 
RECISÃO CONTRACTUAL A PEDIDO DO EMPREGADO 1109 16,9 
RECISÃO CONTRACTUAL SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR 5287 80,7 
Total 6549 100,0 

   Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015. 
   Elaboração: da autora, com Ana Caillaux. 

 

As respostas ao questionário são bem próximas do resultado das fichas de 

rescisão: dos 520 respondentes, 78,9% disseram terem sido demitidos e 21,1% 

pediram demissão. E quanto aos motivos para sair da empresa, os trabalhadores 

nos deram múltiplas respostas, que foram agrupadas em três blocos, de acordo com 

a quantidade de vezes em que foram citadas. 

  

Quadro 5 – Motivos para Sair da Empresa (1º lugar: 455 votos) 
1º Necessidade de corte por causa da crise econômica 
2º Término do contrato 
3º Recebi proposta mais interessante 

                 Fonte: Pesquisa Homologação/Sinttel-Rio 2015. 
                 Elaboração própria. 

  

Quadro 6 – Motivos para Sair da Empresa (2º lugar: 90 votos) 
1º Estressado e desanimado com o trabalho que desenvolvia 
2º Insatisfeito com a política de cargos e salários 
3º Estava ficando doente por causa do trabalho 

                 Fonte: Pesquisa Homologação/Sinttel-Rio 2015. 
                 Elaboração própria. 

 

 

 

                                                        
92 Chama-nos a atenção o fato de que no ano de 2015 cresceu 0,3% o índice de demissão por justa 

causa, assim como diminuiu em quase 5% o percentual de demissão a pedido do trabalhador. A 
crise econômica, bem como os processos de fusão das empresas podem explicar, em parte, esses 
números, não apenas na retração de um movimento, por parte dos trabalhadores, que parecem 
ficar um pouco mais receosos ante a decisão de sair daquele emprego, quanto por parte do 
empregador, que passa a lançar mão de alguns mecanismos mais extremos – como a justa causa – 
de forma mais corriqueira, sustentado exatamente por essa mesma crise. O que nos lembra Harvey 
e sua ideia do processo de trabalho (e por que não estender para as relações de trabalho?) como 
um “  mpo      t lh  p rpétuo”. 
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Quadro 7 – Motivos para Sair da Empresa (3º lugar: 50 votos) 
1º Estressado e desanimado com o trabalho que desenvolvia 
2º Estava ficando doente por causa do trabalho 

3º Outros93 

                 Fonte: Pesquisa Homologação/Sinttel-Rio 2015. 
                 Elaboração própria. 

 

 Apesar da grande diferença na frequência entre eles, os três quadros são 

bastante significativos para o diálogo crítico com o debate proposto por Alves, da 

precarização salarial e da precarização do homem-que-trabalha, na medida em que 

as duas primeiras justificativas do primeiro quadro (exatamente o que tem maior 

número de votos) não são escolhas do trabalhador, mas ao contrário, expõem a 

marca heterônoma que se aprofunda, em algum nível, nas relações de trabalho 

atuais. E as demais justificativas, que apresentam um determinado nível de escolha 

desses sujeitos, acontecem muito mais pelas condições negativas do trabalho, como 

o adoecimento e a insatisfação. A exceção fica com a terceira opção dos Quadros 5 

e 7, através das quais o trabalhador parece exercer um grau maior de escolha 

dentro da sua vida profissional. 

 Além disso, na empresa Atento, diferente das demais, o índice das demissões 

a pedido do trabalhador era muito mais alto que o percentual que tanto as fichas 

quanto os questionários nos apontavam – ele ficou em 43,8%, contra um percentual, 

por empresa, que variava de 5% a, no máximo, 20%. Era preciso entender o que 

estava por trás dos motivos explicitados nas respostas. A problematização dos 

pontos que consideramos polêmicos, em duas oficinas realizadas com os membros 

da Comissão de Negociação do Teleatendimento94, ajudou-nos a chegar em alguns 

esclarecimentos e realizar outros debates: em primeiro lugar, todos os diretores 

                                                        
93 Nesse item foram incluídos 45 pontos elencados pelos respondentes que, no entanto, não 

necessariamente eram novos, uma vez que muitos deles repetiam, de certa forma, o que já estava 
citado nos motivos listados. Mesmo assim, alguns novos como viagem para estudo fora do país; 
abrir negócio próprio; mudança de Estado; Aposentadoria, podem ser citados, assim como vale 
destacar a necessidade que parece haver, para os trabalhadores, de explicitarem esses motivos, 
especialmente, os que poderiam ser associados ao assédio moral e desrespeito profundo à 
dignidade do trabalhador, como sugerem muitos dos pontos elencados.  

 
94 As oficinas aconteceram nos dias 06/04 e 11/05 de 2016, sempre após a reunião da Comissão com 

as empresas de Teleatendimento, para tratar de pontos da pauta permanente estabelecida no 
Acordo Salarial. Na primeira, o ponto de pauta era Discussão do Plano de Contingência Operacional 
para Situações Emergenciais (com destaque para a situação das grávidas, hipertensos obesos e 
deficientes. Na segunda reunião, a pauta foi: Redução do VR/VA; Atestado Médico; Plano de 
Saúde. Eu acompanhei essas e outras reuniões (anteriores e posteriores) da Comissão com as 
empresas e foram muito ricas para a análise proposta.   



91 

presentes disseram que não é política de nenhuma empresa demitir a pedido do 

trabalhador – se demite, e muito, quando elas perdem um “produto”  um  ontr to. E 

ut l z m   n lus v   o t rmo “    r  ”   omo n  f l     s  u r   pr s nt    por um 

diretor, que se surpreendeu com a satisfação da maioria dos trabalhadores em 

serem demitidos:  

 
Não tem nada mais famoso... depois do assédio moral, não tem nada mais 
famoso em Call Center do que a Barca. Tem uma turma, inclusive, que fica 
esperando a barca: - “Tom r  qu  p ss      r  .” A   nt  já v u  l um s 
situações. Quando eu estava começando aqui na composição com o time, 
saía a barca, eu ia logo agitar, saber quem estava insatisfeito com a 
  m ss o  m m ss . Vo ê n o  n ontr  qu m  st j . “- Porra, sacanagem, 
 u fu    m t  o.” N o  prá m  or    é o  ontrár o  é um   o s   o . [...]   
Essa disputa entre eu pedir demissão e um supervisor me mandar embora, 
isso é uma coisa muito cruel dentro do Call Center. (Rêneo95, diretor do 
SINTTEL-Rio) 

 

E dentre os próprios representantes sindicais, novos na militância e na própria 

categoria, esse sentimento é muito próximo ao que ele mesmo percebe em si, como 

aparece também no debate quando se discutia os motivos para se trabalhar na 

empresa: 

 
Eu sou uma prova disso. Entrei na empresa – já tenho um ano de empresa 
– com a promessa de um salário maior, com meta de 50 protocolos, e eu 
fazia 60, 70. E nunca mudava de cargo. Com 7 meses eu queria sair da 
empresa e a meta de protocolos foi prá 90.  
Agora, há cerca de um mês me tiraram do Backoffice e me jogaram prô 
atendimento. No atendimento, comecei a gostar do produto, só que mais 
uma vez, me deram uma rasteira e me jogaram prá outro setor. E estando 
há um mês em um setor que eu estava gostando e rendendo, me 
mandaram prá um setor que eu não conheço nada. Então, se eu 
respondesse essa pesquisa agora, eu também não saberia o que colocar, 
porque a gente não domina o processo de trabalho, a gente nem sabe mais 
o que faz na empresa. 80% das pessoas desses setores que eu passei 
querem ser mandados embora, eles já não aguentam mais, não aguentam 
mais. É absurdo! Tem pessoas com 1 ano de empresa que já não aguentam 
mais. (Eduardo96, representante sindical na Contax) 

 

Se há, de um lado, o interesse do trabalhador, em ser mandado embora, para 

manter garantido o mínimo de direitos (5 meses de salário desemprego, 40% da 

                                                        
95 Em participação na Oficina de 11/04/2016, na sede do SINTTEL-Rio. Rêneo é trabalhador demitido 

da Contax, e está na direção executiva do Sindicato há dois mandatos (o segundo teve início neste 
ano de 2016). 

 
96 Em participação na Oficina de 06/04/2016, na sede do SINTTEL-Rio. Eduardo é teleoperador da 

Contax Niterói e na greve de 2016 se destacou na mobilização dos colegas, sendo eleito, 
posteriormente, representante sindical local. 
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multa do FGTS), do outro lado, há também o interesse das empresas em não 

dispender esse dinheiro. E aí entram as inúmeras sanções para que o trabalhador – 

nos termos usados pelos trabalhadores – “p    prá s  r”  ou   nh  um  just    us . 

Geralmente, o instrumento dessa pressão é o supervisor: 
 

Você tem... por exemplo, seu filho está doente, você explica prô supervisor, 
mesmo que você tenha o desconto. Porque a mãe não está preocupada 
com o desconto, ela está preocupada com a saúde do filho dela. Mesmo 
assim, ele te humilha. Por exemplo, eu tenho uma filha, e às vezes eu falo: 
hoje eu não tenho ninguém prá ficar com ela, vou ter que faltar. “Ah, você 
está sempre...” “Sim, mas eu estou só te comunicando”. “Ué, mas não é a 
sua mãe que toma conta?” E começa aquela perseguição com a pessoa, 
que a pessoa  prefere perder o emprego, porque tá difícil a situação na 
empresa? Tá, mas praticamente, o salário que a gente ganha na Atento, 
qualquer função em outro emprego a gente consegue um valor próximo. 
Então, a pessoa não tem essa preocupação. Ter um número tão grande de 
demissão, prá mim, está atrelado ao estresse. (Viviane97, representante 
sindical da Atento) 
 
 
Porque eu, muitas vezes eu me sentia como capitão do mato. Hoje, eu não 
sou mais capitão do mato porque eu questiono, mas antes, novinho como 
supervisor...  – “V   lá    h  ot   ! V   lá    h  ot   !”  O   p t o  o m to  
assim, ao dar a primeira chicotada,  ele sente, depois, nem sabe mais 
porque está chicoteando. Eles acham que os caras estão chorando, porque 
choram mesmo  “f z   st  r ”. Hoj   n o. Hoj    u p r unto   u qu st ono: 
“por qu  t m qu  s n  on r  l ?” Eu f lo: “Ess    r  t m um h st r  o”. É 
claro, que eu me prevaleço do fato de ser diretor do sindicato... Eu 
qu st ono: “é  sso m smo?” (Diego98, diretor de base - Atento)  

 

A temática acerca do poder do supervisor dentro dos Call Centers tomou um 

tempo bastante significativo, ainda mais porque na direção do sindicato tem alguns 

supervisores que fazem parte da gestão e, apesar de não se ter chegado a uma 

ideia fechada sobre isso, os participantes identificaram-na como fundamental, já que 

reconhece-se que este é um grupo que permanece por mais tempo na categoria e 

exerce uma influência muito forte sobre os operadores (tanto de controle, quanto de 

convencimento), ao mesmo tempo que tem sofrido, cada vez mais, as pressões por 

parte da gerência das empresas, com mudanças também quanto à sua própria 

função. Nesse sentido, conhecer mais as relações de poder, na empresa, e como o 

supervisor cumpre essa função, foi reforçada como uma ação importante a ser 

realizada pelo sindicato, na oficina. 

                                                        
97 Em participação na Oficina de 11/04/2016, na sede do SINTTEL-Rio. Viviane é teleoperadora da 

Atento e representante sindical, eleita depois da greve de 2014. 
 
98 Em participação na Oficina de 11/04/2016, na sede do SINTTEL-Rio. Diego é supervisor na Atento 

e diretor de base do SINTTEL há dois mandatos. 
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Abramo (2009, p. 108), ao falar sobre o poder da chefia nas fábricas 

metalúrgicas na década de 1970, destaca seu caráter punitivo e diz que 

“fr qu nt m nt   xor  t v   s pr pr  s n   ssidades de produtividade e da 

racionalização do trabalho consideradas em si mesmas. Ganhava uma dinâmica 

pr pr    on     qu st o   ntr l p ss v    s r   m nut n  o  o po  r.” 

As denúncias recebidas pelos e-mails irão confirmar, também no caso das 

empresas de telecomunicações, essa mesma percepção da atuação das chefias por 

parte dos trabalhadores. E será contra elas, na maioria das vezes – e contra o 

tratamento recebido no cotidiano do trabalho – que se insurgirão as falas nas greves 

e paralisações.   

 

 

2.3.3.1 Algumas Ideias acerca das Demissões e seus Impactos para os 

Trabalhadores  

 

 

Na pesquisa, também solicitamos aos trabalhadores que opinassem sobre 

algumas frases acerca das demissões, que colocamos a seguir: 

 

1- As demissões injustificadas e em grande número geram uma 

insegurança também para os trabalhadores que permanecem no trabalho, 

provocando um certo medo de reivindicarem mudanças no trabalho. 

 
Tabela 9 – Insegurança gerada pelas demissões em 
massa e injustificadas 
AS DEMISSÕES INJUSTIFICADAS E EM 
GRANDE NÚMERO GERAM UMA 
INSEGURANÇA... 

N % 

CONCORDO TOTALMENTE 288 62,6 
CONCORDO EM PARTE 129 28,0 
DISCORDO EM PARTE 25 5,4 
DISCORDO TOTALMENTE 18 3,9 
Total 460 100,0 

                            Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015. 
                            Elaboração: da autora, com Ana Caillaux. 
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2- A demissão (e o medo de que ela aconteça consigo) pode levar o 

trabalhador a um nível de estresse e até mesmo comprometer suas condições de 

trabalho e de saúde geral. 

 

Tabela 10 – Nível de estresse que a demissão pode 
levar ao trabalhador 
A DEMISSÃO PODE LEVAR O 
TRABALHADOR A UM NÍVEL ELEVADO DE 
ESTRESSE.... 

N % 

CONCORDO TOTALMENTE 327 67,4 
CONCORDO EM PARTE 107 22,1 
DISCORDO EM PARTE 34 7,0 
DISCORDO TOTALMENTE 17 3,5 
Total 485 100,0 

                           Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015. 
                           Elaboração: da autora, com Ana Caillaux. 

 

3- As demissões injustificadas afetam negativamente as relações que o 

trabalhador mantém na família, com os amigos, comprometendo planejamentos, 

sonhos e desejos de mudança e crescimento pessoal. 

 
Tabela 11 – Como a demissão afeta as relações familiares  
AS DEMISSÕES INJUSTIFICADAS AFETAM 
NEGATIVAMENTE AS RELAÇÕES QUE O 
TRABALHADOR MANTEM EM FAMÍLIA.... 
 

N % 

CONCORDO TOTALMENTE 258 54,5 
CONCORDO EM PARTE 156 33,0 
DISCORDO EM PARTE 40 8,5 
DISCORDO TOTALMENTE 19 4,0 
Total 473 100,0 

Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015. 
Elaboração: da autora, com Ana Caillaux. 

 

4- Com as demissões o sindicato também sai enfraquecido, pois além 

de perder muitos associados, vê aumentar a dificuldade de convencer os 

trabalhadores a participarem de atividades como Atos, paralisações e greves em 

defesa de seus interesses. 
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Tabela 12 – Como as demissões enfraquecem o sindicato 
COM AS DEMISSÕES O SINDICATO TAMBÉM 
SAI ENFRAQUECIDO.... N % 

CONCORDO TOTALMENTE 253 56,1 
CONCORDO EM PARTE 144 31,9 
DISCORDO EM PARTE 32 7,1 
DISCORDO TOTALMENTE 22 4,9 
Total 451 100,0 

Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015. 
Elaboração: da autora, com Ana Caillaux. 

 

 Essas quatro tabelas são também bastante interessantes na análise acerca 

dos efeitos ou impactos da empresa reestruturada para a vida do trabalhador, mas 

também para pensarmos sobre o que Thompson vai chamar de economia moral e 

Scott (2013), de resistência cotidiana. Ainda que com uma vantagem não muito 

vigorosa, é possível perceber alguma diferença na forma como os trabalhadores se 

posicionam entre as duas primeiras e as duas últimas tabelas: penso que nas duas 

primeiras o índice de concordância é maior exatamente porque há uma imediata 

identificação com uma possível situação vivenciada por ele mesmo, em seu local de 

trabalho, que também o tenha levado a se sentir dessa forma. Há, aí, um sofrimento 

e uma possível crítica dessa situação, ao mesmo tempo que também pode 

predominar um sentimento de que aquela situação não depende muito da sua ação, 

que ele não tem força – pelo menos, momentaneamente e naquela circunstância – 

de mudá-la.    

No caso das duas últimas frases há, a meu ver, uma diminuição da 

concordância, não porque o trabalhador não perceba nestas duas instâncias da vida 

social o impacto que aquelas transformações produzem, mas porque estes espaços 

ocupam, para ele, um lugar e um sentido diferentes. Nessa perspectiva, há nessas 

respostas um nível maior de vontade e, embora, essa vontade possa estar, ainda, 

num campo meio fatalista ou mesmo idealista – tanto em relação à ideia de família 

quanto ao papel do sindicato – ela acaba por mover esse sujeito para um outro 

patamar de resistência e de enfrentamento de sua condição precária. É importante, 

e necessário, para esses sujeitos, que a família e o sindicato sejam preservados – 

ainda que em graus e de maneira diferenciada – como aquele espaço no qual eles 

possam ser eles mesmos, onde possam ser protegidos/defendidos. Por isso, não é 

bom que eles sejam afetados, é preciso que se coloquem como uma reserva de 

força e moral que os ampare. Em outras respostas do mesmo questionário aplicado 
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e numa série de e-mails (de denúncias) recebidos pelo SINTTEL-Rio e lidos em 

minha análise pude perceber essa expectativa e cobrança de praticamente a 

totalidade dos trabalhadores sobre o papel do sindicato99.  

 Nesse sentido, voltamos à Thompson através de Abramo, trazendo 

novamente o debate acerca das várias dimensões que constituem a vida do 

trabalhador: 

 
Pensar que as diversas dimensões que constituem a vida dos trabalhadores 
são social e sociologicamente relevantes e incidem na constituição da 
experiência das classes e de seus movimentos coletivos significa negar 
radicalmente a ideia de que o trabalhador é um homo economicus, ou seja, 
um ser que se move basicamente a partir de seu estômago, ou de suas 
necessidades materiais. (ABRAMO, 2009, p. 41) 

  

É sobre isso que trata Thompson ao utilizar desse conceito, “  onom   

mor l”, para analisar os motins da fome na Inglaterra do século XVIII, nos quais os 

trabalhadores lançaram mão de várias práticas – como os incêndios e ataques aos 

moinhos e celeiros; interceptação de carroças; vaias aos proprietários – para 

defender os direitos e costumes tradicionais, [...] “  ntro    um  ons nso popul r   

respeito do que eram práticas legítimas e ilegítimas na atividade do mercado, dos 

moleiros, dos que faz  m o p o  t .” (THOMPSON  1998  p. 152) 

O historiador inglês afirma qu  “ m or   ss    onom   mor l n o poss  ser 

  s r t   omo „pol t   ‟  t mpouco pode ser considerada apolítica, pois supunha 

noções definidas, e apaixonadamente defendidas, do bem-estar comum.” 

(THOMPSON, 1998, p. 152) 

Quando associamos esse conjunto de respostas, especialmente às que 

remetem às relações com a família e os amigos, às inúmeras mensagens de 

denúncias em que os trabalhadores reclamam da intensificação da jornada (e a 

gestão adotada pelas empresas para fazê-la cumprir) e da impossibilidade (por falta 

de tempo, ou por estresse, cansaço, depressão) do convívio com eles, ao mesmo 

tempo que reivindicam o direito   ss  “ sp  o s  r  o  o  onv v o   o l z r”  p nso 

que é nos termos da economia moral que as reivindicações se manifestam. 

Já no que se refere à ideia sobre o sindicato, apesar de havê-la incluído neste 

mesmo bloco, persiste uma diferença fundamental, qual seja, o sindicato não pode 

ser afetado porque ele é a instituição que deve defender os direitos do trabalhador. 
                                                        
99 Sobre as denúncias por e-mails e as cobranças ao sindicato, voltaremos a elas no próximo 

capítulo.  
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Este é o entendimento que pudemos perceber, tanto através dos questionários 

quanto da leitura dos e-mails. Mesmo nas críticas que foram feitas ao SINTTEL-Rio 

era disso que se falava e reclamava: os trabalhadores precisam que o sindicato seja 

e esteja forte, especialmente agora. “N s s  t mos vo ês.” “Vo ês precisam fazer 

 l um   o s .” “Já t nt   tu o    or  s  vo ês po  m r solv r.” Ess s for m 

algumas das frases que estavam presentes nos e-mails recebidos, alguns certos de 

que contariam com a atuação do sindicato; outros, cobrando que o sindicato agisse 

em sua defesa.      

 De qualquer forma, penso que estas duas frases nos trazem questões ligadas 

ao debate sobre as complexidades de motivação presentes nas escolhas e ações 

dos trabalhadores. 

 

 

2.3.3.2 Demissão e Perspectivas no Trabalho   

 

 

 Os trabalhadores também tinham o que dizer sobre seu interesse em voltar 

(ou não) a trabalhar em alguma empresa do setor. As respostas ficaram bem 

divididas, com uma leve vantagem para o SIM, como se pode ver no quadro abaixo: 

 
Quadro 8 – Interesse em Trabalhar novamente em Empresa do Setor 100 
SIM (53,6%) NÃO (46,4%) 
1º lugar (18,8%)- SIM: Gosto da 
área/Melhor área para trabalhar/ já estou 
trabalhando no ramo/ minha única 
profissão/ramo promissor/ possibilidade 
de ascensão. 

2º lugar (12,3%)- NÃO: Não é minha 
área de atuação principal/ não tenho 
interesse/mudança de área. 

4º lugar (8,5%)- SIM: Porque posso 
conciliar com os meus estudos/ os 
horários e os salários, em geral, são 
satisfatórios/ carga horária prá não ficar 
desempregado. 

3º lugar (10,8%)- NÃO:  Segmento 
muito instável/ ramo estressante/ 
empresa não presta/ a experiência que 
tive não foi boa/ inferno/ horrível. 

 5º lugar (5,5%)- NÃO: Porque o salário é 
ruim e o trabalho é escravo/ desumano/ 
é muito ingrata essa função/exploração, 
salário é baixo prá muita dor de cabeça. 

Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015. 
Elaboração própria. 

 

                                                        
100 Trabalhamos, neste quadro, com as ideias que tiveram maior percentual, não incluindo aquelas 

com 2 ou 1%, embora todas tenham sido registradas e estejam no relatório geral da pesquisa.  
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Quando analisadas empresa por empresa, novamente, aquelas diferenças 

que vimos percebendo ao longo desse extenso levantamento do perfil vão 

aparecendo, ainda que neste item, com um pouco mais de camadas. Por exemplo, 

das oito empresas (ou blocos de empresas) constituintes da pesquisa, em apenas 

duas predominou o NÃO interesse dos trabalhadores em voltar a trabalhar numa 

empresa do setor. E não parece surpreendente que seja exatamente nas duas 

empresas de Teleatendimento – Atento e Contax – especialmente se considerarmos 

as condições/relações precárias de trabalho que já expusemos ao longo desse 

trabalho, e o que inúmeros estudos vêm apontando de forma sistemática e 

aprofundada nos últimos anos. 

Na verdade, inicialmente, nos surpreende um pouco que a diferença entre o 

SIM e o NÃO seja tão pequena. É preciso, portanto, ficar atento às justificativas 

dadas, de forma aberta, às duas opções, como colocadas no quadro a seguir. 
 

Quadro 9 – Interesse em Trabalhar Novamente em Empresa do Setor (Respostas do 
Teleatendimento)101 
ATENTO (101 respondentes) CONTAX (110 respondentes) 
NÃO (53,3%) NÃO (53,6%) 

-Não é a minha área de atuação principal / 
Não tenho interesse (15,8%) 
 
-Segmento muito instável/ramo 
estressante / empresa não presta 
(11,9%). 
 
-Porque o salário é ruim e o trabalho é 
escravo / desumano / é muito ingrata essa 
função (5,9%). 

-Segmento muito instável / ramo 
estressante/empresa não presta (16,4%) 
 
- Não é minha área de atuação principal / não 

tenho interesse (10,9%) 
 

- Porque o salário é ruim e o trabalho é escravo / 
desumano / é muito ingrata essa função (9,1%) 

 
-  Ramo estressante / muitas cobranças de metas 
por parte da empresa e também os clientes são 
desrespeitosos / fiquei doente por causa do 
estresse (6,4%) 

SIM (46,7%) SIM (46,4%) 
-Gosto da área / melhor área para 
trabalhar/já estou trabalhando no ramo 
(14,9%). 
 
-Porque posso conciliar com os meus 
estudos / os horários e os salários em 
geral são satisfatórios (5,9%). 
 
- Porque nenhuma empresa é igual a outra / nem 
todas têm o chefe com má conduta (4,0%). 
 

- - É um mercado em expansão / área de 
muitas oportunidades e ofertas (3,0%). 

-Gosto da área / melhor área para trabalhar/ já 
estou trabalhando no ramo (13,6%) 
 
-Porque posso conciliar com os meus estudos / os 
horários e os salários em geral são satisfatórios 
(9,1%) 
 

- Por causa da disponibilidade de horário flexível 
(5,5%) 
 
-É um mercado em expansão / área de muitas 
oportunidades e ofertas (3,6%). 

Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015. 
Elaboração própria. 
                                                        
101 Nesse caso, vale a mesma observação feita na nota 94. 
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Começando pelas justificativas do NÃO, elas parecem se aproximar de uma 

leitura do trabalho que é capaz de identificar a condição de precariedade em que o 

trabalhador se encontra na atualidade e, em certa medida, fazer uma crítica a essa 

condição. Parece haver também n  r spost  “n o é   m nh  ár  ” um  vont     um 

desejo de se identificar mais com o trabalho do que a experiência atual permitiu, 

então, esse trabalhador está também, a meu ver, tentando experimentar aquele 

  t rm n  o “ r u     s olh    l   r    ”    qu  f l  Luká s (1968 apud ALVES: 

2010)  m smo pr ss on  o p l  “n   ss      so   l” que atua para que sua decisão 

assuma determinada orientação.  

 Se dissemos que o NÃO demonstra uma capacidade de crítica, então, o SIM 

seria a aceitação ou a concordância com a precariedade? Penso que a resposta é 

um pouco mais complexa e demanda, inclusive, que consideremos aspectos fora 

dessa própria questão. De início, é interessante que a resposta com maior 

por  nt   m  n s  u s  mpr s s  s j    “Gosto    ár  /m lhor ár   p r  

tr   lh r...” Mas como esse gostar da área se traduz? Poderíamos pensar que a 

jornada de 6h era um motivo? Ou o horário flexível, algum tipo de benefício? Mais 

uma vez, as oficinas com os membros da Comissão de Negociação do 

Teleatendimento e Rede nos ajudaram a debater um pouco mais, tanto as questões 

quanto as respostas obtidas na pesquisa. Assim é que o gostar foi sendo traduzido 

em novas justificativas: “m nh   n     xp r ên     té   or ”  “ osto    tr   lh r  om 

o p  l  o/l   r  om  s p sso s é um  os m us pontos fort s”  “n   on    o    

su  mpr  o  st  é um  ár   qu    r  oportun     s p r   sp    l z   o”. 

Justificativas que, se por um lado destacam elementos positivos, por outro somam 

também alguma problematização e nos sugerem muito menos uma aprovação 

daquele trabalho, mesmo quando dizem SIM, e mais uma condição de quem analisa 

a sua realidade de trabalhador, a realidade do país, pesa as suas opções (ou a falta 

delas) e considera que alguns elementos presentes naquele trabalho ainda são 

possíveis de serem levados em conta quando do questionamento sobre o interesse 

em trabalhar novamente em alguma empresa de telecomunicações. No caso do 

Teleatendimento, a carga horária de 6h acaba tendo um peso fundamental para 

quem estuda, para quem é responsável pelo cuidado das crianças e/ou idosos da 

f m l    p r  qu m t m qu  t r um outro  mpr  o ou “   o”. E  ss s just f   t v s 

aparecem nas respostas dos trabalhadores: “F lhos p qu nos    carga horária me 

beneficia/Trabalhar 6h para fic r  om m us f lhos”. M s t m ém   “Cr s  
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E onôm   ”  “D f  ul    s  o M r   o    Tr   lho  C ll C nt r s mpr  há v   s 

disponíveis/Atualmente faço  r  u   o  n o po  r   r  us r” são motivos para dizer 

sim à possibilidade de voltar ao setor. O que não necessariamente seria o mesmo 

que concordar com a lógica de funcionamento da gestão e organização do trabalho, 

como nos indicam as inúmeras denúncias que chegam por e-mail no sindicato, no 

período analisado. 

Nas demais empresas, a diferença percentual entre o SIM e o NÃO foi 

bastante significativa, sendo que as justificativas, além daquelas gerais, 

apresentadas no Quadro 8, também incluem: 1) Formação, Interesse e Experiência 

no Setor/É o que mais sei fazer/ Obtive crescimento; 2) Apesar da demissão, não 

creio que minhas habilidades não sejam aproveitadas na área/Creio e sei que o 

conhecimento será agregador na área; 3)Motivos Pessoais/Melhorar as condições 

de vida/Nível de conhecimento/Posso precisar. 

 

Quadro 10 – Posicionamento, por empresa, sobre interesse em voltar a trabalhar 
em Empresa do Setor 
EMPRESA SIM NÃO 

EBT/CLARO/NET 75,0% (6 votos) 25% (2 votos) 

VIVO/GVT 66,6% (4 votos) 33,4% (2 votos) 

OI 76% (29 votos) 24% (9 votos) 

SEREDE 63,5% (14 votos) 36,5% (8 votos) 

TELEMONT 75,5% (22 votos) 24,5% (6 votos) 

OUTRAS 59,6% (49 votos) 40,4% (34 votos) 

     Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015. 
     Elaboração própria. 

  

Neste caso, tanto nas operadoras quanto nas empresas de Rede, não estão 

descartadas as justificativas associadas à necessidade – “posso pr   s r” – mas foi 

possível perceber que a maior parte delas está relacionada a uma ideia ou 

percepção positiva do trabalho, o que explica, por exemplo, as justificativas “o 

trabalho que fazia era inter ss nt ”   “t nh  m  s l   r      o qu   m outr s 

 mpr s s” como 1ª  e 2ª opções, respectivamente, apresentadas como motivo para 

trabalharem na empresa pelos demitidos da EBT. Isso, de fato, é mais comum nas 

operadoras, onde estão concentradas as funções e cargos de maior especialização 

e, portanto, com maior escolaridade e maiores salários, e que, por consequência, 

terminam por possibilitar aos trabalhadores uma maior capacidade – ainda que 
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instável e relativa – de negociação em torno de benefícios, salário e condições de 

trabalho. Quando se faz a comparação dos Acordos Salariais de uma operadora 

com os das prestadoras essa condição fica muito clara.  

 Para os trabalhadores da Rede, por exemplo, há tanto o conflito com a 

realidade intensificada da jornada – que adoece, que o retira do convívio com a 

família e amigos – quanto o prazer pelo domínio da prática do trabalho que, se por 

um lado, está cada vez mais controlada pelo patrão (através das novas técnicas de 

gestão e do uso de novas tecnologias), ainda guarda espaço para um tanto de 

  sput  por  utonom   n qu l  “  mpo      t lh ” de que nos falou Harvey. Nesse 

sentido, as falas dos diretores de base da Rede, membros da Comissão de 

Negociação, e que foram trabalhadores que migraram da Nokia Siemens para a 

Serede em 2012, fazem muito sentido: 

 
Eu vou falar a nível de OSC102, um ótimo trabalho, muito interessante e 
muito importante, né? Porque você atende o público, você faz coisas nele, 
você faz um trabalho físico, e no final de tudo você tem que juntar tudo, tem 
que juntar o trabalho mental, o trabalho de atender um cliente que tá irado, 
nervoso, que tá querendo te bater, até soltar um cachorro em cima de 
você... Aí você chega lá, faz uma... quando o cliente tá muito bravo, você: - 
“Posso entrar? Posso chegar?” O cliente tá fulo da vida, então, você 
começa a conversar. - “Pô, gostei de você.” Ele já começa a te entender, 
beleza! – “Mas eu vou resolver o seu problema.” E nisso aí você já usou o 
atendimento ao público, depois você tem que usar a cabeça, porque não é 
tão difícil, mas não é tão simples e depois a parte física, você bate escada, 
você pega seu material, de repente você tem que trocar um fio, e tudo, você 
usa tudo: você usa atendimento ao cliente, você usa a cabeça e usa o 
esforço físico. É o tempo todo, o dia inteiro essa progressão e fora que você 
conhece muita gente, é bom isso. E outra, que eu falo assim que é muito 
importante nesse trabalho, que eu não trocaria ele prá ficar preso em lugar 
nenhum. Cara, você tem uma liberdade imensa, de tá ali na rua o tempo 
todo, sem tá preso dentro de um escritório, sem tá tendo que fazer... 
[gestacionar] com mão de obra humana, então, você tem uma liberdade 
imensa, é só saber usar ela, que o trabalho em si é muito bom. Você usa, 
cumpre com seu horário de trabalho, você produz para empresa, não 
deixando também abusar de você, é claro, que é ótimo na parte de OSC. 
Você tem liberdade imensa, entendeu? (J. Maldonado Cabral, diretor de 
base/Sinttel-Rio)103  

                                                        
102 Operador de Serviço ao Cliente. Função da Rede Externa que exige uma qualificação básica, 

geralmente dada pelo Sistema S (SENAI) ou pela própria empresa. Antes da privatização, essa 
função era denominada IRLA (Instalador e Reparador de Linhas de Assinantes) e o grande 
formador era o próprio Sistema Telebrás, que tinha seus Centros de Formação. Em 1997, 1998 e no 
início dos anos 2000 o Sinttel-Rio, através do seu Colégio Graham Bell e do Instituto Telecom 
também ofereceu cursos de qualificação profissional nessa área, tendo como instrutores antigos 
trabalhadores/instrutores do Centro de Formação, e que eram IRLAS e Cabistas.   

 
103 Entrevista concedida em 28 de janeiro de 2016. O entrevistado é Operador de Serviço ao Clitente 

(OSC), na função de operador de fibra ótica, um serviço um pouco mais especializado, como fez 
questão de me explicar. Tem o Ensino Médio Técnico em Telecomunicações e trabalha no setor 
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Eu, volta e meia, eu tenho problemas, eu fiquei cinco meses parado por 
causa de coluna, são muitos anos carregando escada, né? Mesmo você 
não carregando por um bom tempo durante o dia, você sente. Pô, são 
dezenove anos fazendo a mesma coisa, então, eu fiquei cinco meses 
parado por causa da coluna. E não é numa empresa só não, venho tendo 
problemas com negócio de coluna há um tempo. Aí, agora foi o braço, deve 
ter uns vinte e poucos dias aí atrás eu tava com o braço imobilizado com a 
tala de gesso, porque eu tô tendo tendinite, artrite, tudo que é ite... Volta e 
meia tem baixa nas equipes. Por que? Porque a jornada é excessiva, você 
não consegue descansar o corpo, né? Nem o físico, nem o mental, então, 
fica difícil. (M. Ferreira de Jesus, diretor de base/Sinttel-Rio)104 

  

Esse prazer em atender o público, destacado na primeira citação, estava já 

muito presente desde os anos 1980 nas falas das telefonistas e trabalhadores de 

rede da antiga TELERJ, expressos como uma responsabilidade em prestar um 

serviço público de qualidade, que vinha acompanhada da satisfação pelo 

reconhecimento social de seu trabalho. Especialmente no período pré-privatização, 

em que as empresas foram bastante sucateadas, era comum ouvir, nos Encontros 

de Trabalhadores 105  realizados pelo Sinttel-Rio os relatos de sofrimento desses 

segmentos de trabalhadores por n o  ons  u r m “f z r   m”   su  fun  o106.    

 Já as mudanças tecnológicas, também iniciadas naquele período, são 

intensificadas especialmente a partir dos anos 2000, com uma velocidade que às 

vezes é difícil para os trabalhadores processarem no seu cotidiano de trabalho – 

pela forma autoritária como se dá essa implantação, pela pouca preparação dos 

trabalhadores ou do ambiente de trabalho para receber a nova tecnologia, como se 

pode perceber nessa fala do mesmo trabalhador citado acima: 
 

                                                                                                                                                                             
desde o ano de 2000, já tendo passado por 6 empresas desde então. Trabalha há 4 anos na 
S r     v n o “m  r  o”    Nok   S  m ns. 

 
104 Entrevista concedida em 28 de janeiro de 2016. O entrevistado é Operador de Serviço ao Clitente 

(OSC), tem o Ensino Médio completo e começou a trabalhar no setor em 1997, na Telerj, no ano 
anterior à privatização. Passou por mais de 15 empresas ao longo desse período e, desde 2012, 
tr   lh  n  S r     t n o “m  r  o” t m ém    Nok   S  m ns.    

 
105 Durante o período entre 1987 e 1997 estive envolvida na produção audiovisual do Sinttel-Rio, com 

a elaboração de telejornais mensais e documentários temáticos sobre condições de trabalho, 
campanhas salariais, memória do sindicato, dentre outros, com bastante contato com trabalhadores 
e trabalhadoras. Em 2011, ao entrevistar trabalhadoras aposentadas da Telerj e EBT para a 
p squ s  “As Mulh r s   o Mun o  o Tr   lho n s T l  omun    õ s”  vár os r l tos   ss  or  m 
e teor surgiram novamente nas vozes destas mulheres.  

 
106 Também reconhecemos esse mesmo sentimento nos inúmeros materiais elaborados pelos alunos 

trabalhadores do programa Vivendo e Aprendendo, ao longo de três anos (2004/2007) de 
desenvolvimento do mesmo, em cujo currículo o trabalho aparece como eixo central. Cf: Rodrigues, 
M.C.P e Aguiar,L.M.B. Vivendo e Aprendendo: Trabalho e Educação como direito. Rio de Janeiro: 
Ed. Sinttel-Rio, 2008.    
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...Antes, quando você, é... quando começava a trabalhar eu tinha todas as 
ordens de serviço na mão, então, eu mesmo traçava o meu roteiro, hoje 
não. Hoje, com essa ferramenta do click107 você fica preso, você fica preso 
a uma nota, uma ordem de serviço. Você tem uma ou duas horas prá você 
trabalhar uma ordem de serviço, então, assim que você parte prá casa do 
assinante, terminou aquela ordem de serviço é que você vai enxergar a 
outra. Por exemplo, se você tem cinco ordens de serviço num determinado 
armário, numa determinada caixa, ele não te libera, porque se você tem 
essa visualização que era antigamente você consegue já ver tanto o par 
primário, a rede secundária, você já examina tudo, depois só vai prôs 
endereços. Hoje não, se você fez uma, e foi na caixa central e viu, só 
consegue enxergar aquela, aí depois ele libera a outra ordem de serviço e 
você tem que voltar naquele armário. Então, o processo meio que andou 
prá trás, entendeu? (...) o click foi implantado porque, na verdade, isso é um 
meio de tentar prender o funcionário ali no serviço, no setor de serviço. Eles 
acham que a gente, como tava com esse domínio das ordens de serviço na 
mão, então você terminava, então, é lógico, tem coisas que você termina 
mais rápido, então, parte do tempo você ficava ocioso, você não fazia 
nada... (M. Ferreira de Jesus, diretor de base/Sinttel-Rio)  

  

Todas estas transformações, que precarizam as relações de trabalho nas 

telecomunicações e contribuem para a constituição de um novo perfil de trabalhador, 

muito mais fragmentado e desigual – no tocante às condições de trabalho e aos 

direitos – também afetam a forma como os mesmos se relacionam com o sindicato e 

impõem novos desafios, também no campo prático e teórico, quando pensamos na 

ideia da resistência dos trabalhadores, especialmente fr nt  à  m        “  ptur  

   su j t v     ” ou    pr   r z   o-do-ser-que-trabalha. 

                                                        
107 Sistema de rede que distribui e controla as ordens de serviço para os trabalhadores de instalação 

e reparo. De origem alemã, essa tecnologia foi muito criticada pelos membros da Comissão de 
Negociação (que disseram trazer as reclamações dos colegas dos locais de trabalho), em reunião 
com as empresas, e também apareceu nas denúncias por e-mail, em menor escala. 
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3 A ARTE DA RESISTÊNCIA: DISCURSO E AÇÃO NUM CAMPO DE BATALHA 
 
 

Se os números das demissões nos ajudaram a esboçar um perfil, que foi se 

adensando com alguns cruzamentos dos dados e novas perguntas respondidas do 

questionário, essas novas respostas, por outro lado, nos faziam ainda mais 

instigados a compreender a capacidade de agir desses trabalhadores numa situação 

tão desvantajosa tomando, novamente, a linguagem utilizada por Harvey de campo 
de batalha para designação das relações de trabalho.  

 Tal incômodo/interesse advinha do fato de, nesse período de análise dos 

dados das homologações, também acompanhar algumas atividades que aconteciam 

no sindicato108 – dentre elas as reuniões das Comissões de Negociação, tanto as 

que reuniam patrões e empregados, quanto aquelas em que só estavam os 

trabalhadores, para organização da negociação; os plantões que diretores do 

teleatendimento faziam  m  l uns “s t s” da Atento, para campanha de 

sindicalização e levantamento de problemas nos locais de trabalho; assembleias de 

aprovação de pauta de Campanha Salarial; greve no teleatendimento; reuniões do 

Conselho Sindical e Festas (Dia da Consciência Negra; Dia Internacional da Mulher; 

Dia do Teleoperador) – e perceber nos sujeitos ali presentes (e atuantes) o que 

Gramsci chamaria de duas consciências teóricas (ou consciência contraditória) e 

que se tornava fundamental para falar das experiências dos trabalhadores em 

telecomunicações do Rio de Janeiro como possíveis ações de resistência à ofensiva 

do capital, e não apenas como uma submissão ou um consentimento ao controle 

total da força de trabalho, realizando o que Braga (2012, p. 217) chamou de 

“  s   r to máx mo  o   p t l   s   s us  n   os.” 

O caso exemplar para pensar nessa consciência contraditória pode ser 

tomado a partir das duas greves no teleatendimento: a primeira, realizada em 

dezembro de 2014; e a segunda, em janeiro de 2016. A primeira só foi possível 

acompanhar pelas filmagens realizadas pela equipe do Portal do sindicato e pelos 

próprios diretores e militantes, que disponibilizaram o registro de seus celulares. Na 

segunda greve, desde bem cedo, num dos locais de trabalho, todo o movimento de 
                                                        
108 Nos anos de 2014 e 2015, frequentei o Sinttel-Rio duas ou três vezes por semana para 

acompanhar tais atividades e analisar a documentação do Arquivo (Acordos Salariais e Convenções 
Coletivas de Trabalho; Jornais e Vídeos do sindicato), além de entrevistar trabalhadores e dirigentes 
sindicais. 
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convencimento e participação dos trabalhadores durante a paralisação pode ser 

acompanhado. Nas duas ocasiões, o que me chamou muito a atenção foi a 

desenvoltura e a coragem de trabalhadores – na sua maioria jovens, com muitas 

mulheres – ao se manifestarem com o microfone do carro de som do sindicato, 

denunciando as situações vivenciadas no cotidiano do trabalho, de forma 

absolutamente detalhada109. 

 Aquela participação na greve, inclusive com uma euforia na composição de 

musiquinhas para convocar os colegas a aderirem, ou para apresentar suas 

reivindicações, não combinava com uma ideia tão difundida sobre a forma de agir 

desses trabalhadores, tida como desinteressada de qualquer participação 

reivindicatória – muitas vezes, por parte dos próprios dirigentes sindicais. E que se 

estendia, em menor ou maior grau, também para os outros dois segmentos 

constituintes da categoria.      

 Foi esse comportamento que fez com que o olhar sobre as questões que 

tratavam da relação dos trabalhadores com o sindicato ganhasse, também, uma 

preocupação para além da análise do número de sindicalizados ou da participação 

nas atividades que o sindicato propõe em seu dia-a-dia. Até porque, pelo que vimos 

expondo até o momento, e que alguns dos autores citados em nosso trabalho 

apontam (ALVES, 2013; ANTUNES, 2006; BRAGA, 2012) não dá para 

desconsiderar que a crise que se abateu sobre o trabalho afeta enormemente 

também as formas representativas dos trabalhadores, dentre elas, os sindicatos. 

Nesse sentido, a queda na taxa de sindicalização é um elemento dessa crise, assim 

como um resultado dela. 

 No Sinttel-Rio, especialmente no período pós privatização, estes dados 

ganham contornos alarmantes, como mostraremos nos itens a seguir. Nesse 

momento, interessa-nos apresentar, contudo, de que forma esse índice, associado a 

outros aspectos da relação dos trabalhadores com o sindicato, nos permitem pensar 

                                                        
109 Tendo acompanhado outras manifestações dessa categoria, como parte da equipe de filmagem do 

sindicato, desde o final dos anos 1980, inclusive Atos e Assembleias que chegaram a reunir mais de 
10 mil trabalhadores no Sambódromo, nunca tinha visto uma participação tão horizontal e aberta, no 
sentido de os trabalhadores mesmo – e não os dirigentes ou militantes sindicais – falarem 
abertamente dos problemas dos locais de trabalho. Especialmente as mulheres, no caso das 
telefonistas, nos anos 1980/1990, era muito difícil conseguir que nos dessem entrevista. Nesse 
sentido, é importante pensar num amadurecimento de vários movimentos que vinham acontecendo, 
às v z s “s l n  os m nt ” ( o m nos p r  os  stu  osos) nos v r ados espaços da sociedade e, 
“   r p nt ”   xplo  m  m vár  s m n f st  õ s ( omo o    junho    2013  n m s mpr      unho 
democrático ou mesmo progressista), mas que reivindicavam um lugar e uma determinada 
identidade. 
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sobre a sua compreensão e identificação com as questões de ordem coletivas e de 

organização.  

Em primeiro lugar, o grupo dos 520 respondentes não foge muito à regra 

quando falamos no nível de sindicalização: do total, 501 responderam a essa 

pergunta, sendo que desses, 43,7% era sindicalizado e 56,3% não sindicalizado. 

Quando comparamos estes números com os números totais de sindicalizados, hoje, 

no SINTTEL-Rio, podemos perceber que eles estão, inclusive, acima da taxa média 

de sindicalizados que fica em torno de 25 a 30%110, bem abaixo do índice anterior à 

privatização, que era, segundo Silva (2010), em torno de 90%.  

Dentre os principais motivos para se associar ao sindicato podemos destacar 

  s   “Fort l   r   lut  por D r  tos   por m lhor s  on   õ s”  “Qu n o  u n o  r  

ouvida  l s  r m m nh  voz n   mpr s ”  “On    u posso qu st on r  t tu  s 

erra  s   sol   t r r  v n     õ s”  “Aju  r o s n    to    om  t r  rr  ul r     s”  

“Fort l   r    l ss ” 111 , até aqueles que procuravam descontos em escolas e 

faculdades, e assistência jurídica. Já as razões para não se sindicalizarem formam 

um quadro mais simples, de respostas mais curtas, como podemos verificar na 

Tabela a seguir: 

 

Tabela 13 – Motivos para não participar do sindicato 
MOTIVOS NÃO PARTICIPAR DO SINDICATO  N % 
FALTA DE TEMPO 143 46,9% 
DESINTERESSE PELOS ASSUNTOS 
TRATADOS 63 20,7% 
DISCORDANCIA COM AS POSIÇÕES DA 
DIREÇÃO 42 13,8% 
TEMOR DE SOFRER REPRESÁLIA DE 
CHEFE/ GERÊNCIA 36 11,8% 
OUTROS 21 6,9% 
Total 305 100,0% 

                       Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015. 
                       Elaboração: da autora, com Ana Caillaux. 

 
                                                        
110 Tomando as empresas que estamos analisando mais detidamente, verificamos que a taxa de 

sindicalização varia entre elas: na Serede, maior empresa prestadora de serviços de rede, com 
13.600 trabalhadores, a taxa de sindicalização é de 54,3%; nas empresas de teleatendimento, 
considerando as duas maiores, na Contax, a taxa de sindicalização é de 20,9% e na Atento, 28,7%. 
As operadoras apresentam as menores taxas de sindicalização: a Oi, tem 8,1%; a Tim, 7,3%; a 
Vivo, 8,2% e o grupo Claro, 17,2%. Dados de outubro/2016, fornecidos pela Secretaria do 
SINTTEL-Rio.  

 
111 Mas também houve aqules que, apesar de sindicalizados também se mostraram críticos ao 

sindicato – “É  mport nt    m or  o s n    to    x      s j r”;   qu  s   rr p n  r m m s n o s  
desfiliaram.  
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Se a falta de tempo é a principal justificativa para não se associar ao 

sindicato, talvez possamos relacionar à mesma, também o fato de um baixíssimo 

índice ter apontado participar de assembleias (9,3% e 24% às vezes) para se manter 

informados. A maior parte dos respondentes disseram que se mantêm informados 

sobre as atividades do sindicato através da leitura dos jornais, boletins e panfletos, 

num total de 74,2% do total112. 

A atuação do sindicato é considerada Regular pela maioria dos trabalhadores, 

em quase todos os itens destacados, tais como Campanha Salarial, Representação 

dos Empregados, Participação nos Lucros e Resultados, Realização de Atividades 

Culturais e de Lazer. Embora encontremos algumas diferenças entre as empresas, 

com maior índice Bom, por exemplo, na Campanha Salarial em duas das três 

operadoras: EBT (40%) e Vivo/GVT (50%). Ao mesmo tempo, a atuação pela PPR 

na prestadora Serede foi considerada Ruim, com 37,9%, enquanto na Vivo/GVT teve 

avaliação Boa (62,5%)113. 

O que é interessante, ainda, é o que os respondentes entendem como o que 

deve ser o Papel do Sindicato, que colocamos na Tabela a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
112 O Portal, que é um instrumento de comunicação razoavelmente novo, obteve um índice um pouco 

mais elevado que as assembleias e as conversas com diretores do sindicato (essas, com apenas 
6,8%), obtendo 27,4%. Vale destacar que, na análise cruzada dos dados pudemos verificar que na 
Oi e na Telemont encontramos os maiores índices de acesso ao Portal com, respectivamente, 
40,9% e 53,1%, números bem mais altos que nas demais empresas. No período de Campanhas, 
quando os diretores sempre gravam pequenas inserções com informes sobre as negociações com 
as empresas o acesso tende a aumentar. 

 
113 Quando passarmos à analise dos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho poderemos 

verificar em que medida essa avaliação tão diferente entre os trabalhadores das operadoras e 
prestadoras ganha sentido, uma vez que seus conteúdos trazem inúmeros pontos bastante diversos 
entre si. 
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Tabela 14114 – Papel do Sindicato 
PAPEL DO SINDICATO  N % 
FAZER NEGOCIAÇÃO SALARIAL 311 23,1% 
DAR ORIENTAÇÃO POLÍTICA PARA A LUTA 
DOS TRABALHADORES 307 22,8% 
PRESTAR SERVIÇOS ASSIST. JURÍDICA 285 21,2% 
OFERECER CURSOS DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 213 15,8% 
RESOLVER PROBLEMAS COM A GERÊNCIA 158 11,8% 
PRESTAR SERV. DE ASSIST. MÉDICA, 
ODONTOL 53 3,9% 
DEFENDER DIREITOS DA MULHER 
TRABALHADORA 7 0,5% 
NENHUMA DAS ALTERNATIVAS ACIMA 10 0,7% 
Total 1344 100,0% 

                       Fonte: Pesquisa Homologação/SINTTEL-Rio 2015 
                       Elaboração: da autora, com Ana Caillaux 

 

P r  n s   sp    lm nt    “fun  o”    Dar Orientação Política para a Luta 
dos Trabalhadores chamou-nos muito a atenção, não apenas porque à primeira 

análise poderia parecer discordante tanto com uma ainda baixa sindicalização, 

quanto com a própria participação nas atividades organizadas pelo sindicato, como 

Paralisações, Atos e Assembleias, por exemplo; mas também porque no atual 

cenário – brasileiro e mundial – especialmente para o campo do trabalho, tudo que 

se refere à política tem sido demonizado e submetido a uma carga profundamente 

negativa.  

O que, então, os trabalhadores quiseram dizer e estariam esperando quando 

apontaram esse papel como o segundo mais importante? Até porque, em algumas 

das empresas essa opção assumiu o primeiro lugar, como foi o caso da Telemont e 

da Atento (nesta última, empatada com Fazer Negociação Salarial).  
Ouvir os trabalhadores, direta ou indiretamente, sobre esse ponto tornou-se 

fundamental para compreender melhor sua experiência com o trabalho, que trazia, 

sim, elementos da precarização-do-ser-que-trabalha, mas que indicava também um 

tanto de capacidade de agir na perspectiva da resistência e em defesa da sua 

dignidade. 

Os e-mails de denúncia, a que tivemos acesso em março de 2016, foram a 

font  pr n  p l   ss  “ s ut ” no pr m  ro mom nto e é com eles que passamos a 

dialogar no item a seguir. 
                                                        
114 Essa tabela foi montada com múltiplas respostas, a partir das possibilidades de cruzamentos das 

três respostas que os trabalhadores apontaram para a pergunta. Daí o número total, que extrapola a 
quantidade de respondentes da pesquisa.   
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3.1 E-Mails de Denúncias 115 : o “discurso oculto” do trabalho nas 
Telecomunicações do Rio de Janeiro 

 
 
Data/Horario de envio: 17/8/2010 23:47:29 
Nome:  
E-mail:xxxxxx@yahoo.com.br 
Empresa:Contax 
Telefone:  
Referência:Denúncia 
Mensagem: Boa noite, desculpe-me por não querer me identificar, motivo 
pelo qual temo represálias e perseguições. Sou funcionário da Contax e 
trabalho para o Banco Itaú, mais especificamente na retenção de cartões. 
Gostaria de expor minha total insatisfação pela falta de regulamentação. 
Bom, sabemos que a remuneração variável é paga a critério da empresa 
mas não seria desumano levar esse empregado a exaustão para estar 
elegível a tal premiação? recentemente todos os critérios para receber o 
"premio" foram alterados expondo os trabalhadores a metas inatingíveis. 
Outra mudança é que os atendentes da retenção tinham o horário de 
atendimento de segunda a sábado e agora simplesmente vamos ter que 
trabalhar aos Domingos, podendo ser até as 00:hs. Outra observação é que 
todos ganham comissão pela retenção, porém, se cometer uma falha de 
procedimento que tiver nota zero em alguma ligação perde toda a comissão 
do mês. Agradeço se for da competência do sindicato investigar essas 
denuncias... 
                          
 
De Xxxxxxxx  
Para denuncia@sinttelrio.org.br  

Data 01.09.2010 18:53 
Mensagem 17622 de 17923 <  >  
Boa tarde ! 
  

Desde já agradeço pela atenção. Meu nome é XXXXXXXXX e sou 
operadora de telemarketing receptivo na empresa SPCOM. 

O motivo do meu contato com vocês é que gostaria de fazer uma 
denúncia e queria pedir que por favor vocês me ajudassem porque já não 
sei mais a quem recorrer. 

No dia 30/08/10 recebi um feedback da minha supervisora avisando 
que eu fui zerada na monitoria por falha gravíssima, não ter registrado o 
atendimento mesmo com a queda da ligação. Informei que eu sempre 
registro todas as ligações e que se não registrei é porque não ouvi o 
número, nem o CNPJ, porque sempre registro meu atendimento e perguntei 
se eu poderia ouvir a ligação. 
            Ela disse que não porque a monitoria foi online e quando é assim 
não é feita a gravação. Ela perguntou se me recordo do atendimento, eu 

                                                        
115 Nenhum dos nomes e e-mails dos trabalhadores (nem aqueles citados nas mensagens enviadas 

por eles) serão revelados nas citações deste trabalho, para a preservação necessária da identidade 
dos mesmos. No entanto, vale destacar que do montante geral dos e-mails analisados foram muito 
poucos os que não vinham com a identificação, e-mail e telefone do trabalhador que denuciava ou 
pedia informação. Também vale destacar que optamos por manter a grafia e a apresentação da 
mensagem da maneira original, exatamente como chegou para o sindicato, entendendo que estes 
sinais (as reticências, a Caixa Alta, os parênteses) são, também, elementos importantes de 
comunicação dos remetentes com seus interlocutores.    

https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=303&_mbox=INBOX%23add
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=303&_mbox=INBOX%23add
mailto:denuncia@sinttelrio.org.br
mailto:denuncia@sinttelrio.org.br
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=303&_mbox=INBOX%23add
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=303&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=303&_mbox=INBOX
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informei que não. Com isso fomos a minha PA porque guardo o nome e nº 
de todos os clientes no meu bloco e não tinha nada desta ligação. 
            Ela enviou um e-mail de contestação para monitoria pedindo o 
horário da ligação, o numero do cliente ou CNPJ e mais detalhes e eles não 
informaram nada. 
Quando foi hoje dia 01/09/2010 o monitor que ouviu minha ligação me 
chamou para dar feedback, disse que eu não registrei o atendimento 
mesmo com a queda. Eu perguntei se poderia ouvir a ligação, ele disse que 
não porque a monitoria foi online, então eles ainda não gravam a ligação. A 
monitoria de todos os operadores é assim. 
             Eu peguei o folheto da sinttel e mostrei o item 5.12, falei que além 
de me avisar ele precisava pelo menos me deixar ouvir a ligação, porque 
esta é minha defesa, meu respaldo. Ele disse que a empresa não trabalha 
assim, e que nenhuma empresa trabalha assim.Que minha nota não pode 
mais ser alterada. Eu informei que eu não sou uma pessoa de brigar, 
questionar, mas a partir do momento que eu trabalho corretamente e estou 
na minha razão eu vou correr atrás dos meus direitos. 
               Com isso gostaria que vocês Por Favor me ajudassem. 

 

Todo este quadro apresentado até agora dá-nos a dimensão da precarização 

em que é, de fato, vivenciado o trabalho por parte significativa dessa categoria dos 

trabalhadores em telecomunicações do Rio de Janeiro. A leitura dos e-mails nos 

ajuda a (re)construir a história dessa condição, mas também permite investigar, por 

outro lado, uma gama de novos aspectos envolvidos na experiência da resistência à 

dominação. 

Comecemos pela própria força do discurso. A meu ver, nos e-mails de 

denúncias analisados há duas forças: a primeira, trata da maneira mesma dos 

trabalhadores encararem a sua condição de trabalho. Há, nas duas mensagens 

selecionadas, vários elementos que confirmam a condição atual de precariedade do 

trabalho nas telecomunicações, embora, não necessariamente, o seu remetente os 

reconheça em seu conjunto (ou, na possível articulação entre si) como tal. Na 

primeira delas, a própria apres nt   o “sou fun  onár o    Cont x   tr   lho p r  o 

B n o It  ” já nos  n       for       fun  on l         “ mpr s  n ol   r l  m r   ” 

de que falaram ALVES (2011) e BRAGA (2012). A seguir, mas ainda articulado a 

esse funcionamento, a própria ideia e execução da remuneração variável e os 

 mp  tos p r    v     o tr   lh  or  qu  “s   x ur  p r    t r m t s  n t n  v  s”. 

As outras duas observações também referem-se à organização do trabalho e ao 

autoritarismo na definição das regras para os trabalhadores. 

A segunda mensagem é não apenas uma descrição detalhada de parte do 

processo de trabalho de um teleatendente, quando tem um problema, assim como a 

maneira pouco transparente da gestão conduzir os processos de averiguação de 

possível falha por parte do operador. Mas a mensagem também aponta, ao final, 
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uma reação da trabalhadora demonstrando conhecimento acerca do próprio 

procedimento a ser adotado pela supervisão.  

O qu  tr nsp r    n s “f l s”  os tr   lh  or s n o é   su m ss o ou   

resignação com essa condição, pelo contrário, é uma indignação, e um pedido de 

informação/orientação (política?) ao sindicato para responder a essa situação.  

A segunda força presente esclarece um pouco mais sobre a relação entre os 

trabalhadores e o sindicato. Partindo de dados como o índice de sindicalização local, 

tanto o geral quanto por segmento; mais as respostas dadas ao questionário 

aplicado para a pesquisa atual, justificando a filiação ou não ao Sinttel-Rio, 

poderíamos considerar que predomina, entre os trabalhadores, uma desconfiança 

ou, no mínimo, uma apatia em relação às ações e às chamadas feitas pelo sindicato 

à categoria. Não que isso não seja, de fato, um problema concreto, no entanto, a 

leitura cuidadosa das mensagens e a atenção à própria forma como a imensa 

maioria delas era apresentada foi trazendo de volta a ideia de que essa relação não 

é considerada desnecessária e, nesse sentido aquela resposta sobre o papel do 

sindicato – Dar orientação política às lutas da categoria116 – começa a ganhar maior 

densidade. Mas também neste item, há nuances entre os segmentos, que precisam 

ser compreendidos, na perspectiva apontada por Abramo (2009) de reconhecer a 

                                                        
116 Na realidade, a complexidade dessa relação já pode ser percebida anteriormente, nas duas outras 

pesquisas realizadas, e já citadas nesse trabalho – “Tr   lh  or s    R   : qu m somos n s?” 
(2006)   “As Mulh r s   o Mun o   s T l  omun    õ s” (2012) – nas quais os dados levantados 
sobre o sindicato e seu papel se aproximaram muito dessa ideia. Na primeira, que teve um total de 
551 questionários válidos, as respostas sobre sindicato foram bastante ricas: à pergunta sobre 
Quem está capacitado para defender os trabalhadores? 134 (cento e trinta e quatro) responderam 
“os tr   lh  or s or  n z  os junto  o s n    to”   115 (  nto   qu nz ) r spon  r m “o s n    to”  
 nqu nto 97 (nov nt    s t ) r spon  r m “  p n    o  ssunto”. Qu n o p r unt  os s  O 
sindicato é um órgão importante para a categoria, 462 (quatrocentos e sessenta e dois) 
responderam que sim e 86 (oitenta e seis) disseram que não. As justificativas para o Sim dividiram-
s   ntr : “porqu  o s n    to é um   nt         lut /um   n l p r  r  v n     õ s    onquistas da 
  t  or  ” ( om 205 votos)   “porqu  o s n    to   f n   os  nt r ss s    to os os tr   lh  or s 
s n    l z  os” ( om 173 votos). A just f   t v  p r  o n o fo  “n o   r   to no s n    to”   om 80 
votos. Já p r    p r unt  “O qu  é o S n    to?” 245 ( uz ntos   qu r nt      n o)  pont r m qu  
“s o os tr   lh  or s or  n z  os n    f s     s us  nt r ss s     l ss ”   226 ( uz ntos   v nt  
  s  s)   ss r m qu  “s o os   r tor s  l  tos qu   possu n o  mun      s n    l    v m   f n  r 
os direitos      t  or   qu  r pr s nt m”. N  P squ s  so r   s Mulh r s  num un v rso    1.644 
(hum mil seiscentos e quarenta e quatro) trabalhadoras (do teleatendimento, das operadoras e da 
rede), as respostas sobre O Papel do Sindicato também foram muito próximas àquelas obtidas na 
 tu l p squ s : nos três s  m ntos o 1º p p l   st    o fo  “F z r N  o     o S l r  l” – 
representando 37,7% no Teleatendimento (ou 396 respondentes); 48,9% nas Operadoras (155 
respondentes) e 24,1% na Rede (19 respondentes). O segundo lugar, também nos três segmentos, 
fo  “D r or  nt   o pol t    às lut s  os tr   lh  or s” – com 16,2% no Teleatendimento (170 
respondentes); 20,2% nas Operadoras (64 respondentes) e 21,5% na Rede (17 respondentes). 
Penso que, nestes dois casos, além das especificades do grupo analisado, que devem ser 
consideradas, pode-se verificar, como Braga (2012) falava dos trabalhadores do teleatendimento, o 
classismo prático em estado latente.    
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heterogeneidade interna entre eles, que, se não deve ser tratada como algo negativo 

do ponto de vista de sua capacidade de ação coletiva, certamente, exigirá, no 

cenário atual, um esforço muito maior no sentido de construir novas solidariedades, 

novas identidades. 

 

 

3.1.1 A for    o “  s urso o ulto” fr nt  à pr   r z   o  o tr   lho  

 

 

Scott, em seu livro A dominação e a arte da resistência117, afirma que  

 
todos os grupos subordinados criam, a partir da sua experiência de 
sofr m nto  um “  s urso o ulto” qu  r pr s nt  um   r t     o po  r 
expressa nas costas dos dominadores. [...] Mesmo no caso da classe 
trabalhadora contemporânea, dir-se-ia que as afrontas à dignidade pessoal 
e o controle apertado do trabalho assumem, nos testemunhos de situações 
de exploração, uma importância equivalente a outras preocupações mais 
específicas relacionadas com o trabalho e a remuneração. (SCOTT, 2013, 
p. 18-19)  

 

Esse discurso se contrapõe ao “  s urso p  l  o” que este mesmo grupo faz, 

aparentemente mais bem-comportado ou conformado a uma determinada condição 

ou situação, a partir de sua relação com o grupo (ou classe) dominante. Scott (2013, 

p. 28) utiliza o termo discurso público, exatamente para designar as relações 

explícitas entre os subordinados e os detentores de poder. E, por isso, segundo o 

 utor  m smo qu n o n o é “ost ns v m nt   n  n  or”   l  n o nos r v l  tu o o 

que se passa nas relações de poder. Em relações muito assimétricas de poder entre 

dominadores e subordinados, ou quanto mais ameaçador for o poder, mais o 

  s urso p  l  o  os su or  n  os  ssum rá um  form  “ st r ot p    ou 

r tu l st   ”.  
 
Em termos ideológicos, o discurso público tende, por força de seu tom 
conciliador, a produzir justificações convincentes para a hegemonia dos 
valores e discurso dominante. É precisamente neste domínio público que os 
efeitos das relações de poder se manifestam de forma mais acentuada, e 
qualquer análise feita exclusivamente no discurso público tenderá a concluir 
que os grupos subordinados aceitam os termos da sua subordinação, e que 

                                                        
117 Essa obra trata das formas de resistência dos grupos sujeitos à dominação social, desde os 

escravos nos EUA, os intocáveis na Índia, os camponeses em condições semifeudais na Europa. 
Nela, também sob a influência de Thompson, Scott propõe uma tese sobre as formas de resistência 
dos grupos sujeitos à dominação social, que assenta na noção básica da existência, entre os 
dominados, de um discurso escondido contraposto em tudo ao discurso público.    
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são parceiros voluntários, senão mesmo entusiásticos, dessa relação de 
forças. (SCOTT, 2013, p. 31) 

 

Se o discurso público representa, segundo o autor, o comportamento dos 

grupos subordinados frente aos dominantes, ele vai denominar, então, como 

“  s urso o ulto”  qu l  qu  s   á for   o  l  n    os “  t ntor s  o po  r” (ou de 

seus representantes); aqu l  qu    ont    “nos   st  or s”.  

Tomando os trabalhadores contemporâneos, numa condição de exploração 

que assume na atualidade uma face cada vez mais precarizada, e que quase nunca 

podem ou conseguem responder direta ou abertamente, no próprio local de trabalho, 

às agressões e arbitrariedades próprias do controle do processo de trabalho, 

  sv l r  ss  “  s urso o ulto” – que para Scott está para além do discurso em si, 

mas pode incluir também algumas práticas de dissimulação, tratadas pelo autor 

 omo “infrapol t     os opr m  os” (SCOTT, 2013, p. 273) – é fundamental para 

analisar em que medida ele será capaz de romper o silêncio e se fazer público, 

partilhado entre mais subordinados e com capacidade de mobilização.  

O autor utiliza a expressão Infrapolítica p r    nom n r   “lut    s r t  qu  os 

grupos subordinados exercem todos os dias e que está, como os raios 

 nfr v rm lhos  p r  lá    p rt  v s v l”; s r    omo um “  m nto       o pol t    

m  s  l  or   ”   tr vés    qu l “os       xo” põ m  onst ntemente à prova os 

limites da dominação e desafiam as suas fronteiras, travando, deste modo, uma luta 

de posições próxima da guerrilha. Ao mesmo tempo, ele alerta para o risco de se 

 ons   r r   “ nfr pol t   ”  omo s mpl sm nt  um   t p     “v r     r  pol t   ” 

[ r fo m u]  ou    pol t    “   rt ” [t rmo  o  utor]  t s   om   qu l n o  on or    

pelo fato de que para ele, numa perspectiva histórica abrangente, os grupos 

subordinados exercerem uma oposição política aberta é raro e muito recente. A 

cidadania é uma conquista extremamente instável, portanto, a ação política 

  sf r     ( nfr pol t  ) é  omp nh  r  p rm n nt   o mo  lo “vo  f r nt ”    

resistência política. O autor utiliza o exemplo da ocupação de terra, para deixar mais 

 l r  su    f n   o: “Ass m, as ocupações de terras clandestinas são o equivalente 

infrapolítico de uma invasão de propriedade feita às claras: ambas se destinam à 

apropriação da terra. […] a infrapolítica é essencialmente a forma estratégica que a 

resistência dos subordinados deve assumir em  on   õ s     r n   p r  o.” 

(SCOTT, 2013).  
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Essa        o “  s urso o ulto”/infrapolítica vai dialogar, ainda, com o conceito 

   “  onom   mor l”    Thompson    p rm t r qu  v j mos  omo   nh  for    

especialmente entre os trabalhadores das empresas prestadoras de serviço e 

teleatendimento, a defesa de um respeito à dignidade do trabalhador. Muito mais 

que o salário, o que foi destacado pelos trabalhadores era o ataque, a afronta dos 

gestores à humanidade de cada trabalhador, à sua dignidade, que eles queriam ver 

respeitada e queriam que o sindicato a defendesse. Mesmo que, muitas vezes não 

seja dito quais são os valores que estão defendendo – como os trabalhadores da 

Inglaterra do séc. XVIII o fizeram nos motins da fome – mesmo assim, fica claro que 

há, para esses trabalhadores, limites a serem cumpridos pelas empresas no 

tratamento dos empregados.    

Por isso, ao ter contato com os e-mails de denúncias, na sua complexidade e 

diversidade, com os discursos que eram verbalizados de maneira clara e indignada, 

pensamos que essa seria uma maneira de ter acesso, de certa forma, a uma parte 

  ss  “  s urso o ulto”  os tr   lh  or s  m t l  omun    õ s do Rio de Janeiro.  

 Na verdade, a percepção desses e-mails como discursos ocultos nos chegou 

a posteriori, uma vez que primeiro nos surpreendemos com as falas (e a própria 

disposição para a paralisação de suas atividades de trabalho, nestes dias) dos 

trabalhadores e trabalhadoras nas duas greves do teleatendimento – e em como as 

mesmas lhes davam uma sensação de alívio 118  por reagirem, ainda que 

momentânea e localmente, ao que os próprios trabalhadores chamaram de 

exploração, humilhação e assédio –, assim como com a participação dos 

trabalhadores da Rede na Comissão de Negociação do mesmo segmento, 

enfrentando o debate com os representantes patronais de forma muito tranquila e à 

vontade e, às vezes, de maneira até jocosa. 

                                                        
118 S ott (2013  p. 286) us  o    xpr ss o “s nt m nto     m r   u z” p r    s r v r   pr m  r  

manifestação pública de uma reação às  utor     s lon  m nt  r pr m   : “No s u  stu o   s 
ligações entre o movimento dos direitos cívicos nos Estados Unidos nos anos 60 e o 
desenvolvimento da consciência feminista, Sara Evans conta a experiência de Darlene Stille. Esta 
era uma mulher instruída que se vira apanhada num emprego sem perspecticas de futuro uma vez 
que os cargos de supervisão lhe estavam vedados pelo fato de ser mulher. Um dia, arranjou 
coragem, juntamente com outras mulheres, para fazer um protesto público contra o seu patrão. [...] 
„Fo  um  s ns   o m r v lhos  po  r   r v z o   to     r volt  qu  v nh  s    umul n o   ntro 
   m m  po  r     l um mo o mostr r os   nt s‟[...] O fort  s nt  o    r  up r   o       n      
perdida que transparece em auto-declarações como esta dificilmente poderia deixar de nos 
impressionar. [...] Ao restituir uma parte do caráter da pessoa que até aí havia permanecido na 
sombra, a declaração pública do discurso oculto parece restaurar também um sentimento de auto-
estima e de integridade pessoal.  
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 Então, foi um olhar retrospectivo que, a partir de uma prática mais coletiva, 

permitiu que pudéssemos compreender aquelas falas não apenas como um relato 

resignado da sua condição de explorado, muito embora esta condição não fosse 

também negada.   

 
Denúncia tele marketing 

De xxxxxxxxxxxxx  
Para denuncia@sinttelrio.org.br  

Data 05.02.2015 07:37 

 xxxxxxxxxxxxxx  
Mensagem 2835 de 17961 <  >  
 
Olá 
Venho por meio desta fazer uma denúncia sobre a empresa que eu trabalho.  
Acho que ja passou dos limites e está sendo abusivo da parte deles. A 
pressão foi tanta que com cinco meses me vi com síndrome do pânico 
diagnosticada pelo psiquiatra. 
Lembro-me que no começo do meu tratamento eu deitava a cabeça na p.a 
para descansar e eles nao deixavam, ainda que eu estivesse atendendo.  
Nao podemos colocar pausas particulares, temos que pedir permissão para ir 
ao banheiro e se passar de tres minutos é descontado do nosso salário.  
Somos oprimidos a vender e quando vendemos fazem monitorias e nos 
zeram, tirando assim a maior parte da comissão, desmotivando totalmente o 
trabalhador.  
E se contestamos o que está acontecendo, a equipe gestora nos diz que os 
últimos que tentaram fazer isso foram mandados embora. 
Tenho crises de pânico sempre e por causa da pressão psicológica pioraram, 
ja faz alguns dias que nao consigo nem sair de casa por causa disto. 
Queria saber, como cidadã, que meios posso tomar. preciso do trabalho, mas 
também preciso da saúde para trabalhar.  
Aguardo resposta 
Obrigado 

 

A mensagem acima destaca o quanto o trabalho pode estar associado, na 

percepção do trabalhador, à perda de sua condição de saúde, ainda que tal crítica 

possa estar circunscrita à sua única e própria realidade. No entanto, seguindo a 

leitura também encontramos no seu final uma solicitação de que o sindicato lhe 

or  nt  so r  qu  “m  os tom r” p r  enfrentar essa situação que ela considera que 

chegou num limite. Assim como essa, a maioria das mensagens analisadas no ano 

de 2015 assumem tal característica, dando maior densidade à resposta do 

questionário acerca do papel do sindicato – e que apontava como a primeira opção 

na Atento e Telemont, por exemplo, Dar Orientação Política às Lutas da Categoria.  

A partir das mensagens, as relações precárias de trabalho assumem ainda 

mais materialidade, que pode ser notada já quando os nomes das empresas 

https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=26700&_mbox=INBOX%23add
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=26700&_mbox=INBOX%23add
mailto:denuncia@sinttelrio.org.br
mailto:denuncia@sinttelrio.org.br
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=26700&_mbox=INBOX%23add
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=26700&_mbox=INBOX%23add
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=26700&_mbox=INBOX%23add
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=26700&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=26700&_mbox=INBOX
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denunciadas são citados e as relações entre elas e a principal operadora, Oi, vão 

deixando transparecer os efeitos da terceirização para os trabalhadores. 

Novamente, a          “ mpr s  n ol   r l  m r   ” qu  Alv s (2011  p. 23)   

Braga (2013, p. 185) utilizam para explicar a nova realidade da produção cada vez 

m  s so   l z    (“ m n v  s or  n z   on  s   s or  nt s    om  n  os”)  ganha 

um sentido material, nesse caso, onde a condição da grande massa de 

trabalhadores que constituem as empresas terceirizadas (ou prestadoras de serviço 

às op r  or s) s r      m  or sus  t   l      à “  sso   l z   o” no precário mundo 

do trabalho.  

Ao mesmo tempo, também ganha mais materialidade a ideia de que os 

trabalhadores empreendem uma resistência cotidiana à dominação do capital. 

Resistência que pode ser percebida, na mensagem abaixo, através de uma 

preocupação com o conjunto dos colegas de trabalho (de lhes passar a informação, 

contrariando a orientação da chefia); de, de novo, ter no sindicato uma referência de 

informação e possível fonte de orientação, o que parece nos indicar que o campo de 
batalha de que nos falou Harvey é, sim, um espaço de disputa no qual o trabalho 

também atua.   

 

Mensagem 2907 de 17961 <  >  
 

Contatodosite:  
Data/Horariodeenvio:29/1/2015 22:50:07 
Nome:Xxxxx 
E-mail:xxxxx_7_3@hotmail.com 
Empresa:telemont 
Telefone:xxxxxxx 
Referência:Denúncia 
Mensagem: boa noite, a cerca de um mês li a noticia no site de vcs para 
não assinarmos nenhum tipo de papel sobre mudança na jornada de 
trabalho, pois bem, esse papel chegou em Petrópolis hj dia 29/01/2015 e o 
supervisor passou para todos assinarem dizendo que foi acordado entre a 
oi, telemont e sinttel. Como li o assunto no site instruí os técnicos para não 
assinarem, mas já estamos trabalhando na nova escala de trabalho que 
eles criaram, só que tem um diferencial, quando o técnico é escalado para 
trabalhar no domingo ele não folga no sábado e nem no meio de semana, 
ele só folga no outro domingo, totalizando 13 dias de trabalhos 
consecutivos. Gostaria de saber qual posicionamento devemos tomar? Sem 
falar os técnicos que assinaram férias pra fevereiro e sem mais nem menos 
eles cancelaram mesmo com as férias assinadas. Conheço um técnico que 
nem sabe o que fazer pois já alugou casa para passar o carnaval com a 
família. E ainda tem os técnicos adsl que mesmo com crea continuam a 
receber como auxiliar, no meu caso o crea está a caminho, mas faço a 
mesma função do técnico e recebo menos. até onde eu sei o auxiliar técnico 
é para auxiliar um técnico e não trabalhar sozinho, correto? não me 
esquecendo que no meu contracheque do mês passado veio faltando 4 dias 
trabalhado. eu voltei de ferias e eles tinham que me pagar 7 dias , mas 

https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=26592&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=26592&_mbox=INBOX
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quando peguei o contracheque só veio 3 dias , mas enfim isso eles falaram 
que vão resolver esse mês. aguardo uma resposta!! obrigado!  

 

Foram muito raras as mensagens em que não estivessem conjugadas tanto 

as denúncias das condições de trabalho vividas, quanto o que os trabalhadores 

esperavam do sindicato. Mesmo no Teleatendimento, cuja mobilização e 

organização têm sido, segundo os dirigentes sindicais, muito difícil e circunstancial – 

não apenas, mas em grande parte, pela alta rotatividade – percebe-se nas 

mensagens recebidas um certo conhecimento do Anexo II da norma 

regulamentadora (NR 17), fundamental para o mínimo de qualidade do trabalho no 

segmento, e algumas ações em defesa de seus direitos, para além do sindicato. 

Como é demostrado também nas duas mensagens abaixo:   

 

Mensagem 2613 de 17964 <  >  
Contatodosite:  
Data/Horariodeenvio:3/3/2015 22:53:00 
Nome:xxxxxxxxxxxxxx  
E-mail:xxxxxxx@gmail.com 
Empresa: Atento brasil Madureira Classicos Itau 
Telefone:xxxxxxxxx 
Referência:Denúncia 
Mensagem: Venho por meio desta informar a minha insatisfação com os 
Gestora e Líder da empresa Atento Brasil Madureira / Itau Clássicos. Estou 
passando constrangimento na empresa e perseguição devido a greve que 
eu fiz em dezembro. São monitoramentos lado a lado da Gestora xxxxxxxx 
e xxxxxxxxx. Diariamente. No dia 02/03/15 atendi um cliente com muito 
atrito, eu prontamente atendi esse cliente, apos essa ligação tirei uma 
pausa pessoal para espairecer a mente (Amparada pela NR17) porque foi 
um atendimento muito estressante, logo apos minha Sup xxxxxxxxxx foi 
atrás da minha pessoa e falou em voz alta que a pausa PESSOAL ERA 
PARA IR AO BANHEIRO E VOLTAR porque era Dia de maior Ligação, Sup 
xxxxxxxx é totalmente despreparada para estar no lugar de líder. Hoje dia 
03/03/2015 cheguei bati o ponto, o meu horário as 8:40. na mesma hora a 
Gestora xxxxxxx me chamou para um feedback, fiquei abalada 
psicologicamente devido as AMEAÇAS e em voz ALTA PARA TODOS 
ESCUTAREM FALOU QUE EU ERA O PROBLEMA DA OPERAÇÃO. me 
senti abalada, bati meu ponto de saída e fui para casa. Eu também fiz a 
denúncia ao Ministério do Trabalho e Minst Publico do Trabalho. Por favor 
me ajuda. Operadora xxxxxxxx RE: xxxxxxx Itau Madureira 

 
Mensagem 2546 de 17965 <  >  
Contato do site:  
Data / Horario de envio: 20/3/2015 15:30:45 
Nome:xxxxxxxxxxxx 
E-mail:xxxxxxxx@hotmail.com 
Empresa:Contax/siteMackenzei-Centro 
Telefone:xxxxxxxxx 
Referência:Denúncia 
Mensagem: Boa tarde A aproximadamente uma semana atrás fui chamado 
por minha supervisora para receber um feedback,o conteúdo do mesmo era 
em relação à números que segundo ela eram muito ruins e por tal motivo 

https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=27112&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=27112&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=27433&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=27433&_mbox=INBOX
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meu nome estava na "Coreografia"....sinceramente desconheço esse termo 
em relação ao call center,pelo pouco que sei se trata de uma sala em que 
os nomes de operadores ficam expostos para que todos supervisores 
vejam. Ontem 19/03 novamente fui chamado para outro feedback, agora 
com duas supervisoras. Novamente o assunto em questão foram números 
de produtividade baixos em comparação aos outros colegas de trabalho e 
em comparação com metas da empresa.......foi pedido também para que eu 
gastasse no máximo 10 minutos com pausa pessoal por dia, sendo que eu 
realmente tenho necessidade de ir ao banheiro algumas vezes durante o 
expediente.....ou seja eles querem limitar o número de vezes que vou ao 
banheiro...............as supervisoras quiseram fazer um acordo no qual eu 
desse minha palavra que só iria usar minutos de pausa pessoal por 
expediente,além disso, reduzir o TMA: tempo médio de 
atendimento..........eu disse que o número de vezes que vou ao banheiro 
não está sobre meu controle.....e que o tempo médio de atendimento 
depende do cliente, pois alguns tem muitas dificuldades em realizar 
procedimentos relacionados à internet .....então eu não pude fazer acordo 
em mudar nada por que acredito estar agindo da maneira certa. Esse 
feedback gerou uma folha em que pediram minha assinatura ,porém, por 
não concordar com o conteúdo não assinei.....sendo assim minha 
supervisora chamou outros dois supervisores para assinarem .... um deles 
ao se inteirar sobre o assunto falou que gastar muito tempo com o cliente 
como eu gasto é motivo para ser sancionado......eu questionei:ser 
sancionado por estar trabalhando? ele disse: sim,venha para minha equipe 
que você vai ver;....... tenho algum conhecimento sobre NR que 
regulamenta as condições de trabalho em call center ....confesso que é um 
conhecimento ainda muito limitado......mas pude observar muitas coisas em 
que os operadores estão sendo desrespeitados.........se puderam entrar em 
contato para me dar alguma orientação ficarei muito agradecido,de qualquer 
maneira .....grato pela atenção ...boa tarde  

 

Nas duas mensagens é possível perceber, para além da denúncia, uma 

respost   m    t     p rt   os  o s tr   lh  or s qu  sofr r m   “p rs  u   o”  

como apar    no pr m  ro “  s urso”:    x n o o posto    tr   lho e não aceitando 

assinar um documento com o qual não concordava. Junto com essa ação, avaliando 

o risco que corriam p l  “ nsu or  n   o” fr nt  à sup rv s o/ oor  n   o – risco, 

provavelmente real – não apenas acionam o sindicato, assim como o MPT e o MTE.  

A prática de enviar a denúncia ao MPT e ao MTE foi uma novidade 

encontrada num determinado número de mensagens, no ano de 2015, quase 

sempre vindas de trabalhadores do Teleatendimento, e penso que podem estar 

associadas a dois movimentos para o enfrentamento das suas precárias condições 

de trabalho: o primeiro, devido à respeitabilidade que o MPT ganhou na sociedade 

aceitando denúncias e fiscalizando condições indignas de trabalho (o próprio 

SINTTEL-Rio apresentou e ainda apresenta uma série de denúncias contra as 
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empresas do setor e veicula, também, em seu Jornal, matérias que tratam das 

ações do MPT/MTE contra essas empresas119. 

O segundo teria a ver com a relação que parte dos trabalhadores, em 

especial os do teleatendimento, têm com o sindicato: considerando as justificativas 

dadas para a pergunta por que se associou (ou não) ao sindicato, e também o que 

transparece em alguns e-mails, pode-s    z r qu  pr v l    um  “ onf  n   

 ns  ur ” ou um  “  s onf  n    m tr ns   o”120 em relação ao sindicato. Nesse 

sentido, quando os trabalhadores escrevem que também mandaram a denúncia 

para o MPT/MTE pode significar que, para eles, o Sindicato não está cumprindo o 

seu papel como deveria, não está representando os trabalhadores. 

É preciso dizer que do total das 2.719 mensagens de 2015 muito poucas 

delas assumem um tom um pouco mais duro ou agressivo 121 , mesmo quando 

questionam a postur   o “s n    to” (ou da sua direção, no caso), como demonstram 

as mensagens a seguir:  

 

                                                        
119 Em 2015, por conta de inúmeras denúncias recebidas o MPT de Pernambuco, junto com o MTE, 

entraram com uma ação civil pública e fecharam por um dia a empresa Contax naquele estado, na 
cidade de Recife, por condições indignas de trabalho. Todos os passos dessa ação, e as 
repercussões foram bastante noticiados no Jornal do Sinttel-Rio, sendo realizado também um 
debate com a presença de duas representantes do MTE que fizeram parte da comissão de 
fiscalização. A entrevista com elas também foi disponibilizada no site do sindicato.   

 
120 Acompanhei, no mês de junho de 2016, dois dias de Plantão do Sindicato em sites (Madureira e 

Del Castilho) da empresa Atento para Campanha de Sindicalização e atendimento às demandas 
dos trabalhadores, por dirigentes sindicais daquela empresa. Os diretores ficam de 9 às 18h, no hall 
de entrada – desde a greve de 2014, não podem mais entrar na operação – com mesas e materiais 
do sindicato. A sindicalização não é um processo fácil; em Del Castilho presenciei situação de uma 
teleoperadora qu  h v   s  s n    l z  o volt r um pou o   po s  “s  u   ” por um sup rv sor  
identificado pelos dirigentes, e falar que iria desistir de se associar. Alguns paravam e levavam a 
ficha, dizendo que iriam pensar e outros conversavam um pouco mais, queriam saber sobre o 
sindicato. Também, na conversa se percebia que muitos confundiam a sindicalização com o 
desconto do imposto sindical – eles achavam que já eram sindicalizados por causa do desconto 
automático desse imposto. Mas a Campanha toda na Atento durou um mês inteiro e conseguiu 
sindicalizar um pouco mais de 500 trabalhadores nesse período. O que, segundo os dirigentes 
sindicais, apesar de positiva, acaba não trazendo um impacto tão grande para o sindicato, primeiro, 
em função da alta rotatividade no segmento; e, num segundo plano, também por conta dos baixos 
salários. 

 
121 A mesma percepção eu tive ao participar de grupos de WhatsApp dos trabalhadores: 1 da Atento 

e 3 da Rede. Diferente do clima beligerante que reina nas redes sociais, as discussões mantidas 
entre os trabalhadores, com a participação também de dirigentes do sindicato – que são cobrados a 
dar informações e respostas aos problemas colocados – pouquíssimas vezes extrapolaram para o 
debate desrespeitoso (o período mais acalorado foi o das eleições em 2014; já o do impeachment 
não os mobilizou tanto). Os temas principais, claro, estão relacionados aos problemas do trabalho, 
mas chegam também mensagens de autoajuda e religiosas, algumas piadas e informações que 
eles julguem úteis uns para os outros – anúncios de emprego são comuns no grupo do 
Teleatendimento.   
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Mensagem 2611 de 17964 <  >  
Contato do site: 
Data / Horario de envio: 4/3/2015 07:36:36 
Nome:xxxxxxxxx 
E-mail:xxxxxxx@contax.com.br 
Empresa:Contax 
Telefone:  
Referência:Crítica 
Mensagem: A proposta da Contax feita aos trabalhadores nada mais é do 
que réplica da anterior e este sindicato simplesmente aceita?! De que vale 
paralisações?! Chega ser ridículo vcs aceitarem....e colocam para o 
colaborador votar?! Mais uma vez todos abaixam a cabeça e vida q segue. 

 
 

Mensagem 2451 de 17966 <  >  
Contato do site: 
Data / Horario de envio: 8/4/2015 17:28:59 
Nome:xxxxxxxxxx 
E-mail:xxxxxxx@bol.com.br 
Empresa:ClaroS/A 
Telefone:xxxxxxxx 
Referência:Denúncia 
Mensagem: Prezados, já é a quinta vez que envio uma denuncia e nada do 
sindicato correr atrás para achar uma solução para o nosso problema 
(operadores claro). Venho mais uma vez solicitar ao sindicato que 
investigue as irregularidades que esta empresa vem fazendo conosco 
trabalhadores. a equipe de Segurança do Trabalho não ministra treinamento 
de ergonomia nem na admissão, e nem periodicamente. estou sofrendo de 
tendinite e tive que abrir uma CAT por conta propria pq a area de segurança 
se negou a abrir. Fiquei muito feliz quando li as reportagens sobre 
ergonomia do site do sintell, mas como uma empresa filiada no sindicato 
não ministra tal treinamento?..Acionarei o Ministerio do Trabalho pois existe 
pessoas adoecendo nesta empresa e ninguem toma uma atitude. 
Fiscalizem e verão a veracidade das informações. 

 

É possível perceber, nas duas mensagens uma expectativa em relação ao 

sindicato como uma entidade que não dependa da força ou da atuação dos próprios 

trabalhadores, mas que, pelo contrário, leve essa força para o trabalhador, oriente 
politicamente as suas lutas. Essa expectativa é tão grande que os e-mails podem 

ser divididos, nesse ano, em 2/3 de denúncias e 1/3 de solicitação de informações, e 

há, de fato, satisfação (e retorno) quando o trabalhador encontra no Portal ou no 

Jornal do Sinttel alguma notícia ou informação que revele (mesmo sem revelar) que 

a sua denúncia teve resultado, como aconteceu no caso abaixo. Nessa situação, 

acontece, inclusive, uma mudança na própria linguagem utilizada, que parece se 

encaminhar para aquele processo de ruptura, de que fala Scott, entre o discurso 

oculto e o público. 

 

 

https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=27116&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=27116&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=27762&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=27762&_mbox=INBOX


121 

Mensagem 1813 de 17995 <  >  
Contato do site: 
Data/Horario de envio:10/6/2015 13:59:14 
Nome:xxxxxxxxx 
E-mail:xxxxxxx67@hotmail.com 
Empresa:BTCC 
Telefone:xxxxxxxx 
Referência:Denúncia 
Mensagem: Boa Tarde. Amigos do Sindicato. A coordenadora xxxx, está 
chorando (Puta ) da vida , devido as fortes denúncias que estão fazendo 
contra ela. A mesma hoje pela manhã estava revoltada se sentido 
perseguida pelo sindicato, aqui no 4ºandar. Quero parabenizar o sindicato 
por nao temer , e nem ter medo dessa Mulher!!! Por isso vamos lutar juntos 
pra tirar ela DO PODER e o coordenador xxxxxxxx (Ditador ) dessa 
empresa. Assim lutamos por um Brasil mais justo e igualitátrio!!! Vamos 
juntos , trabalhadores e Sindicato por uma causa ganhar :melhores 
condições de trabalho, sem assédio Moral, sem constragimento , sem 
Perseguição contra nós trabalhadores!!!!! obrigado . att. 

 

E, se talvez seja precipitado apontar que a experiência crítica ao processo de 

trabalho permitiria também um discurso e uma ação capazes de extrapolar o espaço 

do trabalho – como a mensagem propõe na frase “assim lutamos por um Brasil mais 

justo e igualitário” –, ao menos haveria uma identificação entre o discurso oculto do 

trabalhador e o discurso público, crítico, veiculado pelo sindicato, daí a alegria e o 

ânimo expressos na mensagem122. Scott (2013, p. 290) destaca que a frustração 

pelas humilhações e coerção que o próprio exercício do poder impõe ao 

subor  n  o é   r v       n   m  s p l  “o r     o”    r fr  r   pr pr   r  v  para 

evitar consequências mais danosas. Então, quando alguém consegue romper o 

silêncio, isso se torna tão significativo e é tão comemorado:  

 
Independentemente do grau de deslocação que possa ocorrer, os 
dominados são obrigados, todos os dias, a engolir a sua raiva diante dos 
dominadores. Deste modo, quando alguém se atreve finalmente a cometer 
um ato de desafio ao poder em público, o sentimento de satisfação tem, 
também ele, uma dupla dimensão. Existe a satisfação de resistir à 
dominação e, ao mesmo tempo, o sentimento de libertação da tensão 
gerada pela vigilância constante e pela autocensura será, ela própria, uma 
fonte de grande satisfação. 

                                                        
122 Esta, na verdade, é a última mensagem, de uma série de outras em que essa coordenadora foi 

acusada de assédio por vários trabalhadores, o que levou o sindicato a atuar junto ao RH da 
empresa e pedir que a mesma fosse interpelada. Uma delas, trazia o seguinte conteúdo: “Sindicato, 
bom dia! Venho por meio desse informar que os cordenadores XXXX (apelido de Dilma) e 
XXXXXXX (o Coxinha), os mesmos estão ameçando todos os colaboradores que aderir a greve no 
dia 11/06 que irão sofrer as medidas cabíveis! Quero informar também que colegas de trabalho 
estão recebendo medidas disciplinares como advertências e suspensão pela paralisação da ultima 
sexta -feira agora 05-06. POR FAVOR NOS AJUDEM PARA QUE ESSAS advertências e 
Suspensão sejam abonadas. Obrigado ao Sindicato desde ja pelo apoio!!!!” Como saiu a matéria no 
jornal, falando do assédio sofrido pelos trabalhadores e da ação do sindicato, veio a resposta do 
trabalhador.  

https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=28955&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=28955&_mbox=INBOX
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Interessa-nos entender se, de alguma maneira, tal identificação foi reforçada, 

ou serviu como apoio também nas duas experiências em que os próprios 

tr   lh  or s troux r m à p  l  o o qu   st v  “o ulto” so r  o s u tr   lho – nas 

greves do Teleatendimento e na atuação na Comissão de negociação da Rede.  

 
 
3.2 A Publicização do “Oculto” do Trabalho 
 
 

Os e-mails recebidos pelo sindicato indicaram, em sua leitura, uma série de 

ações ou respostas dos trabalhadores que, mediante as humilhações sofridas nos 

locais de trabalho, agiram no que Scott tam ém   nom nou  omo um  “ no ediência 

prát   ” (2013, p. 278), que ia desde o abandono da PA (Posição de Atendimento); à 

não assinatura de alguma advertência; à falta por não recebimento do Vale 

transporte ou do combustível, no caso da rede; à falta quando escalado para  o 

trabalho em feriado ou domingo, sem o prazo definido no Acordo – todas ainda no 

campo do chamado discurso oculto, entendido também como práticas que 

dissimulassem e resistissem ao controle e à dominação. 

 Mas, às vezes, como as próprias mensagens vão-nos confirmando, esta 

situação se torna insustentável e é preciso ir além, com ações que enfrentem mais 

drasticamente tal controle. É assim que compreendemos a participação desses 

trabalhadores nas greves123 do Teleatendimento, por exemplo, ao ouvir a avaliação 

de um dirigente do sindicato sobre a organização daquele movimento: 

 
Oh, me surpreendeu. Na Atento, a gente teve uma reunião no dia 26 de 
novembro, um sábado, fomos eu e o Carlos Amaral falar com um grupo de 
trabalhadores da Atento. De todos os produtos tinha uma pessoa ali, se 
organizaram mesmo. De uma forma que a gente já vinha falando, por 
produto, etc, etc, e as pessoas estavam muito conscientes. E combinou-se, 
nessa reunião, de fazer uma paralisação no dia 02/12. E foi uma bela duma 
paralisação e dali nós começamos a pensar: “Ih, vai dar liga, pô! Essas 
pessoas que estão aqui na luta vão nos ajudar prá caramba”. E aí foi feita a 
comissão, nesse dia da paralisação, prá negociar o retorno desses 
trabalhadores ao local de trabalho, e algumas outras questões, como o 

                                                        
123 Nos dois casos, foram greves que aconteceram dentro do período de mobilização da Campanha 

Salarial desse segmento que, por decisão estratégica dos sindicatos ligados à FENATTEL, têm se 
organizado de maneira nacional, com uma Comissão Nacional de dirigentes do segmento, que 
formula uma pauta e estratégias comuns de negociação com o sindicato patronal. No ano de 2014, 
o Rio de Janeiro foi o estado que tomou a dianteira na organização e realização da greve e, a partir 
dele, a greve se espraiou para alguns outros estados, como Bahia e Ceará. 
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assédio, a entrega do atestado, o excesso de punições que esses 
trabalhadores vêm tendo ao longo do ano, né, nesses anos todos. Então, 
tudo isso foi muito importante. Então, essa comissão, com esses 
trabalhadores muito chateados, muitos já desesperançosos, não queriam 
mais continuar nas empresas, mas queriam ajudar naquele momento de 
revolta mesmo. Contra as condições de trabalho, as ameaças – até de 
bater. São coisas inacreditáveis. Parece que a gente não tá falando... 
parece que a gente tá contando uma história... Não, é verdade. Tem gente, 
pessoas, que ameaçam mesmo o trabalhador, até de bater. Então, isso vai 
se espalhando e cria uma revolta muito grande. (Ricardo Pereira124, diretor/ 
SINTTEL-Rio) 

 

Da ocultação passa-se a uma sucessiva publicização, na qual os 

tr   lh  or s v o “tr  n n o” s u   s urso     form  qu  no         r v   p r    

uma clara ruptura da fronteira que separava as formas ocultas de denúncia das 

precárias relações de trabalho, por um discurso público em que se experimenta a 

liberdade de dizê-las de uma vez, encontrando nos colegas a solidariedade de quem 

também vive a mesma situação e já não a suporta mais:  

 
Comparecimento de horas? Não aceitam. A gente tem que desmaiar na PA. 
Minha amiga passou mal no trabalho, tremendo, e afirmaram que ela estava 
apta prá trabalhar. O que é isso? Escravidão. Escravidão é na Contax. A 
gente aqui ainda é gato pingado, entendeu, mas ainda pode fazer a 
diferença. (Palmas) (Trabalhador ao microfone, Greve- Contax Mauá)   

      

Minha filha ficou doente, ficou com infecção, tava difícil de descobrir o 
motivo e eu fiquei 5 dias. Trouxe o atestado e eles abonaram só 1 dia. Eles 
falaram que agora o atestado de filho só pode 1 dia a cada 6 meses. Quer 
dizer, quem tem 2 filhos, tem que programar: - “Vo ê f     o nt   qu   o 
pr x mo s    qu    s  s m s s.” (P lm s) (Trabalhadora, ao microfone, 
Greve – Contax Mauá) 

 
 
A queixa que eu tenho que fazer é que a nossa supervisora, que está lá em 
cima, gritou: - “É f st  n  flor st ?” El   h mou   gente de animal. A gente 
não é bicho, não. Todo mundo aqui é ser humano. Eles têm que aprender a 
tratar a gente como ser humano. (Palmas) (Trabalhador ao microfone, 
Greve – Contax Mauá) 

 

 Se as três falas acima combinam perfeitamente com o teor das mensagens 

recebidas nos e-mails de denúncias do sindicato, as seguintes, seja pelo tom da 

brincadeira crítica (que a música permite veicular), seja por um discurso mais 

politizado, trazem novos elementos para aquele momento de publicização do 

                                                        
124 Entrevista realizada no dia 14/01/2015, na sede do Sinttel-Rio. Ricardo é trabalhador da Atento há 

16 anos (começou como teleoperador, depois passou a Analista de Operação) e está na direção 
executiva do sindicato há 2 mandatos. 
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discurso dos trabalhadores do teleatendimento, reforçando e reafirmando a 

dignidade desse trabalhador. 

 
Não deixe a greve morrer 
Não deixe a greve acabar    
Hoje é dia de greve 
Ninguém vai se “logar”. 
  (no r tmo    “N o    x  o s m   morr r”) 
 
Não, não, não, não... 
Não, não, não, não... 
Se não tiver aumento 
Eu n o “lo o” n o. 
(Músicas cantadas “ m  oro” – Contax Rio Comprido) 
 
Essa mobilização aqui é importante porque nós precisamos mandar dois 
recados para a direção da Contax: o primeiro é que eles precisam conhecer 
melhor a Constituição Brasileira e saber que a escravidão acabou no Brasil, 
porque eu acho que alguns gestores da nossa empresa ainda não 
compreenderam é que muitas coisas que acontecem, não só neste site, 
mas em outros, nos remetem à escravidão que existia em nosso país. O 
segundo recado que a gente precisa dar para todos que estão lá em cima, é 
que existe aquele velho ditado que só a união faz a força. Se até agora 
pedir não deu jeito, a gente só tem um caminho, que é o caminho da 
paralisação, que é o caminho da mobilização, que é construir uma grande 
greve dos teleoperadores, prá mostrar que a gente não vai aceitar certas 
coisas que estão acontecendo aqui. Se for passar a lista de reclamações 
que a gente tem contra a empresa, a gente vai ficar aqui até amanhã. São 
absurdos e absurdos que acontecem e não dá mais prá gente ficar calado. 
(Palmas)  (Rapaz com microfone Greve – Contax Mauá)      

 

As avaliações feitas por dois dirigentes do sindicato do segmento do 

teleatendimento, sobre esse movimento – os elementos desencadeadores, as 

reações que o mesmo provocou imediatamente na gestão da empresa e as 

perspectivas para o futuro a curto prazo – devem também ser considerados por nós 

neste momento, especialmente porque nos ajudam a pensar na relação de 

“ onf  n  ”  ntr  trabalhadores e sindicato.    

Em primeiro lugar, não dá para desconsiderar o papel do supervisor e dos 

gestores, no geral, no controle do trabalho e, portanto, nessa disputa, inclusive, de 

representação de uma vontade determinada com o sindicato. Em praticamente todos 

os locais de trabalho os gestores mandavam mensagem pelo celular, telefonavam, 

ou mesmo desciam para chamar os trabalhadores para entrarem e trabalharem:    

 
Em Madureira, gerente tava nas ruas chamando operador prá entrar (nas 
passarelas), prometendo que quem entrasse iria ganhar R$150,00. Quem 
fosse trabalhar iria ganhar folga no natal e ano novo, iam mudar de horário, 
iam trabalhar só de segunda a sexta, apareceu assim, um rio de flores. Os 
operadores ficavam olhando prá dentro da empresa, os mais inexperientes, 
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que não acreditavam, entravam mas depois voltavam prá fazer adesão, 
porque chegavam na operação e a operação estava vazia. Então, a adesão 
da greve foi de 70% aproximadamente. (Ricardo Pereira – diretor SINTTEL-
Rio) 
 
 
Qdo eu cheguei no Teleporto, logo vieram as pessoas falarem comigo, 
perguntar, saber o que estava acontecendo nos outros lugares. Comecei a 
conversar e aí começou a juntar gente, foi juntando, juntando. E aí os 
gerentes que estavam lá, até puxando o pessoal pelo braço – o pessoal fez 
umas quinze músicas. Quando via alguém assediando, gritavam, 
cantavam... (Cristiane Patinho125 – ex-diretora de base/Atento) 

 

 Mas não foi só no dia da greve que essa reação se deu. No período seguinte 

à primeira delas, principalmente, o sindicato recebeu vários e-mails denunciando 

hostilização e retaliação pela participação na greve. Essa pressão, para um 

determinado grupo de trabalhadores, acaba funcionando como uma contraformação, 
que é, na realidade, muito sistemática e permanente, e desenvolvida de maneira a ir 

desconstruindo alguma possibilidade de ação coletiva que tenha se fortalecido ou, 

ao menos, despertado, com a experiência da greve.    

 

Mensagem 3281 de 17938 <  >  
Data/Horariodeenvio:30/12/2014 09:26:20 
Nome:xxxxxxxxx 
E-mail:xxxxxxxx@oi.com.br 
Empresa:ContaxRioComprido 
Telefone:xxxxxxxxxx 
Referência:Denúncia 
Mensagem: Após a greve do dia 17-12-2014 os operadores que aderiram a 
greve estão sendo hostilizados, acho um absurdo, pois confiamos no 
Sindicato fortalecendo o movimento e como resultado, desconto do dia mais 
DSR. A perda da variável já esperávamos devido não ter produção do dia. A 
Empresa diz que o Sindicato é fraco e não adiantou nada fazermos a greve 
e que o prejuízo é nosso, fomos avisados no dia que teríamos o dia 
descontado. E agora, o que o Sindicato vai fazer? Operadores perseguidos! 
Att,  
 

Data 23.12.2014 11:27 
Mensagem 3298 de 17937 <  >  
Olá, Bom dia! 
Venho por meio desse email comunicar a vocês que a nossa querida 
Contax S.A não vai abonar o dia 17 de Dezembro da greve e nem vai deixar 
compensar pra não ser descontado, eles alegam que a greve foi ilegal e por 
isso seremos descontados 02 dias, o dia 17 e um DSR, e ainda fomos 
orientados a processar o sindicato por propaganda enganosa, gostaria de 
saber a posição de vocês pra repassar aos demais. 

 

                                                        
125 Entrevista realizada no dia 14/01/2015 na sede do SINTTEL-Rio. É trabalhadora da Atento desde 

2006, como Assistente Administrativo e foi diretora de base do SINTTEL-Rio durante dois 
mandatos. 

https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=25784&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=25784&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=25728&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=25728&_mbox=INBOX
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Mensagem3287de17938 <  >  
Data/Horariodeenvio:29/12/2014 16:07:28 
Nome:xxxxxxxxx  
E-mail:xxxxxxx@gmail.com 
Empresa:AtentoMadureira 
Telefone:  
Referência:Informação 
Mensagem: Olá, sou funcionária da Atento no site de Madureira e participei 
da greve do dia 17/12, mas para minha surpresa ao olhar minha folha de 
ponto verifico que o dia, que de acordo com os organizadores do sindicato 
presentes e do jornal distribuído pelos mesmos, estou com uma falta 
injustificada. Passei o ano inteiro cumprindo com minha obrigação de não 
ser absenteísta e muito menos chegar atrasada para no ultimo momento 
perder o que é meu por direito. se a falta, pela busca dos meus direitos e 
melhores condições de trabalho não for abonada, eu e muitos outros 
funcionários irão perder a PLR. Acontecendo isso só irá mais dinheiro pro 
bolso dos patrões, pode ser pouco para vocês e para eles, mas para muitos 
faz diferença. Em resumo, gostaria de receber um posicionamento da Sinttel 
sobre isso. 

 

 Podemos perceber que quando o discurso público dos trabalhadores propõe, 

em dado momento, uma ruptura desse controle e dessa dominação, a reação 

também vem na mesma medida e se tornam públicas também algumas táticas de 

controle, pelas empresas, como a demissão por participação na greve – não com tal 

justificativa, mas vários dos participantes da Comissão de Trabalhadores, na Atento, 

por exemplo, foram demitidos no pós greve -, os descontos e o impedimento do 

acesso do sindicato ao interior dos locais de trabalho126.  

 Essa reação por parte da empresa não foi suficiente para impedir que na 

Campanha Salarial seguinte nova greve fosse realizada, em janeiro de 2016.127 E, 

novamente, repetiu-s  no R o  m  s ou m nos o m smo “s r pt” (tom n o  

emprestado do próprio teleatendimento um termo já conhecido dos teleoperadores 

no seu contato com os clientes) vivido com a greve anterior: organização dos 

trabalhadores; paralisação; reação das empresas; cobrança dos trabalhadores ao 

sindicato. 

Com isso, voltamos à discussão de grande parte das questões que vimos 

tratando até aqui sobre as relações precárias de trabalho no segmento do 

teleatendimento: será que podemos dizer que, depois da experiência da greve – e 

de um momento especial de publicização desse “discurso oculto” da exploração nos 

                                                        
126 Essas medidas foram revertidas, menos a possibilidade da direção do sindicato entrar na 

operação, no caso da empresa Atento. 
 
127 A ideia era que essa fosse uma greve nacional, mas apenas no estado do Ceará também 

aconteceu o movimento. Nos demais, houve pequenas paralisações. 

https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=25768&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=25768&_mbox=INBOX
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Call Centers – surgiu um novo tipo de agir no teleatendimento, menos determinado 

pelas condições e mais potente individual e coletivamente? De que maneira seria 

possível percebê-lo?       

 Na verdade, os documentos analisados, a participação nas atividades, as 

entrevistas realizadas nos indicam que é preciso pensar e entender esse agir no 

conjunto das estratégias e práticas sindicais desenvolvidas no período pós 

privatização, que traremos à discussão no Capítulo 4.   

 

 

3.2.1 Comissão de Negociação dos Trabalhadores da Rede: o “  s urso p  l  o” 

mais avançado 

 

 

 Assim como no Teleatendimento, as denúncias recebidas dos trabalhadores 

das prestadoras de serviço de Rede não fogem em nada às condições precárias de 

trabalho e, no caso deste segmento, além do assédio moral, outra grande 

reclamação é relacionada à jornada de trabalho, que muitas vezes vezes acaba 

associada também ao assédio,  omo po  mos not r n s “f l s”     xo:  

 

Mensagem 3279 de 17938 <  >  
Contatodosite: 
Data/Horariodeenvio:30/12/2014 10:37:07 
Nome:Xxxxxxxxxx 
E-mail:xxxxxxx@hotmail.com 
Empresa:Serede 
Telefone:  
Referência:Denúncia 
Mensagem: Bom 2015! Sou OSC da serede e trabalho na àrea do Engenho 
de Dentro sob a coordenação do Xxxxx. Aqui não se cumpre o que está em 
contrato, ou seja, 44 horas semanais. Somos obrigados a trabalhar final de 
semana sim e não, sendo assim, trabalhamos 12 dias seguidos que vai 
divergir da CLT e deixando os funcionarios estafados e sem motivação. 
Ficou combinado que dia 25/12 quem estava de folga fim de semana 27 e 
28/12, ficariam em casa e 26/12 era normal. Foi o que aconteceu. Eu sou do 
plantao que folgará 03/01 e 04/01, folgando dia 01/01 e trabalhando dia 
02/01. Irei trabalhar dia 02 normalmente, mas o Xxxxx disse que se alguem 
faltar, irá tomar advertencia. Que abuso de poder é esse? Já trabalhamos 
com uma pressão enorme e agora com ameaças. Peço a ajuda e 
colaboração. Abraço!  

 
Mensagem 2085 de 17973 <  >  
Contatodosite:  
Data/Horariodeenvio:15/5/2015 10:30:36 
Nome:  
E-mail:princesaisabel_aurea@yahoo.com.br 

https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=25786&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=25786&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=28433&_mbox=INBOX
https://webmail-seguro.com.br/sinttelrio.org.br/?_task=mail&_action=show&_uid=28433&_mbox=INBOX


128 

Empresa:telemontcidadenova 
Telefone:  
Referência:Denúncia 
Mensagem: O QUE FAZ EU ENVIAR ESSE EMAIL PRA VOCÊS É A 
INDIGNAÇÃO MINHA E DE MEUS COMPANHEIROS DE TRABALHO. O 
QUE ESTÁ ACONTECENDO AQUI NO PRÉDIO DA OI DE CIDADE NOVA 
NA RUA CORREIA VASQUES, 69 NO 4º ANDAR NO CL DA TELEMONT É 
SIMPLESMENTE UMA DITADURA, UM REGIME MILITAR IMPOSTO 
PELA NOSSA COORDENADORA XXXXX, UM EXTREMO ABUSO DE 
PODER E AUTORIDADE SE ACHANDO MAIOR DO QUE TODOS. ATÉ 
MESMO DAS LEIS E DE DEUS. OS FATOS QUE VOU NARRAR A 
PARTIR DE AGORA VEM ACONTECENDO A MUITO TEMPO, MAS 
AGORA CHEGOU NO LIMITE DA CRUELDADE E DA HUMILHAÇÃO, 
ALGUÉM TEM QUE FAZER ALGUMA COISA PRA FREIAR O MANDO E 
DESMANDO QUE ACONTECE AQUI, ONDE NÓS TRABALHADORES, A 
PARTE MAIS FRACA VEM SOFRENDO. QUANDO A COORDENADORA 
XXXXX QUER, SOMOS OBRIGADOS A FICAR ATÉ AS 19:00; A 
COORDENADORA XXXXXX DEU ADVERTÊNCIA PRA QUEM NÃO VEIO 
TRABALHAR NO FERIADO DE TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL DIA 17/02 
SENDO QUE NA ADVERTÊNCIA NÃO VINHA POR ESCRITO O DIA DA 
"FALTA" E SIM DIZENDO A SEGUINTE FRASE "...POR TER FALTADO 
NO PERÍODO DE CARNAVAL..." ; OS GRITOS, OS BERROS, OS TAPAS 
NA MESA E OS PALAVRÕES SÃO CONSTANTE...CONSTRANGENDO 
TODOS OS TRABALHADORES; O SOBRINHO DELA QUE TRABALHAVA 
NO SETOR DA ANATEL TINHA DIVERSAS REGALIAS COMO FOLGA 
AOS SÁBADOS UMA VEZ QUE TODO MUNDO AQUI TRABALHA DE 
SEGUNDA A SÁBADO, FOLGANDO SOMENTE AOS DOMINGOS, MAIS 
ELE POR SER O SOBRINHO DELA FOLGAVA SÁBADO E DOMINGO. 
QUANDO OS OUTROS FUNCIONÁRIOS SE REUNIRAM PRA 
REIVINDICAR CONTRA MAIS ESSE ABUSO, ELA SIMPLESMENTE COM 
MEDO DE ALGUÉM DENUNCIAR ELA PRO SINDICATO MUDOU ELE DE 
SETOR, COLOCOU ELE NA CONFIGURAÇÃO ONDE AS REGALIAS 
CONTINUAM; ELA DEU ADVERTÊNCIA E SUSPENSÃO PRA QUEM NÃO 
VEIO TRABALHAR NOS FERIADOS DE 21 DE ABRIL, 23 DE ABRIL E 01 
DE MAIO; SOMOS OBRIGADOS A TRABALHAR NOS FERIADOS SOB 
AMEAÇA; O ESPOSO DELA, XXXXXXXXX, QUE É SUPERVISOR DE 
SANTA RITA, XINGOU A CONTROLADORA NO TELEFONE E ELA COMO 
NOSSA COORDENADORA NÃO FEZ NADA; A COORDENADORA XXXX, 
FEZ A RETIRADA DO NOSSO CAFÉ...ELA SIMPLESMENTE MANDOU 
RECOLHER TODAS AS GARRAFAS DE CAFÉ DIZENDO QUE NINGUÉM 
MAIS VAI BEBER CAFÉ PORQUE ELA NÃO QUER; TUDO TEM QUE SER 
FEITO DO JEITO E COMO ELA QUER, E NINGUÉM PODE FALAR NADA 
PORQUE ELA AMEAÇA MANDAR EMBORA. TODO MUNDO DA OI E DA 
TELEMONT SABE COMO ELA É, COMO ELA TRATA A GENTE, SENDO 
QUE NINGUÉM FAZ NADA. PRECISAMOS DE AJUDA. 

 

 Ess  “  s urso o ulto”, muito antes de chegar ao sindicato através dos e-

mails de denúncias, já vinha sendo partilhado entre os trabalhadores da rede, nas 

inúmeras empresas surgidas logo após a privatização das telecomunicações, como 

fo  poss v l “  s o r r”  tr vés   s  ntr v st s  om qu tro  os r pr s nt nt s    

Comissão de Negociação de Trabalhadores da Rede128, que trabalham no segmento 

                                                        
128 As entrevistas com dois dos dirigentes mais antigos do SINTTEL-Rio, trabalhadores da antiga 

Telerj (e agora da Oi) também foram bastante elucidativas na compreensão das estratégias gerais 
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desde o período compreendido entre 1997 e 2000 até a presente data, sendo que 

alguns deles passaram, ao longo desse período, por até 11 empresas prestadoras 

de serviço à Telemar/Oi. 

 A experiência sistemática da precarização do trabalho lhes deu uma coragem 

“p r     r, m  s n   mo  o”   omo  p rece na fala de Jesus, membro da Comissão 

e, atualmente, também diretor de base do sindicato na empresa Serede. Com essa 

coragem, eles fizeram várias pequenas paralisações, principalmente contra a falta 

de pagamento, segundo todos os quatro entrevistados, e foi numa dessas 

paralisações que eles conheceram o sindicato: 

 
... Eu vim prô sindicato porque... porque eles viram na gente lá, eu e mais 
alguns colegas de Jacarepaguá, uma liderança. Por que? Eu, na época, eu, 
Marcelo, Alex, e um grupo de pessoas, então, a gente já fazia esse trabalho 
de paralisação de empresa porque eles não gostavam de pagar, então, a 
gente já parava a empresa, na porta da Telerj antiga, então, a gente fazia 
várias manifestações na porta da empresa, então, eles já viram em mim, no 
caso, deve ter sido isso, uma liderança. O pessoal [da empresa] via: - “Pô   
Jesus, pede os caras prá voltar a trabalhar, porque não sei o que, os caras 
t o t ntos    s p r  os. Pô  qu  r  o   lho.” Eu: - “C r   não tem, não sou 
eu que tô comandando. Então, eu chegava prô pessoal: - “P sso l  vo ês 
querem voltar?” “N o   nqu nto n o p   r     nt  n o v   volt r.” T nto é 
que a greve de 2007, nós fizemos a greve de 2007 lá na Luiz Gonzaga, se 
eu não me engano, em São Cristóvão. Então, quando teve aquela veio 
polícia, spray de pimenta e tudo. Dali a gente começou a conhecer o 
sindicato. (M.F. de Jesus /diretor de base SINTTEL-Rio) 

 

S  os tr   lh  or s v v  m   “ no    ên    prát   ” (SCOTT, 2013, p. 278) 

contra a precarização das suas condições de trabalho e de vida, por outro lado, o 

sindicato  r   v  p l  r pr s nt   o   ss  “novo” s  m nto    tr   lh  or s, 

como explica o dirigente do SINTTEL-Rio, nessa longa fala a seguir: 

 
Esta foi a grande pernada do capital. Com a terceirização, que muitos hoje 
  z m: “N o    t r   r z   o n o é t o f     n o é t o ru m  ss m!” É s m. É 
sim, porque ela permite a precarização, como o que ocorreu com o setor de 
telecomunicações. Ocorreu com todos os setores, o nosso foi muito claro: o 
cabista, o instalador e reparador de linhas e aparelhos, ele estava lá dentro 
da estatal, dentro da Telerj, protegido. O vale refeição dele era igual ao do 
engenheiro. Esse cara é demitido, não fica um sequer. Não fica o ligador 
dentro do DG, não fica o cabista dentro do buraco, não fica o 
instalador/reparador na casa do assinante, não tem mais. Isso é atividade 
fim, prá mim. O cara vende telefone, mas o cara que instala o telefone não é 
atividade fim?  Esse cara foi demitido, esse cara foi terceirizado, e esse cara 
foi... é...destroçado, porque o salário dele foi reduzido pela metade, na 
melhor das hipóteses; o plano de saúde dele sumiu; o VR dele foi dividido 

                                                                                                                                                                             
      o  o s n    to n ss  “novo”   nár o. Su s      s    nál s s s r o m lhor  xplor   s no 
próximo capítulo.   
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por cinco, entre outros benefícios que a gente foi perdendo... E isso ficou 
muito claro. O próprio sindicato, nas negociações com essas empresas que 
sucederam a Telerj e a Ebt ficou 2 anos sem Acordo Coletivo, porque a 
gente não aceitou assinar nenhum acordo em que a gente tivesse redução 
de benefícios – e a proposta era redução de benefícios para esse 
empregado que continuava empregado no mesmo lugar – via renovação do 
Acordo Coletivo. A gente não aceitou e resistiu. Mas esses que foram 
demitidos a gente não conseguia representar, porque ele não estava com a 
gente. Legalmente, oficialmente, ele não estava na nossa base, a gente 
teve que reconquistar isso. E aí nós tivemos que trabalhar com o que tinha 
para trabalhar. Nós tivemos que fazer uma outra Convenção Coletiva. Ou a 
gente faz uma nova Convenção Coletiva e vai batalhar pelo que a gente 
perdeu – e até hoje faz esse discurso nas assembleias do pessoal de rede, 
e melhorou muito de lá prá cá – ou não tem nem a representação. Quer 
dizer, não adianta lutar por um trabalhador que você não representa 
oficialmente. Então, nós precisávamos da Convenção em condições das 
empresas aderirem e a partir daí, ano após ano, a luta continua. (Francisco 
Izidoro129 – Diretor/SINTTEL-Rio)  

 

Até que se chegue à representação efetiva da Comissão de Negociação dos 

Trabalhadores da Rede há um longo caminho no qual a relação trabalhadores e 

sindicato deve ser compreendida, num contexto em que as mudanças trazidas pela 

privatização do setor de telecomunicações, em 1998, e pelas inovações tecnológicas 

e de gestão, especialmente a partir dos anos 2000, se imporão num ritmo e numa 

qualidade até então inimagináveis para aqueles dirigentes sindicais. E que lhes 

colocarão, enormes desafios tanto a nível de estratégia de negociação quanto de 

mobilização e organização da categoria.  

 No caso das empresas de Rede, tem-se uma rotatividade menor do que a 

verificada no Teleatendimento, portanto, acaba sendo mais comum – mesmo que 

  ont    um pro  sso  nt nso    “m  r   o”    m  s r   nt m nt   de integração 

de uma empresa para/com a outra – os trabalhadores ficarem um tempo maior na 

categoria, o que contribui, também, de certa forma, para um maior envolvimento com 

os problemas do trabalho, assim como com as várias possibilidades de enfrentá-los. 

 Mas não é só o tempo de trabalho. É o tipo de trabalho que desenvolvem, as 

relações que se estabelecem para tanto, que também podem contribuir para um 

maior domínio acerca da sua importância no conjunto do trabalho. Sobre essa ideia 

e sobre o fato de pertencerem a uma mesma categoria, ainda que vivendo relações 

bastante diferenciadas daquelas dos trabalhadores das operadoras, a fala de um 

                                                        
129 Entrevista realizada no dia 06/10/2016, na sede do SINTTEL-Rio. Francisco é trabalhador da Oi 

(técnico de Rede), mas é originário da antiga TELERJ. Faz parte do grupo de militantes que, ao 
entrarem na empresa, no final dos anos de 1970, contribuíram para a renovação do sindicato nos 
mol  s  o “novo s n    l smo” qu  sur      p rt r   s  r v s    78 no ABC p ul st . (V r: SILVA  
2010). Faz parte da direção do sindicato desde a metade dos anos 1980. 
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outro dirigente da antiga estatal TELERJ também nos auxilia a compreender o 

quanto toda essa experiência é, ao mesmo tempo, difícil e desafiadora para os 

trabalhadores: 

 
Os trabalhadores da Rede têm mais essa noção. Por que? Porque eles só 
trabalham prá Oi, por exemplo. Não trabalham prá outra empresa. Ou 
melhor, ou trabalham prá Oi, ou trabalham prá Tim, ou trabalham prá Claro. 
Então, esse trabalhador está vinculado diretamente ao serviço de 
telecomunicações. Porque ele tem que instalar um telefone fixo, ele tem que 
instalar uma banda larga, uma TV por assinatura, e ele sabe que aquilo ali é 
da Oi, é da Vivo, ou é da Claro. Então, esse pessoal que presta serviço na 
instalação e na manutenção de rede, esse tem mais clareza. O do 
teleatendimento é menos, porque ele presta serviço prá telecomunicações, 
mas ele presta prá bancos, presta prá órgãos da administração federal, 
estadual, municipal, prô comércio, e às vezes, uma empresa de 
teleatendimento, o maior contrato dela é prá banco. Então, provavelmente, 
esse pessoal devia ser bancário, isso  a gente tem clareza também. Outra 
parte presta para telecomunicações, então,  essa turma do teleatendimento 
tem menos noção da categoria... Não é que tenha menos noção, tem 
menos identificação, ou uma identificação diferente daquela do pessoal da 
operadora e do pessoal que faz o serviço de rede. (Luis Antônio130, Coord. 
Geral/SINTTEL-Rio) 

  

Tal identificação também está presente nas falas dos entrevistados da 

Comissão, especialmente ao explicarem o seu processo de trabalho – e as 

mudanças tecnológicas e de gestão, geralmente ligadas a demandas da operadora 

Oi, que eles conhecem e discutem – e expressarem também a preocupação com as 

consequências dessas mudanças para o conjunto dos trabalhadores das 

prestadoras: 

 
Ele chega numa área, por exemplo numa área que eu trabalhei, no Anil131, 
quem conhece lá, não tem condições de fazer nada lá em cima, os cabos 
tão energizados, são redes que não... ela tá precarizada, não tem como, e 
eles te cobram. Às vezes você consegue, às vezes é um fiozinho solto na 
casa do assinante, mas a nível de rede, se tu for manobrar um par não 
consegue. A rede da Oi, hoje em dia, no meu ver, como outras pessoas 
também, outros companheiros de trabalho, eles não tinham que investir em 
click, tinha que investir em rede, prá depois implantar o click.  [...] Nós temos 
reuniões com o Bila132, com o diretor, ele fala: - “N o   ss   l  k        nt  
v    just r.” M s  tr p lh   o  l  k t m  tr p lh  o   v       mu tos. Eles 

                                                        
130 Assim como Francisco, a trajetória profissional e de militância sindical de Luis Antônio é bastante 

semelhante: entra na TELERJ em 1979, como técnico em Telecomunicações e começa a participar 
das atividades do sindicato, a fim de disputar (segundo o entrevistado) com os conservadores. 
Também está na direção do SINTTEL-Rio desde os anos 1980, tendo sido coordenador geral da 
FITTEL e hoje é secretário geral da FENATTEL.  

 
131 No bairro de Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. 
 
132 Cristiano Bila, vice-presidente da empresa Serede, com quem a Comissão e os diretores do 

Sindicato têm bastante contato para tratar problemas dos trabalhadores nos locais de trabalho. 
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não vão querer voltar atrás, por isso essa rotatividade de entra colaborador, 
sai colaborador, porque os caras não se adapta a essas ferramentas, e ela 
não funciona, realmente quem trabalha com ela vê que ela não funciona, ela 
trava, o tempo todo ela trava, você tem que ficar procurando área, você tem 
que ficar parado prá poder trabalhar. Se tu andar ela não funciona. Isso aí o  
cara fica improdutivo, ele tem que tá fechando nota, às vezes você tá com 
uma nota aqui, o click tira ela, é uma loucura. (Alex Negreiros, diretor de 
base/SINTTEL-Rio) 

  

Todas essas questões fazem parte, hoje, de uma pauta periódica de debate 

entre as empresas prestadoras de serviço e a Comissão de Negociação de Rede, 

que se intensifica no período das Campanhas Salariais, mas que, em especial no 

caso da Serede (maior empresa prestadora de serviço à Oi, com mais de 13 mil 

funcionários no Rio) se reúne também para tratar de pontos específicos do trabalho 

naquela empresa. Numa dessas reuniões, ocorrida em 03 de dezembro de 2015, 

cujo principal ponto de pauta era a jornada excessiva, um dirigente sindical abriu a 

reunião falando das inúmeras reclamações que o sindicato tem recebido, 

principalmente da Baixada Fluminense e de Niterói, de trabalho direto nos finais de 

semana. A empresa, então, apresenta, em power point um quadro de dias 

trabalhados, em que a média ficou em 21,6 dias, quando deveria estar em 24,3 dias, 

segundo o planejado. Ao mesmo tempo, segundo a própria empresa, cerca de 20% 

dos trabalhadores estaria trabalhando mais que 25 dias por mês (alguns, até 29 

dias). Estes dados geraram um debate intensíssimo, com muita participação dos 20 

representantes dos trabalhadores, que não apenas relataram a sua experiência 

particular, como também cobraram bastante da empresa, em especial da postura 

dos supervisores, que desrespeitavam o que estava firmado na própria Convenção 

Coletiva de Trabalho, segundo os mesmos. 

 Nesse debate, confirmando a ideia de Scott sobre o sentimento de libertação 

qu    r   o mom nto qu  s  “pu l   z ” o   s urso “o ulto”  um tr   lh  or  nt rro   

o vice-diretor da empresa, exatamente depois de ele apresentar os dados que 

apontavam um determinado número de trabalhadores que trabalhavam até 29 dias 

direto sem folga. E o faz da seguinte maneira, ironizando a não transparência das 

ordens e, ao mesmo tempo, reforçando o papel da Comissão e do dirigente sindical: 

 
A   nt  qu r   s   r qu m é  ss  p rson   m “V m      m ”. Porque 
sempre que a gente questiona alguma ordem (ficar até às 19h, ficar no final 
de semana), a resposta é essa.  
O meu papel é levar as demandas, mas parece que a gente só incomoda. 
Outra coisa é em relação às notas: às vezes, a gente para antes porque o 
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click não funciona e a gente é obrigado a ficar parado. Por isso é que dá o 
horário de término às 13:30h, por exemplo.   

 

 O que nos parece, nessa fala, mas também por vários outros elementos 

passíveis de serem percebidos nas reuniões acompanhadas é que o fato de a 

maioria delas acontecerem na sede do sindicato, e contarem sempre com um 

número entre 20 e 40 trabalhadores (dependendo se reunia uma ou mais empresas 

e o sindicato patronal); de ter, também, quase sempre, reuniões preparatórias ou 

durante o processo de negociação; do grupo se reunir num almoço ou lanche 

coletivo, tudo isso contribuía para criar uma unidade e segurança que permitia a 

cada um, ainda que de maneira diferenciada (já que era perceptível a maior ou 

menor experiência dos participantes) assumir, por assim dizer, a face pública 

daquele discurso da precarização do trabalho nas empresas prestadoras de serviço 

de rede. 

 Não significa, no entanto, que esses trabalhadores não tenham clareza dos 

limites ou dificuldades enfrentados mesmo com esse instrumento/ processo de 

representação e em sua articulação com o sindicato. Podemos captar essa 

preocupação a partir da avaliação de um dirigente, membro da Comissão: 

 
Com essa rotatividade de entra funcionário, sai funcionário, saiu muitas 
pessoas que “fechavam”, vamos botar assim, que paravam, tavam ali prá 
ouvir o sindicato. A gente convocava, eles tavam na porta da empresa, 
então, a empresa agora tá com um efetivo renovado, muitas pessoas novas, 
o que que tá faltando... buscar um meio que essa galera não venha se 
dispersar, que ela venha prá perto do sindicato, ouvir o sindicato, porque 
quando nós entramos na rede, muitas das vezes pessoas que às vezes se 
leva, que se deixa levar pelo ouvido, eles: - “Oh  o s n    to n o f z n     
s n    to é  ompr  o.” Ent o  qu m tá  h   n o novo n o  onh     n o 
conhece o sindicato, mas tá na hora, do meu ver, da gente começar mudar 
esse jogo. Eu sempre falo: - “G nte, a gente precisa fazer uma divulgação, 
nós precisamos botar cartazes, nós precisamos... os seus representantes 
sindicais ter uma identificação, porque o cara não me conhece, são 
poucos.” [...] Às vezes eu tô passando perto do cara e o cara tá sofrendo 
alguma punição, alguma injustiça. Que eu passo perto do cara, o cara não 
me conhece, entendeu? Tô trabalhando igual ele, tô com a roupa igual a 
ele. “Pô, quem é esse cara?” A gente começa, tem um cara ali que é 
representante, a gente vai chamando. “Olha, pô, participa da reunião lá, tal, 
lê o jorn l.” A gente não tem esse tempo hábil de pegar o jornal e sair 
distribuindo, porque a gente pega o serviço e tem que partir prá nota. 
Senão, daqui a pouco a gente tá sendo cobrado: - “Pô, tu tá zerado.” 
Entendeu? Essa situação do representante sindical tem que ser mudada 
assim, ainda mais em Jacarepaguá. Em todo lugar também tá assim, muita 
gente nova, não conhece o trabalho do Sinttel. Eu vim pro Sinttel, por que? 
Eu confio no trabalho. (Alex Negreiros, diretor de base/SINTTEL-Rio) 
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 Uma vez mais, o dilema de agir em determinadas condições. O que foi 

acumulado, o que se aprendeu? O que é possível recuperar e o que é necessário 

reinventar para enfrentar as novas forças (e suas estratégias) – uma delas, citadas 

pelo trabalhador/dirigente, a alta rotatividade, também presente, e de maneira ainda 

mais profunda, no segmento do Teleatendimento – na perspectiva de romper ou 

avançar sobre essa condição de precariedade nas relações de trabalho?  

 Essas são questões que desde o final da década de 1990 os trabalhadores 

em telecomunicações e suas entidades representativas têm o desafio de enfrentar, 

no plano prático e no político, e a que vimos, também, no plano teórico, tentando 

recuperar e analisar, na perspectiva de compreendê-las no máximo possível de 

relações que ajudem-nos a perceber o movimento de resistência desses 

trabalhadores a essa nova morfologia social do trabalho, de que nos fala Alves 

(2013). 

 Orientada pela noção de experiência em Thompson, no diálogo com a ideia 

do “  s urso o ulto”     S ott  p nso qu  tanto o perfil que vimos construindo a partir 

dos dados das demissões nos três segmentos do setor de telecomunicações do Rio 

de Janeiro, mais as percepções que os trabalhadores expressaram: 1) sobre suas 

condições e relações de trabalho, através dos e-mails; 2) sobre as greves no 

Teleatendimento; 3) sobre a Comissão de Negociação de Trabalhadores da Rede, 

nos permitem afirmar que está presente no seu cotidiano uma resistência à sua 

precária condição.  

 Essa resistência os coloca também em contato com o sindicato, que deve 

cumprir o papel de representá-los e defendê-los, publicamente, contra a 

precarização. Baseado no entendimento sobre esse papel é que se estabelece (ou 

não) a relação entre esses dois atores, e entre  l s   s u pr n  p l “  v rsár o”   s 

empresas, na negociação do que é direito dos trabalhadores. Assim, os Acordos e 

as Convenções Coletivas se tornam elementos importantes para a análise da 

correlação de forças entre trabalhadores e empresas (ou trabalho e capital), num 

determinado período histórico, em dadas condições, mas também para 

compreendermos a própria relação entre trabalhadores e sindicato, a partir do que 

s   ons  u u “ onqu st r” n st s A or os  /ou Conv n õ s   profun  n o o s nt  o 

da representação e sobre o papel do sindicato.  

À sua análise, nos dedicaremos no Capítulo que se inicia.      
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4 A AÇÃO SINDICAL FRENTE À PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
 

 Todas as transformações das últimas décadas do século XX e início do 

século XXI, em função da globalização econômica e da abertura comercial, 

trouxeram efeitos sobre o trabalho e as suas organizações, especialmente as 

s n     s. E  s  nos p  s s   ntr  s  o “ ons nso prot tor  o w lf r  st t ” 

(SANTANA; RAMALHO, 2003, p. 12) foi substituído pela dieta neoliberal, essa 

experiência não tardou a alcançar também a periferia, onde a proteção ao trabalho 

nunca foi das mais sólidas. 

 
Tais mudanças tiveram repercussão tanto no processo organizativo dos 
trabalhadores como na relação capital/trabalho. Os organismos sindicais, 
incluindo aí seus aspectos de movimento e de instituição, passaram a ter 
muita dificuldade em dar conta do novo cenário, que lhes reduzia 
grandemente os espaços de manobra, colocando em risco as práticas de 
ação e as conquistas desenvolvidas ao longo do século XX. Os novos tempos 
pareciam trazer um tipo de sociabilidade que se contrapunha a quaisquer 
possibilidades de participação de corte coletivo e público. (SANTANA; 
RAMALHO, 2003, p. 12) 

 

 Mas Santana e Ramalho, assim como outros autores (BEYNON, 2003; 

ANTUNES, 2003; BOITO JR, 2003) vão afirmar que, apesar das grandes 

dificuldades postas aos sindicatos nesse cenário de desregulamentação e 

flexibilização de todo o sistema social montado a partir do mundo do trabalho, não é 

razoável dizer que vivemos um declínio ou decadência do movimento sindical, como 

se chegou a afirmar nos anos 1990, inclusive no Brasil (RODRIGUES, 1999). 
 Então, se há uma redução dos espaços de manobra, provocados pela 

insegurança do desemprego, pela flexibilização das relações de trabalho, pelo uso 

de novas formas de gestão, parece haver, por outro lado, um ressurgimento do 

movimento organizativo dos trabalhadores, integrando práticas preexistentes com 

novos formatos de intervenção, incorporando novos temas e demandas, articulando 

em rede com outras formas de representação dos trabalhadores, assumindo o 

caráter transnacional de sua luta e organização e, por fim, resgatando a dimensão 

cultural em sua política. (SANTANA; RAMALHO, 2003, p. 36).     

 Mas, se concordamos que não se trata de um declínio ou decadência, não há 

como ignorar o que houve de recuo na ação dos sindicatos, expresso numa 

diminuição do número de filiados, ou mesmo na sua atividade reivindicativa e 
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influência política nas principais economias capitalistas, como na Europa ocidental, 

América do Norte e Japão. Segundo Boito Jr (2003, p. 323) isso é verdadeiro, 

embora a situação esteja longe de ser homogênea. O ritmo e a intensidade do 

refluxo sindical variam de acordo com o setor econômico e o país considerado: nos 

EUA e França a queda nos níveis de organização sindical foi muito maior do que na 

Inglaterra e Alemanha; enquanto que no Canadá, foi mantido o mesmo nível de 

sindicalização, ao longo das décadas de 1970, 1980 e 1990. Nos países 

escandinavos, por exemplo, a sindicalização cresceu. De qualquer forma, ainda 

segundo o autor, o sindicalismo dá claros sinais de recuperação133   “já é hor     os 

cientistas sociais, observadores e sindicalistas deixarem de lado o discurso da crise 
stricto sensu e começarem a discut r    nt n  r  ss  r  up r   o.” (BOITO JR, 

2003, p. 321) 

 Beynon destaca, qu  no R  no Un  o   nos Est  os Un  os n  “ r ” T t h r 

(com seu bordão TINA – There Is No Alternative/Não há alternativa) e Reagan, 

prevaleceu a ideia que identificava os sindicatos e seus líderes como personagens 

de uma era ultrapassada: 

 
Os l   r s s n     s  r m t o  omum nt   h m  os    “  rõ s” qu   sso 
v rou p rt   o   s urso  ot    no. Outr s  lusõ s   omo      “máf  ”  
traziam consigo as ideias de poder e corrupção. Juntas, tais ideias serviram 
para identificar o sindicalismo (e, por extensão, a classe trabalhadora) como 
essencialmente ultrapassado e vivendo no passado. As manchetes dos 
jornais frequentemente associavam a liderança sindical aos dinossauros. 
(BEYNON, 2003, p. 55) 

 

 O mesmo discurso foi utilizado no Brasil, especialmente durante o governo 

Collor, para atacar trabalhadores e dirigentes sindicais das empresas estatais, na 

perspectiva de convencer a opinião pública e o conjunto da sociedade acerca da 

necessidade da privatização das empresas estatais. 

 Mas não era apenas no nível do discurso que as dificuldades se 

manifestavam, como foi possível perceber a partir dos anos 1990, com a 

reestruturação produtiva que acarretou a perda de mais de um milhão de postos de 

                                                        
133 Boito Jr aponta números de sindicalização crescente em países da Ásia e Europa oriental, assim 

como o aumento de movimentos grevistas na Europa, Estados Unidos, Brasil, desde o final dos 
anos 1990 e início dos anos 2000, como indícios de recuperação dos movimentos sindicais. 
Também Beynon (2003, p. 58) afirma que já nos últimos anos da década de 1990 o número de 
filiados a sindicatos no Reino Unido e Estados Unidos voltava a crescer e os sindicatos buscavam 
estratégias que transcendessem as fronteiras nacionais, acompanhando a crescente 
internacionalização das empresas.   
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trabalho na indústria, a disseminação de formas precárias e informais de ocupação e 

uma relativa expansão do emprego no setor de serviços, o que começou a debilitar 

as bases dos sindicatos mais fortes no Brasil. (OLIVEIRA, 2003, p. 277) 

 Ao analisar as tendências nas Negociações Coletivas no Brasil,a partir da 

metade dos anos 1990134, Oliveira (2003, p. 280-281) vai apontar que a lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994, ao estabelecer as bases do novo plano de estabilização 

econômica, proibiu reajustes automáticos de salários, o que fez com que deixasse 

de existir um patamar mínimo de correção salarial válido para todas as categorias 

profissionais, e que servia como ponto de partida para as negociações com os 

empresários e o próprio governo. A chamada PLR (Participação nos Lucros ou 

Resultados) passou a ocupar o lugar das normas de reajuste salarial, só que 

parcialmente, já que estes valores recebidos não incidem sobre o cálculo das férias, 

13º salário, FGTS, recolhimento previdenciário.  

 Além dessa, outras medidas governamentais impactaram sobremaneira o 

conteúdo das negociações coletivas a partir dos anos 1990 135 , quais sejam, o 

contrato por prazo determinado, o banco de horas, a suspensão do contrato de 

trabalho e o regime por tempo parcial. E, segundo Oliveira (2003, p. 293), por menor 

qu  t nh  s  o o  mp  to   ss s m     s   l s “p v m nt r m o   m nho p r    

  sr  ul m nt   o  o tr   lho no Br s l.” 

 Tudo isso repercutiu sobre as negociações coletivas, conforme indica Oliveira 

(2003, p. 287), em especial nos seguintes pontos: 1) o emprego passou a ocupar o 

lugar das questões salariais nas mesas de negociações, através de cláusulas como: 

manutenção e ampliação dos postos de trabalho, garantia do nível de emprego, 

redução da jornada de trabalho, fim das horas extras e estabilidade no caso de 

introdução de novas tecnologias (com poucos ganhos em relação aos direitos 

estabelecidos em lei); 2) o tema da qualificação profissional passou a figurar em 
                                                        
134 A Reforma Trabalhista proposta pelo governo Michel Temer (e que sofreu um recuo, ao menos 

momentâneo, em função da reação dos movimentos sociais e do conjunto das forças sociais 
organizadas), certamente aprofundará as condições desiguais entre capital e trabalho, 
especialmente com a liberalização da terceirização até mesmo nas atividades-fim, da prevalência 
do negociado sobre o legislado e da flexibilização da jornada de trabalho, três dos itens da maior 
relevância nessa reforma, sob o ponto de vista das forças empresariais conservadoras. Juntamente 
com a proposta da Reforma da Previdência, este conjunto de medidas significa um ataque dos mais 
graves aos direitos da classe trabalhadora no Brasil.  

 
135 O autor destaca, no entanto, que nos anos de 1993 e 1994, várias categorias como Bancários, 

Metroviários, Metalúrgicos, Químicos, ainda conseguiram preservar, em seus Acordos ou 
Convenções Coletivas de Trabalho, grande parte de cláusulas sociais (ver OLIVEIRA, 2003, p.  282-
286). 
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algumas convenções coletivas, embora de maneira genérica e com poucas 

cláusulas que previam algum investimento, por parte das empresas, em programas 

de qualificação profissional; 3) assuntos como Organização nos locais de trabalho e 

acesso às informações das empresas continuavam ausentes das negociações e 

poucas categorias conseguiram garantir cláusulas como essas nos Acordos 

Coletivos. (DIEESE, 1997, p. 62 apud OLIVEIRA, 2003, p. 288)     

 Quando nos debruçamos sobre os Acordos Coletivos e as Convenções 

Coletivas de Trabalho, assinados entre o SINTTEL-Rio e as empresas e sindicatos 

patronais do setor de telecomunicações pudemos perceber, claramente, a presença 

dessa temática ir ganhando corpo, ano a ano, no que parece ser mesmo uma 

batalha muito difícil para o campo do trabalho.  

Daí o reconhecimento, por toda a literatura sociológica, nos termos de 

Santana e Ramalho (2003), de que, apesar de sua heterogeneidade, a 

reestruturação que atingiu setores industriais e regiões diversas do Brasil, trouxe 

grandes problemas para os sindicatos. A ponto de alguns estudiosos chegarem 

mesmo a se perguntar, como foi apontado anteriormente, se o sindicalismo não 

estaria condenado ao desaparecimento (RODRIGUES, 1999 apud SANTANA; 

RAMALHO, 2003, p. 23). 

 Os estudos a partir dos anos 1990 vêm revelando, como reforçam Santana e 

Ramalho (2003, p. 31), a pressão da reestruturação industrial sobre o sindicalismo 

que cresceu institucional e politicamente a partir do final dos anos 1970 com as 

greves do ABC paulista e que teve seu ápice com a criação das centrais sindicais – 

principalmente a CUT, nos anos 1980 –   “ x   n o nov s postur s   pon o  m 

x qu    for        r  nh    umul     nt r orm nt .”  

 Para essas questões não há respostas fáceis e, no caso brasileiro, persistem 

dilemas ainda maiores, como nos apontam os autores, uma vez que o país se 

envolveu no processo da globalização econômica sem que tivesse resolvido 

problemas sociais básicos, certamente com risco de serem potencializados ainda 

mais. Nesse sentido, tanto no plano teórico quanto no prático, é possível e 

necessário elencar alguns pontos para uma agenda de reflexão e ação sobre a 

r l   o tr   lho   s n    to. Qu  n o s o “r    t s p r  s  r     r s ”, mas têm 

orientado, no caso da retomada das atividades do movimento sindical, algumas 

experiências interessantes, mundialmente, segundo os autores. São elas: 
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a retomada das organizações de base, a revisão das formas organizativas e 
mobilizatórias, a incorporação de novos temas e demandas, a articulação 
em rede com outras formas de representação dos trabalhadores, assunção 
do caráter transnacional de sua luta e organização – transcendendo seus 
limites e questões nacionais - , e, por fim, o resgate da dimensão cultural 
em sua política – fazendo com que as entidades deixem de ser vistas 
apenas como máquinas de guerra na luta de classes e recuperem, no bolo 
dessa luta, também seu aspecto de produtoras de novas sociabilidades 
entre os seus membros. (SANTANA; RAMALHO, 2003, p. 36)      

 

É neste cenário que procuramos compreender também a ação do SINTTEL-

Rio e sua relação com os trabalhadores em telecomunicações, na complexa 

mediação com as empresas no Rio de Janeiro, desde o período pós privatização do 

Setor de Telecomunicações, em 1998, até os dias atuais. 

 
 
4.1 O SINTTEL-Rio e o repertório de ações frente às transformações no 

trabalho 
 
 

Como vem sendo apontado ao longo deste trabalho, e por vários autores, as 

mudanças no trabalho – tanto em seus aspectos organizacionais, quanto 

tecnológicos e de legislação –, implementadas pela globalização neoliberal, 

trouxeram efeitos para a vida dos trabalhadores e de suas organizações, mormente 

as sindicais. E não foram dos mais simples, como de resto, bem o demonstramos a 

partir das contribuições já citadas.   

 Também no caso dos trabalhadores em Telecomunicações do Rio de Janeiro, 

objeto da nossa pesquisa, alguns elementos já foram apontados nesse sentido, ao 

tratarmos do Setor de Homologação, que é criado, justamente, quando a temática 

do desemprego passa a fazer parte, de maneira concreta (e permanente) do 

cotidiano da vida dos trabalhadores e do sindicato – no caso da categoria em 

questão, a partir dos anos 2000, quando se consolida o modelo privatizado do setor 

de telecomunicações. 

 Os dados sobre a perda nos empregos diretos, levantados quando da 

dissertação de mestrado, em 2002, revelam: segundo balanço da FITTEL 136 

                                                        
136 Entre 1956 e 1985, o Sinttel-Rio foi fundador e compôs a base da FENATTEL; em 1985, com uma 

crítica de que a federação não representa os trabalhadores, rompe com a mesma e junto com mais 
6 sindicatos formam a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações (FITTEL), 
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(Federação Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações), era de 1/3 a 

perda nos empregos diretos, após um ano de privatização. O estudo apontava que o 

maior número de demissões ocorreu na TELEMAR, empresa que também adotou 

uma política mais dura com os dirigentes sindicais, chegando, inclusive, a demitir 

vários ex-dirigentes, logo em 1998. Os dados das demissões na TELEMAR-Rio, 

apresentados pelo SINTTEL-Rio, no período de 31/07/98 a 31/05/2002 foi de 12.804 

demissões, o que equivalia ao número de trabalhadores total da empresa antes da 

privatização. (RODRIGUES, 2002, p. 163) 

 Tudo isso significava, também, um revés para os sindicatos, tanto do ponto 

de vista organizativo quanto financeiro: em dois anos, de 1999 a 2001, o índice de 

sindicalização da categoria cai de 90% para 10%, como aponta Silva (2010, p. 173). 

Parte das consequências pode ser percebida na fala de um dirigente do SINTTEL-

Rio, citado por Silva (2010) 

  
[...] não se tinha mais recurso para ter um jornal periódico duas vezes por 
semana, para fazer campanha [...]. Foi o pior período que o sindicato 
passou desde que nós entramos, em 84. Nós estávamos acostumados no 
crescimento: melhorando a mobilização, sindicalização, os Acordos 
Coletivos [...]. No período pré-privatização começamos a ver um pouco o 
baque: os Acordos começam a ter mais dificuldade, mobilização menor, 
número de trabalhadores dimunindo. Quando chega a 2000, 2001, foi o 
desastre: o sindicato destroçado, a categoria destroçada, os antigos 
militantes demitidos [...], e as empresas se reorganizando neste novo 
cenário. 

 

 Todo esse revés foi ainda mais grave porque se fez acompanhar de uma 

perda e um questionamento do próprio papel de representante dos trabalhadores, 

ou, pelo menos, de parte desses trabalhadores. Na medida em que muitos dos 

serviços de telecomunicações foram terceirizados – toda a parte da Rede Externa 

(anteriormente, realizada por trabalhadores da TELERJ); todo o teleatendimento137 

                                                                                                                                                                             
que chegou a ter 19 dos 28 sindicatos estaduais. Em 2009, considerando a fragmentação da 
categoria e da luta pós privatização, a direção do Sinttel-Rio propõe uma única federação nacional, 
“ m   f s     un           t  or  ”      r f l    o à F   r   o N   on l  os Tr   lh  or s  m 
Telecomunicações (FENATTEL), o que não é aceito pela direção da FITTEL. A direção do Sinttel-
Rio submete sua proposta às suas instâncias deliberativas e em Assembleia Geral, realizada no dia 
12 de março de 2009, aprova a refiliação à FENATTEL, no que é seguida por vários sindicatos da 
antiga base da FITTEL. (Sobre o debate e as propostas do Sintel-Rio acerca dessa temática, ver: 
SILVA, 2010, p. 206-214). 

 
137 É preciso apontar, no entanto, que algumas operadoras, como a TIM, a GVT, dentre outras, a 

nível nacional, têm seu próprio teleatendimento, não sendo este, portanto, terceirizado. Mas esse 
número é residual, não chegando a criar qualquer tipo de alteração significativa nas relações de 
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(que pode ser identificado com o trabalho anterior das telefonistas, da TELERJ e 

EMBRATEL, essa, no caso da telefonia internacional) – o SINTTEL-Rio não tinha, 

imediatamente, a representação desses trabalhadores. No caso dos trabalhadores 

da Rede, por exemplo, algumas empresas seguiam a Convenção Coletiva do 

Sindicato da Construção Civil; mu t s  mpr s s  r m “f m l  r s”  s m n nhum  

formalização e isso dificultava enormemente a relação institucional com o sindicato.  

A fala de um dos dirigentes do SINTTEL-Rio, em entrevista a nós concedida, 

sobre esse período e essa situação, aponta, de forma concreta, o que vimos 

destacando no plano teórico sobre como os sindicatos foram afetados pela 

reestruturação das empresas, no estágio neoliberal do capitalismo: 

 
Não foi só a questão do teleatendimento, foi a questão da própria rede. Ah, 
era fácil segurar uma EBT, ou segurar uma Telemar (depois Oi), porque 
com essas empresas a gente tinha acordo coletivo, mas e o resto? A gente 
tinha uma péssima e mal redigida convenção, mal resolvida, mal pensada, 
porque a gente não tinha essa experiência. Mas a gente se dá para com 
essa situação. Essa situação fica mais grave ainda quando a gente se dá 
conta de que as telefonistas sumiram, ao pé da letra. Elas foram demitidas 
da Alexandre Mackenzie, assim como em São Paulo, foram demitidas da 7 
de Abril, onde ficavam as telefonistas todas. Isso é curioso, né? No Rio era 
de um jeito, São Paulo era do mesmo jeito, só mudou o endereço. Se 
concentravam todas num prédio, e de repente, a gente se viu sem 
telefonistas. Cadê essas telefonistas? As empresas contratavam como Call 
Centers e diziam que os Call Centers eram teleatendentes, eram isso, eram 
uma nova categoria. Caramba! A gente perdeu tudo. A gente perdeu o 
pessoal de rede, que foi demitido, foi prá prestadora de serviço  e que não 
tava na nossa base. As telefonistas foram prô Call Center, que não tava na 
nossa base. Poxa, não tem isso, não. Nós vamos prá dentro. Nós vamos 
brigar, nós vamos fazer greve, paralisar essas empresas, mas nós vamos 
representar. Não dá prá perder. Essa decisão foi um sufoco, porque a gente 
foi, literalmente, fazer acordo aqui, fazer acordo ali, porque a gente tinha 
aquela convenção do Sindimest que ninguém queria, que ninguém topava. 
Porque não tinha negociação. A gente falava: “ou dá isso, ou a gente para”. 
E as empresas: “Mas o meu contrato com a Telemar não paga nem a 
metade do que tá previsto aí. O que é que eu vou fazer?” Esta foi a grande 
pernada do capital. (Francisco Izidoro/diretor SINTTEL-Rio)  

 

 O esforço pela representação dos trabalhadores, nesse cenário, incluía, 

então, desde o enfrentamento do grave déficit financeiro; campanha permanente de 

sindicalização138; a negociação com vista ao fechamento de Acordos Coletivos de 

                                                                                                                                                                             
trabalho desse segmento específico, já que o Acordo das operadoras ainda está muito longe da 
realidade alcançada pelas prestadoras de serviço, sejam elas de rede ou de teleatendimento.    

138 O Sinttel-Rio mantém, de forma permanente, a Campanha de Sindicalização na categoria, 
especialmente, junto aos trabalhadores do Teleatendimento e da Rede. Como apontamos, 
anteriormente, somente neste ano, em um mês de Campanha na empresa Atento, 500 novas 
sindicalizações foram efetivadas, enquanto na Rede, de janeiro a março foram efetuadas novas 
1.500 sindicalizações. Atualmente, o sindicato conta com um total de 17.373 associados, sendo 
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Trabalho em todas as empresas e condução de campanhas específicas, como 

aparece em destaque na fala do coordenador geral do SINTTEL-Rio (gestão 2002-

2005), Luis Antônio, em publicação organizada por SILVA (2010, p. 177): 

 
[...] tomamos uma decisão [...]: vamos encarar essas empresas todas, não 
vamos mais ficar pensando na empresa que não é mais a tele, resolvemos 
fazer campanha salarial em toda e qualquer empresa que tenha algum 
trabalhador de telecomunicação, principalmente nos dois segmentos mais 
precários, que são Rede e Teleatendimento, e fomos à luta nisso. 
Começamos a fazer os Acordos Coletivos, ainda com muitas dificuldades, 
muitos problemas, mas resolvemos encarar e ter muitos Acordos Coletivos. 

 

 Tal decisão, que se dá em cima dessa realidade de reestruturação altera, no 

caso da negociação coletiva, o cenário que antes da privatização, em 1998, era de 

assinatura de dois Acordos Coletivos anuais, pelo SINTTEL-Rio (com a TELERJ e a 

EMBRATEL), para uma média de 60 (sessenta) – e às vezes mais – Acordos 

Coletivos ao ano, a partir de meados dos anos 2000. E, se os Acordos com as duas 

antigas estatais eram praticamente iguais, esses novos englobavam/englobam uma 

variedade de questões e uma diversidade entre si, que demandavam, e ainda 

demandam da direção do sindicato (e de suas assessorias – jurídica e econômica, 

especialmente) uma atenção e dedicação para se chegar a um conjunto de 

cláusulas que garantam o básico de direitos no trabalho.    

Assim, de uma prática que nos anos 1990 conjugou tanto as ações mais 

corporativas, expressas no momento das Campanhas Salariais, com outras em que 

                                                                                                                                                                             
5.838 associados da Rede; 6.741 do Teleatendimento; 1.011 das operadoras; 693 aposentados e 
3.090 sócios assistidos (dados de março/2015, informados pela Secretaria da entidade). Valem 
alguns esclarecimentos acerca destes números: em primeiro lugar, este é um índice de 
sindicalização ainda baixo, conforme confirma o diretor financeiro do Sinttel-Rio, que aponta este 
total entre 25 e 30% da categoria, apontando que, muito embora a taxa de sindicalização seja 
crescente, ela sofre alterações também permanentes, principalmente pela alta rotatividade no setor. 
Nesse sentido, se recuperarmos os números das homologações nos últimos três anos no Rio de 
Janeiro, e considerarmos as empresas prestadoras de serviços de Rede e Teleatendimento, 
podemos entender como o alto número das demissões pode, de fato, impactar na oscilação da taxa 
de sindicalização da categoria. Ainda assim, segundo o mesmo dirigente, a arrecadação com as 
mensalidades dos associados, atualmente, chega a cerca de R$200 mil mensais, uma realidade 
bem mais estável do que aquela vivenciada pelo sindicato nos primeiros anos pós privatização. 
Nesse sentido, vale um outro destaque sobre um número apresentado acima, que se refere aos 
sócios assistidos. Essa foi uma categoria de sócio criada também logo após a privatização, com a 
perspectiva de atender dois objetivos: por um lado, não deixar que a grande massa dos 
trabalhadores demitidos no período pré e pós privatização (parte deles, reunidos em algumas 
cooperativas, mas a maioria deles sem trabalho formal) estivesse sem assessoria jurídica, ou algum 
tipo de assistência (de saúde), de lazer; e, por outro, recuperar minimamente parte da receita com 
as mensalidades dos associados, a partir destas contribuições dos sócios assistidos. Como os 
números indicam, ainda hoje, há uma grande participação de ex-trabalhadores da categoria que se 
mantêm como associados ao sindicato, na condição de sócio assistido (nesse caso, eles só não 
podem votar e ser votados nas eleições sindicais).             



143 

a expressão política mais ampla ganhou espaço significativo – com a defesa do 

monopólio estatal e as várias ações que foram se desdobrando, tanto interna quanto 

externamente, em maior conhecimento e exposição do setor de telecomunicações 

aos próprios trabalhadores e à sociedade139 –, os anos 2000, com as mudanças 

tecnológicas e de gestão nas empresas de telecomunicações, fazem com que o 

s n    to p ss    pr or z r “nov s” form s       r.      

 Tilly; McAdam e Tarrow (2009, p. 24), em seus estudos sobre o confronto 

político140, vão utilizar o conceito de Repertórios para designar as formas assumidas 

pelas ações dos movimentos sociais num dado período histórico. Então, poderíamos 

associar repertório aos atores, como por exemplo, greve/proletários. Mas, segundo 

os autores  “os r p rt r os não são simplesmente uma propriedade dos atores do 

movimento; são uma expressão da interação histórica e atual entre eles e seus 

opos tor s”  um  v z qu  p r         ão dos movimentos, como por exemplo, o 

sindical, espera-se a dos outros atores, no caso, Estado e patrões. Um exemplo 

clássico seria – greve/polícia. Além deste, os autores apresentam como os 

repertórios vão se consolidando em meio à interação conflituosa dos movimentos 

sociais com seus opositores, em vários outros períodos da história: 

 
[...] a demonstração pública – reprimida por ser uma ameaça à ordem até 
1848 na Grã-Bretanha – foi aceita e regularizada pela prática policial nos 
fins do século dezenove. Mais recentemente, as táticas empregadas pelo 
movimento americano pelos direitos civis nos anos 1950 e 1960 refletiram a 
disputa entre a repressão e a facilitação, assim como a força do movimento 
e suas visões estratégica e tática. As autoridades reagem à difusão de um 
novo repertório com repressão, facilitação e, em muitos casos, 
desenvolvendo estratégias de controle social que transformam uma nova 
tática em parte do repertório convencional.   (TILLY; MCADAM; TARROW, 
2009, p. 25) 

 

 Os repertórios condensam inovações e persistências entre o seu conjunto de 

formas de ações, cujos atores buscam ter suas reivindicações atendidas. As 

inovações estão ligadas à sua capacidade de surpreender seus oponentes com 

alguma ação cujo resultado lhes seja custoso. No caso dos trabalhadores em 

                                                        
139 Tal prática também será referenciada na nota 159. Para mais, ver: TELERJ e SINTTEL/RJ,1993; 

RODRIGUES, 2002; SILVA, 2010. 
 
140 Em  rt  o  nt tul  o “P r  M p  r o Confronto Pol t  o”  os  utor s f z m um  just f   t v     
porqu    ot m o t rmo  onfronto pol t  o   m v z    tr     “mov m ntos so    s  revoluções e ação 
 ol t v ”:  m pr m  ro lu  r  “por   onom      l n u   m”;   po s  porqu   l  p r orr  vár  s 
subáreas do domínio acadêmico (História política; Mudança social definida pela geografia ou 
categoria; Políticas orientadas para o Estado; Conflito e violência em si).    
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telecomunicações do Rio de Janeiro, poderíamos dizer que a Comissão de 

Negociação de Trabalhadores da Rede 141  pode ser citada como parte do novo 

repertório de ações do sindicato, na intenção de alcançar o objetivo do SINTTEL que 

era representar, novamente, esses segmentos da categoria e fazer com que os 

Acordos e Convenções Coletivas que abranjam sua vida no trabalho protejam-nos 

de maneira a menos precária possível. 

 O que persiste no repertório de ações do sindicato, por outro lado, com a 

mesma intenção já explicitada de representação desses trabalhadores, é a greve, 

além das paralisações, dos Atos nas portas das empresas e que, no caso específico 

dos novos segmentos, foram atividades que permitiram a aproximação do sindicato 

com esse trabalhador que estava extremamente disperso na nova organização do 

trabalho.   

 Como disse o dirigente citado acima, para a direção do SINTTEL-Rio a 

representação de grande parte dos trabalhadores, perdida com a privatização do 

setor, deveria se dar a partir da celebração de Acordos Coletivos, o que faria parte, 

então, deste novo repertório que o sindicato colocaria (ou tentava colocar) em ação 

na sua relação com as empresas. E com os próprios trabalhadores, no plano interno. 

Atualmente, o sindicato assina, anualmente, Acordos e Convenções Coletivas 

de Trabalho142 com empresas e sindicatos patronais, de janeiro a novembro, como 

indica o quadro abaixo, elaborado pelo Setor de Negociação Coletiva, a partir da 

realidade do ano de 2015143. Essas convenções e acordos compreendem desde 

                                                        
141 Desde o ano de 2015, o SINTTEL também vem tentando consolidar a Comissão de Negociação 

dos Trabalhadores no Teleatendimento, elegendo representantes nos locais de trabalho e 
garantindo a sua participação na maior parte das reuniões com empresas e sindicato patronal.  

 
142 O artigo 611 da CLT, define Convenção Coletiva de Trabalho como o acordo de caráter normativo, 

pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais 
estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações 
individuais de trabalho. Já o Acordo Coletivo estipula condições de trabalho aplicáveis, no âmbito da 
empresa ou empresas acordantes, às respectivas relações de trabalho. A celebração dos acordos 
coletivos de trabalho é facultado aos sindicatos representativos das categorias profissionais, de 
acordo com o art. 611 § 1º da CLT. Nos dois casos, ainda conforme artigo 612 da CLT, os 
sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, por deliberação de 
Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos 
Estatutos. A estipulação da convenção ou acordo coletivo de trabalho, não pode ser superior a 2 
anos. Quando as condições estabelecidas em Convenções forem mais favoráveis, prevalecerão 
sobre as estipuladas em Acordo (art. 620, CLT). 

 
143 Em função da ação política dos sindicatos e das federações, que atuam para que, a cada ano, as 

negociações se agrupem numa mesma data-base – por exemplo, juntando todas as operadoras 
numa única data-base – e se tenha uma única Convenção Coletiva de Trabalho, também por 
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cooperativas de táxis, até as operadoras de serviços de telecomunicações, como 

Vivo, Oi, Embratel, e as prestadoras de serviços – de Rede e Teleatendimento. 
  

 Quadro 11 – Negociações Coletivas SINTTEL-Rio 
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2015 

DATA BASE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 
Janeiro SINTTEL-RJ/SINTERJ - Teleatendimento (aprox. 56 empresas) 

Abril SINTTEL-RJ/SINSTAL - Prestadoras (aprox. 100 empresas) 
Maio                                      SINTTEL-RJ/SEAC - Telefonistas  (aprox. 45 empresas) 
Maio                                      SINTTEL-RJ/SINFAC - Telefonistas Sul Fluminense (aprox. 18 empresas) 
Maio                                      SINTTEL-RJ/SINDISAT - Satélite(ACORDÃO) (aprox. 9 empresas) 

                  Junho COOPERATIVAS DE TAXI DO RIO DE JANEIRO    (aprox. 28 empresas) 
Junho COOPERATIVAS DE TAXI DE NITEROI /SÃO GONÇALO (aprox. 13 empresas) 
Julho SINTTEL-RJ/SINSTAL - TV por assinatura (aprox. 28 empresas) 

Agosto SINTTEL-RJ/SINSTAL - Prestadoras/Rede (aprox. 18 empresas) 
DATA BASE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

Janeiro    ATENTO S/A 
Janeiro    CONTAX S/A   
Janeiro    SERES SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOA 

Abril SITA INC DO BRASIL LTDA 
Maio BSI TECNOLOGIA LTDA 
Maio CTIS TECNOLOGIA LTDA 

Junho COOPERATIVA LIGUE TAXI 
Setembro AMERICA NET LTDA 

Setembro 

ALGAR TELECOM 
CTBC CELULAR S/A 

CTBC MULTIMIDIA DATA NET S.A. 
COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÃO DO BRASIL CENTRAL  

Setembro BT BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
 BT LATAM BRASIL LTDA  

Setembro CITTA TELECOM LTDA 
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2015 

DATA BASE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 

Setembro 

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A 
TIM CELULAR S.A. 

TIM PARTICIPAÇÕES S.A. 
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 

TIAUDIT COMPLIANCE LATAM SA 

Setembro 

VIVO S.A 
A. TELECOM S.A. 

TELEFONICA BRASIL S.A.  
TELEFONICA DATA S.A.  

(GVT) GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 
Setembro NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA  

Setembro 

CLARO S.A 
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL 

 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
 PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S.A  

STAR ONE S.A 
TELMEX DO BRASIL LTDA 

Novembro 

TELEMAR NORTE LESTE S/A - (OI) TNL PCS S/A 
BRASIL TELECOM S/A    (BT CABOS SUBMARINOS LTDA;  

BT COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA NET S.A.;  
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A) 

PAGGO ACQUIRER GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA   
  Elaboração: Setor de Negociação Coletiva – SINTTEL/Rio   

 

                                                                                                                                                                             
segmentos; ou, por outro lado, em função da saída de alguma empresa (por fusão, como nos casos 
da GVT, TIM, Claro), o quadro de negociação pode sofrer alteração ano a ano.    
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Segundo a diretora do Setor de Negociação Coletiva144, é possível considerar 

que houve um avanço em relação ao cenário vivenciado pelo sindicato durante os 

primeiros anos do século XXI, no que se refere ao quadro das Negociações 

Coletivas, especialmente porque, na atualidade, o SINTTEL-Rio já conseguiu 

estabelecer uma série de Convenções Coletivas de Trabalho, reunindo, 

principalmente, as empresas prestadoras de serviço (de teleatendimento e rede), e 

continua atuando, junto com a federação nacional e os sindicatos a ela filiados, para 

que se avance, especialmente junto às operadoras, para uma única data-base a fim 

de que a ideia da Campanha Nacional de Luta possa reunir um número significativo 

de trabalhadores, a nível nacional, com uma pauta de reivindicações semelhantes.  

 S    N  o     o Col t v  é “o pr n  p l p l r    um s n    to”   omo  pont  o 

coordenador geral145 do SINTTEL-Rio, porqu  é  tr vés   l  “qu  vo ê v     s ut r 

os problemas, você vai discutir novas propostas, novos benefícios e isso tem tudo a 

ver com a realidade, com o momento histórico e com a concepção que o sindicato 

t m  m r l   o às qu stõ s tr   lh st s      mo  l z   o  os tr   lh  or s”   nt o  

é importante também analisar a atuação do sindicato especificamente neste campo 

e, para tanto, como apresentamos na Introdução deste trabalho, tomamos como 

referência os Acordos Coletivos da Oi, como representante das operadoras. Mas, 

como tínhamos interesse em investigar as mudanças e possíveis perdas quando da 

privatização, incluímos também um período da antiga estatal TELERJ (de 1990 a 

1998), que depois passou a Telemar e Oi (2000146 a 2014). 

No teleatendimento, analisamos os Acordos da empresa Atento, no período 

de 2000 a 2013 e no caso do segmento das prestadoras de serviço de rede, 

analisamos as Convenções Coletivas de Trabalho, assinadas com o sindicato 

patronal e o conjunto das empresas a ele associadas147.    

                                                        
144 Vírginia Berriel, em conversa informal com esta pesquisadora, quando da solicitação do quadro 

das Negociações, em janeiro de 2015. 
 
145 Luis Antônio S. Silva, em entrevista realizada no dia 10/10/2016, na sede do SINTTEL-Rio. 
 
146 Os Acordos com a Telemar têm início em 2000 porque, como já apareceu nas falas dos dirigentes, 

o Sindicato se negou a assinar, por dois anos, o Acordo Salarial com a empresa, por não aceitar a 
redução geral dos benefícios até então vigentes.  

 
147 A partir de 2008, o sindicato patronal passa a representar também as empresas de 

teleatendimento, então, tem-se mais de uma data-base e mais de uma Convenção. Mesmo assim, 
mantivemos a análise dos Acordos da Atento, uma vez que a empresa adota cláusulas diferentes 
da Convenção Coletiva. 
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A análise comparativa dos Acordos e Convenções de representantes dos três 

segmentos que constituem, hoje, o setor de telecomunicações no Rio de Janeiro nos 

permite, em primeiro lugar, afirmar que há, de fato, uma perda na passagem do 

modelo estatal da empresa para o modelo privado, já destacada, inclusive, na fala 

dos dirigentes entrevistados, que apontam o fato de não assinarem o Acordo com a 

Telemar durante os dois primeiros anos após a privatização, exatamente por não 

concordarem com a retirada de uma série de benefícios conquistados.   

 Mas as maiores perdas se verificam, no entanto, quando se compara os 

Acordos da operadora com os da empresa de Teleatendimento e as Convenções 

Col t v s    R   . N ss  s nt  o  nov m nt            os “pr  ár os”   “ stáv  s” 

convivendo na mesma empresa (no caso das telecomunicações devemos dizer – no 

mesmo setor), ganha ainda mais sentido e explicita a dificuldade e os desafios 

vividos pela direção do sindicato na efetivação da representação dessa categoria.  

 Apresentamos, a partir de agora, um breve histórico e balanço dos Acordos e 

Convenções Coletivas dos três segmentos, um a um, buscando destacar neles os 

elementos da precarização do trabalho mas também aqueles que apontam para o 

movimento de resistência e luta dos trabalhadores. 

 Em todos eles organizamos a análise por 5 Eixos: Salário/Remuneração; 

Benefícios; Saúde e Condições/relações de Trabalho; Jornada de Trabalho; 

Relações Sindicais. Que agrupam as variadas cláusulas dos acordos e convenção. 

 

 

4.1.1 Acordos Coletivos    O :  o p  l  o  o pr v  o       o p r  “m n m z r p r  s”  

 

 

 Como apontamos anteriormente, nossa análise tem início no ano de 1990, na 

perspectiva de recuperar um período de negociação ainda no modelo estatal (com a 

TELERJ) e perceber, através do instrumento da negociação coletiva, o campo de 

forças colocado para o trabalho na área de telecomunicações do Rio de Janeiro.   

 De modo geral, a década de 1990, mas principalmente na sua primeira 

metade, incorporou algumas cláusulas bastante interessantes, especialmente nos 

eixos Benefícios e Saúde e Condições/Relações de Trabalho, que parecem indicar o 

peso dado a estes itens pelo SINTTEL-Rio, mas não só, como podemos confirmar 



148 

na avaliação apresentada pelo diretor Luis Antônio, ao falar de como as mudanças 

no conjunto da sociedade impactaram (impactam) as formas de negociar: 

 
a nossa negociação também, ela é fruto dos avanços da organização da 
democracia no país e, nesse caso, a organização dos trabalhadores, a 
mobilização dos trabalhadores têm tudo a ver com a mobilização da 
sociedade brasileira. E não é à toa que, nesse período você tem a fundação 
da CUT; em 78, 79, 80, as greves do ABC... e isso incentivou, inclusive, nós 
também a estarmos mobilizados e procurar melhorar a negociação coletiva, 
quer dizer, colocando mais questões como benefícios, discutindo melhor a 
defasagem salarial. Então, a nossa negociação coletiva é fruto de um 
determinado período histórico.   

 

 Nesse sentido, é que podemos compreender o peso que esses eixos 

assumem nos Acordos, tanto em número de cláusulas quanto na qualidade das 

mesmas: o eixo Benefícios traz, ano a ano, a inclusão de novos itens que 

expressam um debate que na própria sociedade vai ganhando maior densidade – 

sobre organização/arranjos familiares; maiores direitos da mulher, dentre outros: por 

exemplo, a década de 1990 já traz da anterior148 o Reem olso Cr  h  p r  “f lhos 

de 0 a 7 anos, de empregadas149”. No Acordo de 1992/1993 este benefício é 

estendido para filhos de 0 a 3 anos também dos empregados e no Acordo de 

1994/1995 ele se iguala ao tratamento dado às mulheres e assim permanece até o 

Acordo de 1997/1998, quando há a privatização.  

Também numa perspectiva de discussão das questões específicas das 

mulheres no trabalho é incluído no Acordo de 1992/1993 o Transporte Noturno 
para Telefonistas, que prevê transporte das 22h a 01:00h, do prédio da Rua 

Alexandre Mackenzie (que reunia a totalidade das telefonistas, à época) para os 

principais terminais rodoviários do centro da cidade.           

 Um terceiro benefício que merece destaque é o da Salvaguarda para Pré-
Aposentados, incluído no Acordo Coletivo de 1994/1995. Nele, a empresa se 

                                                        
148 Em conversa com o antigo dirigente sindical, o mesmo relembra que esse benefício foi incluído, 

pela primeira vez na pauta de negociações com as empresas, no final da década de 1980, por 
pressão de uma trabalhadora da EBT (participando das atividades de Campanha Salarial) que, 
grávida, falou que na empresa em que o marido trabalhava já existia esse benefício. No 1º Acordo 
das estatais, ele tem início com uma abrangência para crianças até 1 ano e vai aumentando 
paulatinamente nos acordos seguintes. Atualmente, nas empresas Atento, Contax, TIM e Vivo já é 
garantido o uso do nome social no crachá e na TIM foi instalado um terceiro banheiro, para uso 
independente do sexo, o que vem demonstrar a força que as mudanças sociais impõem também 
para uma dada inovação nas relações de trabalho. 

 
149 No caso de criança com comprometimento intelectual o reembolso das despesas era sem limite de 

idade e estendido ao empregado-pai que tivesse a guarda legal do filho.  
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compromete a não dispensar os empregados que estivessem a 36 meses da 

aquisição do direito à aposentadoria (proporcional ou integral), exceto em casos de 

justa causa ou avaliação de desempenho insatisfatória. Essa cláusula se repete no 

Acordo seguinte, já com a redução para o prazo de 12 meses e também perdura até 

o ano da privatização das telecomunicações. 

 No eixo Saúde e Condições/Relações de Trabalho, destacam-se várias 

cláusulas que apontam para uma correlação de forças em que os trabalhadores 

conseguiram garantir conquistas importantes, derivadas, em grande parte, das 

ações acumuladas pelos Deptºs de Saúde dos sindicatos, federação, central sindical 

(às vezes, em convênio com pesquisadores de universidades) e que se debruçavam 

sobre as mudanças que já se apresentavam nas empresas pelas inovações 

tecnológicas e de gestão. Assim, no caso do Acordo do SINTTEL-Rio e TELERJ 

podemos destacar as seguintes cláusulas:  

 

1- 1990/1991 – Capacitação e Realocação Funcional: “A Telerj mantém o 
compromisso de não adotar a iniciativa de dispensar seus empregados ao 
ensejo da introdução de novas tecnologias ou processos automatizados, 
assegurando aos afetados pelos fatores supra, o direito a nova capacitação e 
realocação funcional. Bem como manterá idêntico procedimento no caso de 
racionalização de processos de trabalho e reestruturação organizacional 
interna.” Esta cláusula foi mantida até 1998, sendo que no Acordo de 

1994/1995 ainda teve o acréscimo de um parágrafo no qual a empresa se 

comprometia a manter sua política de emprego e “não proceder dispensa 

coletiva ou de caráter sistemático, não implantar a substituição de pessoal, 
bem como não promover despedidas arbitrárias”. 

2- 1991/1992 – A  qu   o à NR17: “A Telerj se compromete a constituir, no 
prazo de 30 dias, a contar da assinatura deste Acordo, uma Comissão com a 
participação do sindicato, com a finalidade de estudar a aplicação e 
adequação da NR17 na empresa”. A partir do Acordo de 1992/1993 é incluído 

na cláusula que as medidas est r o “ m s nton    om  s or  nt  õ s    

Comissão Nacional do STB (Sistema Telebrás) e as federações dos 

trabalhadores150. Esta é uma cláusula que sempre mobilizou muito o Deptº de 

                                                        
150 Neste período o SINTTEL-Rio era filiado à FITTEL (Federação Interestadual dos Trabalhadores 

em Telecomunicações) e existia também a FENATTEL (Federação Nacional dos Trabalhadores em 
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Saúde do sindicato, que desenvolveu inúmeros trabalhos e atividades 

conjuntas com as direções do sindicato dos trabalhadores de Processamento 

de Dados e dos Bancários, ambos do Rio de Janeiro, para apresentarem as 

propostas dos trabalhadores no que se refere às condições ambientais e 

ergonomia nos locais de trabalho. Tal atuação serviu como um espaço de 

pesquisa e de levantamento de novos materiais que, posteriormente, 

contribuíram para a elaboração do Anexo II da mesma norma, que trata dos 

parâmetros para o trabalho em teleatendimento/telemarketing. O Anexo II da 

NR17 foi aprovado em 2007.   

              - Mão de obra Contratada: “A Telerj se compromete a eliminar a mão 
de obra contratada nas atividades-fim da empresa. Para isto, iniciará o 
processo, em conformidade com os critérios para absorção da mão de obra 
contratada no decorrer de 1992, no prazo de 90 dias após a aprovação dos 
procedimentos de seleção pelos órgãos governamentais responsáveis”. Esta 

cláusula só aparece neste Acordo e, segundo o mesmo dirigente do 

SINTTEL-Rio, como o contingente de trabalhadores nessa condição na 

empresa não era muito grande, tal situação foi resolvida com uma certa 

celeridade151.  

3-   1994/1995: Periculosidade - Energia Elétrica: aplicar o Quadro de Risco 

Potencial de Exposição à Energia Elétrica (a ser revisto pela Telebrás); e a 

discussão de efeitos da exposição ao risco, resultante da introdução de novas 

tecnologias.  Este adicional, antes restrito apenas ao quadro técnico que 

trabalhava com energia foi estendido a todos os instaladores e reparadores 

(IRLAs) e cabistas, trabalhadores da Rede. E vigorou também, dessa forma, 

até 1998. 

 

 No eixo das Relações Sindicais, os itens mantêm-se os mesmos durante todo 

o período até a privatização, incluindo desde o Quadro de Avisos, Acesso às 

Dependências da Empresa, Reexames de Punições, Liberação de dirigentes e as 

Homologações, que até a privatização acontecem sempre na empresa, às terças 
                                                                                                                                                                             

Telecomunicações), essa última, a federação reconhecida oficialmente. Atualmente a FITTEL não 
existe mais, foi criada a FITRATELP e o SINTTEL voltou a filiar-se à FENATTEL (ver SILVA, 2010). 

151 Na EBT, a situação dos trabalhadores contratados ganhou maior destaque, já que eles eram em 
maior número e levou um tempo bem maior no processo de absorção pela empresa. Foram 
organizadas várias campanhas e inúmeras mobilizações, além de ações na justiça para a resolução 
da sua demanda.    
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e quintas, de 10 às 12h.  Neste último ponto é impossível já não fazer a 

comparação com o ritmo (e os números) atuais da Homologação apresentados no 

Capítulo 2 deste trabalho. E é difícil não perceber, de maneira direta e imediata 

como o (des)emprego é a forma mais rápida que o capital tem de retomar sua taxa 

média de lucro, seja através de uma intensa rotatividade em alguns segmentos, seja 

através da substituição em função da inovação da tecnologia. Fato é que o setor de 

telecomunicações – e a experiência no Rio de Janeiro não foi diferente – vivenciou a 

partir de 1998 uma realidade profundamente diferente quanto ao emprego no setor, 

o que fez com que o SINTTEL-Rio reivindicasse que as homologações passassem a 

ser feitas na sua sede, exatamente para conhecer e atuar com possíveis ações 

coletivas a partir das ressalvas que os trabalhadores fizessem quando da 

homologação.    
Ainda neste eixo, vale destacar também, no Acordo de 1994/1995, o item 

Negociações Periódicas, em que a empresa se comprometia a reunir-s  “por 

solicitação de qualquer das partes, para avaliar o cenário então vigente e seus 

r fl xos n s r l  õ s    tr   lho”. 

A Jornada de Trabalho não parecia ser, a nível dos Acordos, um grande 

problema para a categoria e para a negociação, pelo sindicato, com 40 horas152 

semanais, Horas extras de 50% as duas primeiras e 100% as demais (isso no 

Acordo 1990/1991) e, a partir daí, 75% as duas primeiras e 100% as demais. A 

compensação das HE era por um sistema misto, com parte paga e outra 

 omp ns     “ ons   r n o os  nt r ss s     mpr s     o  mpr    o”.    
Finalmente, no que se refere ao eixo Salário e Remuneração, podemos 

destacar, em primeiro lugar, que em função da alta taxa de inflação no início da 

década, além da correção salarial na data base, muitas vezes estava previsto um ou 

dois novos reajustes durante a vigência do Acordo. No período de 1991/1992, entra 

um   láusul     Pro ut v        om    mpr s  s   omprom t n o “a estudar a 

distribuição dos ganhos de produtividade em 1992, apurados através do Modelo de 

Avaliação de Ganhos de Produtividade do STB153”. No Acordo de 1994/1995, é 

                                                        
152 A partir do Acordo de 1992/1993 são incluídos 2 parágrafos que tratam das Jornadas específicas 

(telefonistas, médicos, digitador) e do Acordo da Jornada do CO (Centros de Operação), resultante 
de uma Campanha feita pelo Sinttel-Rio para redução da jornada para 7:12h. 

 
153 Segundo depoimento de Luis Antônio, esta produtividade não foi paga e, posteriormente, o 

sindicato entrou com uma ação coletiva contra a empresa e ganhou o processo. 
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introduzida, pela primeira vez, a referência ao item Participação nos Lucros e 

Resultados, mas sem que se detalhe nenhum critério a respeito desta participação. 

A partir da privatização do setor e do redesenho nacional, com impacto nas 

regiões e nos estados, é que o quadro da Negociação Coletiva se complexifica. A 

Telemar/Oi assume o que antes era a estatal TELERJ e, como foi apontado 

anteriormente, ficou-se sem Acordo Coletivo até o ano de 2000154.  

O Quadro dos Acordos, a partir de então, nos mostra o resultado de um novo 

cenário, muito mais dramático para o campo do trabalho, a partir dos elementos que 

foram expostos até aqui, e que os próprios depoimentos dos dirigentes mais antigos, 

que vivenciaram esse período, acabam por corroborar. No Eixo 

Salário/Remuneração, por exemplo, passa a vigorar uma sistemática diferenciada de 

reajuste entre os trabalhadores, com escalonamento entre faixas salariais e 

diferenças proporcionais ao tempo de serviço. Somente nos Acordos de 

2012/2014 155  volta a ser adotado um único índice de reajuste para todos os 

funcionários, deixando de fora apenas aqueles que ocupam cargos executivos. 

Além disso, a partir de 2006 passa a haver mais de um Acordo da Telemar/Oi, 

em função da fusão desta empresa com a Brasil Telecom156 – que atuava nas 

regiões sul e centroeste do país, confirmando o movimento monopolizado que marca 

esse setor, e que fora tão duramente combatido desde o final dos anos 1980 pelos 

 rupos qu    f n   m   “n   ssár  ”  on orrên    n s t l  omun    õ s 

brasileiras. 

A partir do ano de 2001 tem início também um Acordo específico para o 

pagamento da PPR (Programa de Participação nos Resultados). Nele, o sindicato 

vem conseguindo discutir os critérios de elegibilidade para a participação dos 

trabalhadores nos lucros da empresa e, para tanto, conta com a assessoria do 

DIEESE (via federação nacional), que analisa os dados financeiros das operadoras. 

A distribuição dos lucros, aliás, acaba repetindo a mesma lógica diferenciada 

                                                        
154 Em 25 de março daquele ano foi assinado um Acordo com uma única cláusula, tratando de um 

Abono Indenizatório pago aos empregados com contrato vigente em 30/11/98. Nele já se faz sentir 
o tratamento diferenciado que será adotado entre os trabalhadores, dependendo do tempo de 
serviço: para aqueles que entraram na empresa entre 1996 e 1998, será aplicado um redutor de 
50% no valor do abono. 

 
155 Neste Acordo, assim como no Acordo de 2006/2008, a vigência é de 2 anos para todas as 

cláusulas, menos as econômicas, que deverão ser revistas anualmente. 
 
156 Como a realidade dos Acordos não era exatamente igual nas duas empresas, há algumas 

diferenças entre os novos acordos assinados, embora as cláusulas econômicas sejam iguais. 
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adotada para o reajuste salarial, na medida em que a empresa adota um Programa 
de Metas Individuais para empregados ocupantes dos cargos de diretores, gerentes 

e coordenadores, completamente diferente daquele adotado para a maioria dos 

trabalhadores. 

Perguntamo-nos, então, se tais medidas, essas sim, não poderiam atuar de 

alguma forma, para qu    “  ptur     su j t v     ” s   f t v ss     mo o m  s 

intenso, atualmente, exatamente entre os trabalhadores das operadoras. Pelo 

menos a tese que defende a ideia do colaborador (no lugar do trabalhador), de um 

individualismo exacerbado, da lógica da meritocracia absoluta, tudo isso tem mais 

sentido prático no cotidiano das operadoras, e não nas condições precárias e na 

intensificação do trabalho das prestadoras de serviço, que desmentem, também na 

prátic   qu lqu r t s  “ ol  or t v ”.  

Quanto ao Eixo Benefícios, quando se retoma a negociação, a configuração 

se mantém muito semelhante ao quadro de antes da privatização, embora vá 

sofrendo restrições, especialmente na abrangência: o Reembolso Creche, por 

exemplo, atende crianças de 0 a 6 anos, e os homens só são incorporados caso 

tenham a guarda legal dos filhos. Já em caso de criança excepcional, mantém-se o 

mesmo padrão de antes da privatização. Nos benefícios como tíquete refeição e 

cesta básica, aumenta a porcentagem de participação do empregado. E naqueles 

como sobreaviso e adicional noturno há uma redução de sua abrangência.  

Ao mesmo tempo, é introduzida, logo no Acordo de 2000/2001 a cláusula de 

Incentivo à Educação157: nesse primeiro ano, referia-s   o forn   m nto    “ ols s 

de estudo, no valor equivalente a uma turma do Colégio Graham Bell durante o ano 

2000, cujo valor máximo não poderá ultrapassar R$120 mil/ano, dividido em 12 

p r  l s m ns  s      u l v lor”. Esta cláusula foi mantida até o ano de 2008, sendo 

que em 2003 teve acrescido um novo parágrafo em que se detalhava também a 

contribuição financeira de R$6 mil mensais para o Programa de Elevação de 

Escolaridade dos OSCs das prestadoras de serviço158.   

 Assim como Oliveira (2003) afirma, ao analisar as tendências das 

negociações coletivas no Brasil, esse é um tema – na verdade, a qualificação 
                                                        
157 Nos Acordos das operadoras EBT e Vivo a cláusula de Incentivo à Educação, com fornecimento 

de bolsas ao Colégio Graham Bell, também foi incluída nos mesmos moldes e no mesmo período. 
 
158 Este programa durou até o ano de 2007, certificou mais de 600 trabalhadores no nível do Ensino 

Médio e alguns deles, posteriormente, ainda fizeram o curso técnico no Colégio Graham Bell, do 
SINTTEL-Rio. 
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profissional – que passa a fazer parte das pautas dos sindicatos a partir dos anos 

1990, exatamente como forma de enfrentamento da desregulamentação das 

relações de trabalho que passam a tomar corpo exatamente neste período. 

A experiência anterior do SINTTEL-Rio na educação dos trabalhadores fez 

com que, ao contrário do que indicava Oliveira (2003) essa inclusão não fosse 

apenas uma retórica, ou uma ideia que não se efetivasse, como podemos analisar 

através dos documentos de uma das experiências educativas – com trabalhadores 

da Rede – e também na fala de um de seus dirigentes: 

 
Por que se chegou ao Incentivo à Educação? Antes da privatização, todas 
as teles faziam, elas próprias a sua qualificação profissional, elas mesmas 
faziam, diretamente. Tinha a Escola de Rede. Todos nós passávamos por 
curso lá, de aperfeiçoamento, tecnológico. Eu sou técnico em 
Telecomunicações, em Central telefônica. Assim que eu entrei, trabalhei 
três meses, e fui fazer um curso de seis meses de uma central nova que ia 
ser inaugurada, fui prá escola. Quando você tem a privatização, ela cessa 
essa coisa da qualificação, de uma maneira geral. E tinha uma questão do 
sindicato, que o sindicato sempre teve uma escola, de ensino médio 
técnico. A empresa, vendo... quer dizer, houve a privatização, dividiu tudo, 
terceirizou tudo, a qualidade do serviço também caiu, porque já não se 
qualificava mais o trabalhador de rede, o técnico, na mesma montagem que 
se tinha antes da privatização. E aí o sindicato começa a insistir que 
deveríamos ter uma qualificação melhor e se dispôs a entrar nessa questão 
da educação mais firmemente – o curso regular técnico, com o Colégio 
Graham Bell, que era nosso, e também a qualificação profissional, que 
antes quem fazia era a empresa estatal e o sindicato se dispôs a fazer e 
começou a colocar no Acordo Coletivo a importância de ter isso, e o 
sindicato como protagonista em realizar. Então, foi muito em função da 
perda de qualidade na qualificação desse segmento e prô sindicato foi 
importante porque era uma forma também de estar mais junto dos 
trabalhadores que estavam operando essa rede, porque também a 
representação do sindicato ficou muito dispersa. Antigamente, você tinha 
um local certo, isso passou a ser pulverizado. Então, fazer a qualificação 
era importante, não só pela importância dela em si, mas também para o 
sindicato estar mais perto deste trabalhador do ponto de vista sindical. Por 
isso que essa cláusula aparece. (Luis Antônio/diretor SINTTEL-Rio) 

 

Nesse sentido, é interessante analisar que, apesar dessa cláusula fazer parte 

do Acordo Coletivo de uma operadora, ela se destina prioritariamente àqueles 

trabalhadores das prestadoras de serviço, no que poderia ser caracterizado como 

uma tentativa mais organizada de resistir à fragmentação e precarização do 

trabalho, assim como uma resposta solidária, num período tão difícil, onde parecia 

não haver espaço para uma sociabilidade de corte coletivo (SANTANA; RAMALHO, 

2003). 

Além disso, na perspectiva apontada por Tilly acerca dos repertórios como 

formas de ação que persistem e/ou se renovam em função das situações vividas 
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pelos atores, penso que essa cláusula é uma inovação dentro de uma prática já 

existente no SINTTEL-Rio – a educação dos trabalhadores, uma vez que desde o 

início dos anos 1990 o sindicato assumira a gestão do Colégio de Ensino Médio e 

Técnico que funcionava na sua sede e começa a articular em torno dele e de seu 

projeto pedagógico, também uma série de trabalhadores e ex-trabalhadores das 

duas estatais, de formação variada, e que contribuirão para a constituição de uma 

proposta e uma prática educativa que abrigaram uma série de projetos de 

qualificação profissional na área de telecomunicações, durante toda a primeira 

década dos anos 2000159. 

O eixo da Saúde, por outro lado, foi um dos que mais sofreu cortes, ou 

melhor, ele praticamente foi retirado dos Acordos Coletivos da Telemar/Oi. Nenhuma 

cláusula foi aprovada até o Acordo de 2006/2008, quando então foi incluída uma 

única, sobre a CIPA, que trata da realização de um fórum anual de debates de 

questões inerentes à CIPA, com a participação do sindicato e membros daquela 

Comissão, bem como a liberação dos eleitos para participação em atividades afins. 

Ao perguntar ao dirigente sindical da Oi a que ele devia essa situação, o 

mesmo disse que os dois segmentos mais abrangidos por grande parte daquelas 

cláusulas de saúde eram exatamente as telefonistas e os trabalhadores da rede, que 

foram excluídos não apenas do Acordo Coletivo da Telemar/Oi, mas da própria 

operadora, a partir da terceirização desses serviços anteriormente integrados numa 

única empresa. Isso não apenas fragiliza e dificulta a mobilização, quanto, 

efetivamente enfraquece a defesa da manutenção das cláusulas no Acordo, uma 

v z qu  os   n f   ár os   s m sm s n o m  s  st v m “prot    os” p lo m smo. E 

o mais cruel, nesse caso, é que essa proteção é de fato perdida, uma vez que não 

                                                        
159 Sobre a proposta educativa do SINTTEL-Rio, ver Rodrigues (2002), onde também se encontra 

análise sobre a criação do Instituto Telecom, no final de 1994 (naquela época, denominado INTEL), 
que surge com uma perspectiva de ampliar a ação sindical para além das questões corporativas, 
assumindo também como agenda permanente a defesa da democratização das (tele) 
comunicações. Tendo ganhado destaque a partir da defesa do monopólio estatal das 
telecomunicações – campanha na qual o sindicato e o instituto se envolveram, junto com a 
federação e demais sindicatos estaduais – a sua atuação se manteve, mesmo após a privatização, 
incorporando a temática e as práticas da educação e qualificação profissional e algum nível de 
análise e pesquisa acerca do setor. Atualmente, em que pese a dificuldade financeira para manter 
uma equipe mais atuante, o Instituto Telecom mantém uma coluna semanal no Jornal do SINTTEL-
Rio, além de participar com palestras e seminários, tanto a nível local quanto nacional, organizados 
nos sindicatos e federação. Sobre experiências de Projetos de Educação e Qualificação Profissional 
do SINTTEL-Rio, ver RODRIGUES e AGUIAR (2008); RODRIGUES, AGUIAR e BARROS (2008). 

 



156 

foi garantida imediatamente 160  nos Acordos/Convenções com as empresas 

terceirizadas.    

Em mão contrária, o eixo Jornada de Trabalho ganha um nível de 

detalhamento bem maior do que aquele que prevalecia no período pré-privatização. 

O que, mais uma vez, também se adequa à nova empresa reestruturada, em que 

temas como Banco de Horas, Horário Flexível, por exemplo, passam a fazer parte 

do cotidiano do trabalho e dos trabalhadores. 

No caso das telecomunicações do Rio de Janeiro, uma mudança 

aparentemente significativa foi na Jornada Semanal de Trabalho, logo no Acordo de 

2000/2001: manteve-se as 40 horas semanais, mas foi incluído um parágrafo que 

 pont v  qu   sso “n o   r  t r z v  r  u ão da jornada, podendo a empresa exigir 

o  umpr m nto    jorn     nt  r l  ou s j   44h s m n  s”. 

Segundo os dirigentes sindicais desta empresa, desde esse período até a 

presente data nunca foi alterada a jornada de 40 horas semanais, embora a 

empresa, quando retomou as negociações com o sindicato, em 2000, não tenha 

aberto mão de colocar que poderia fazer cumprir a jornada de trabalho prevista na 

CLT. Ademais, em Aditamento (03/2013) do Acordo 2012/2014, foi incluída uma 

cláusula que institui a jornada semanal de 44 horas para os trabalhadores que 

ingressarem na empresa a partir daquela data. Então, tem-se no mesmo instrumento 

“  t  or  s”   f r nt s    tr   lh  or s  ou tr t m ntos   f r n    os (    s  u  s) 

para trabalhadores que fazem parte da mesma empresa e não vivem, pela profissão 

ou função exercida, nenhuma especificidade que justificasse uma jornada 

diferenciada – ainda mais quando essa jornada é aumentada em 4 horas semanais. 

Já no eixo Relações Sindicais parece que após os dois primeiros anos de 

muita tensão, é estabelecido um novo parâmetro de convivência da empresa com o 

sindicato, com a inclusão, por exemplo, no Acordo de 2002/2003, de um Calendário 

B m str l    r un õ s “p r  o  pr mor m nto   s r l  õ s  mpr s / 

 mpr    os/s n    to.” Houv  uma redução do número de dirigentes liberados – de 

11 para 07 – redução esclarecida pelo dirigente do SINTTEL, em função de que 

parte da categoria tinha “saído” da empresa regional, como foi o caso das 

                                                        
160 Como mostraremos, a seguir, alguns direitos até hoje não foram conquistados por esses dois 

segmentos, tendo o Acordo das operadoras como referência. 
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telefonistas e trabalhadores de rede 161 , com a reestruturação das empresas 

privatizadas.        

O que a análise dos Acordos Coletivos de Trabalho da operadora Oi nos 

permite auferir, considerando todo o período analisado – de 1990 a 2014 – é que, de 

certa forma, o sindicato e os trabalhadores da operadora conseguiram recuperar um 

padrão de Acordo Coletivo bastante semelhante ao que havia antes da privatização 

do setor, que era a estratégia definida pela direção do sindicato, como foi enfatizado 

no diálogo com seus dirigentes. Por outro lado, e isso também foi muito enfatizado, 

todas as transformações advindas da reestruturação das telecomunicações 

privatizadas aprofundaram as diferenças de direitos entre os diversos segmentos de 

trabalhadores anteriormente reunidos numa única empresa. 

E se os Acordos na operadora avançaram162, eles não parecem ter tido um 

impacto na relação que os trabalhadores estabelecem com o sindicato: a taxa de 

sindicalização continua baixa e, portanto, também a participação nas atividades 

organizadas (atos, paralisações)163 além da dificuldade em ter representantes dos 

locais de trabalho com participação no sindicato. E essa situação vale para 

praticamente todas as operadoras: as únicas empresas em que os dirigentes 

sindicais ainda são os trabalhadores das antigas estatais são as operadoras. Em 

todas as demais, há uma renovação grande, com eleição periódica de 

representantes sindicais e novos diretores de base/executiva a cada eleição do 

sindicato; nas operadoras, com exceção da Claro, tem sido muito difícil efetuar essa 

renovação, a despeito de uma avaliação sobre o sindicato que, no mais das vezes, 

                                                        
161 Do ponto de vista da representação sindical, o dirigente sindical destacou, no entanto, que a 

médio prazo, eles conseguiram ter representantes com estabilidade garantida por lei em todas as 
grandes e médias empresas, incluindo as de teleatendimento e de rede, com participação na gestão 
do sindicato. 

162 Talvez seja a partir dessa realidade que possamos compreender a avaliação mais para o Bom – 
no conjunto do Regular – que os trabalhadores das operadoras direcionaram para algumas ações 
do sindicato, mormente aquelas relacionadas com a Negociação do Acordo Coletivo. Ver início do 
Capítulo 3 deste trabalho. 

  
163 Durante esse período de fechamento da tese recebi, através da diretora responsável, inúmeras 

mensagens de trabalhadores do grupo Claro (EBT/Claro), propondo paralisações, atos na porta da 
empresa/uso de preto, dissídio – numa comunicação inédita com o sindicato (via e-mail de 
denúncia) em função da proposta da empresa para a Campanha Salarial. A possibilidade de 
comunicação, então, não parece ter se esgotado. 
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po    h   r   s r m  s “pos t v ”  o qu   qu l   pr s nt    p los tr   lh  or s    

rede e do teleatendimento164. 

Mas, ainda que este não seja um desafio pequeno, a opção do sindicato, 

expressa nas entrevistas e documentos que vimos apresentando ao longo do 

Capítulo 3, tem sido priorizar a ação junto aos trabalhadores do teleatendimento e 

da rede. Não apenas porque eles constituem a maior parte dos trabalhadores do 

setor na atualidade, mas também porque suas condições de trabalho são as mais 

precárias. A análise comparativa dos Acordos e Convenções destes segmentos com 

os da operadora Oi, por exemplo, reforça essa condição, ao mesmo tempo que 

permite questionar as estratégias de resistência empreendidas pelos trabalhadores e 

sindicato no enfrentamento de tal condição.  

 

 

4.1.2 Convenções Coletivas nas Empresas Prestadoras de Serviço: o campo de 

batalha por excelência  

 

 

 P r    pt r    ompl x          omo t m s     o   “  t lh ” entre capital e 

trabalho nas telecomunicações do Rio de Janeiro via ação sindical, é interessante 

retomar um pouco do que apresentamos sobre a Comissão de Negociação de 

Trabalhadores da Rede, no qu    m sm   onsol       ruptur   om um “  s urso 

p  l  o” qu  p r    r s  n r-se com a sua condição de precariedade enquanto 

trabalhador. Um trabalhador que antes do sindicato chegar até ele com sua ação 

“m  s or  n z   ” já pr t   v   qu l  “ no    ên   ” r s st nt . 

 Ou talvez o antes n o s j  o t rmo qu   xpl     ss  r l   o    s m  o “ o 

m smo t mpo”  um  v z qu  n  lon    ntr v st   om o   r   nt   o SINTTEL-Rio 

                                                        
164 Na leitura dos e-mails de denúncias encontramos, num nível infinitamente menor do que aqueles 

das empresas prestadoras, também mensagens de trabalhadores das operadoras. No ano de 2015, 
provavelmente em função do alto nº de demissões que ocorreu na Oi, foi dessa operadora que veio 
um determinado número de mensagens, a maioria relacionada a dúvidas quanto a direitos na 
homologação, embora também houvesse algumas reclamações quanto à postura do sindicato na 
Campanha Salarial e dúvidas relacionadas ao Acordo Coletivo. Já quanto à análise das ressalvas 
nas homologações, elas pareceram seguir a orientação dada pelo sindicato, e o item mais 
destacado foi Reajuste e correção, com 24% (para uma possível ação coletiva, caso a empresa não 
pagasse as verbas apontadas como devidas).  
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responsável por coordenar165  as negociações com as empresas prestadoras de 

serviço e o sindicato patronal que as representa, percebemos que há uma 

conjugação das ações dos trabalhador s nos lo   s    tr   lho     “ r   ”  o 

sindicato para representá-los. E n ss  “ r   ”  s  un o o m smo   s Conv n õ s 

Coletivas assumem um papel estratégico, como aparece em sua fala:  

 
A noss   nt n  o à épo     str té       r : “ u pr   so   ss   nstrumento, 
porqu   om  ss   nstrum nto”...  u m  l m ro mu to   ss s  olo   õ s  
porqu      nt  f l v   sso  n lus v  p r  os tr   lh  or s: “um    s 
 r n  s  onqu st s noss s v   s r  onsol   r   Conv n  o Col t v ”. Por 
que? Porque não adiantava fazer um acordo coletivo com uma empresa 
aqui, porque essa empresa fechava e o acordo coletivo ia junto, os 
benefícios que a gente tinha conquistado iam junto. Aí vinha outra, que não 
tinha Acordo, obviamente. A Convenção Coletiva acaba com isso. Se a 
Convenção Coletiva estipulasse que o vale refeição valia X, fosse a 
empresa que chegasse, quando chegasse, ia ter que respeitar a Convenção 
Coletiva. Esse era um grande ganho estratégico. Isso a gente acabou 
evoluindo e por isso, a gente chega ao SINSTAL166, que é um sindicato 
mais representativo e a gente evoluiu muito, nos últimos 5/6 anos que 
passamos a negociar com o SINSTAL. A questão da Convenção foi 
estratégica, embora tenha sido meio que imposta pela realidade prá gente, 
e foi um ato de resistência, à tentativa - não organizada, não muito pensada, 
mas que faz parte da história e da própria construção da sociedade no meio 
que a gente vive - capitalista, de dar essa pernada à qual eu me referi. 
(Francisco Izidoro – diretor/SINTTEL-Rio) 

  

Quando se analisam as Convenções Coletivas de Trabalho, imediatamente 

fica claro nos próprios documentos que parece haver uma disputa patronal, que é 

possível ser percebida por dois indícios: o primeiro é que, nas Convenções de 

2005/2006 e 2006/2007, gastam-se 7 laudas incluindo todos os nomes das 

empresas que “ ss n m”   Convenção; o segundo é que, de 2000 a 2009, um 

sindicato patronal assina a Convenção e a partir do ano de 2010 outro sindicato 

patronal passa a negociar e assinar a Convenção Coletiva, junto com o sindicato dos 

trabalhadores. Na conversa com o dirigente do SINTTEL, ele nos confirmou que este 

é, de fato, um problema que os acompanha desde o início do contato com as 

empresas e seus representantes167 e que tem sido uma dificuldade, desde o início, 

                                                        
165 Este dirigente coordena, mas todos os demais (5 da Executiva; 9 da Diretoria de Base e os 

representantes sindicais) participam de toda a organização e deliberação de qualquer 
encaminhamento do trabalho no segmento.  

166 Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviço e Instaladoras de Sistemas e Redes de 
TV por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações. 

 
167 Na entrevista realizada em 06/10/2016, Francisco aponta que, ao contrário do setor bancário, por 

exemplo, em que os patrões têm uma organização forte desde o início do século XX e a prática de 
se reunir com os representantes dos trabalhadores, em telecomunicações isso é extremamente 
novo, para ambos os lados e o SINTTEL-Rio teve muitas dificuldades na primeira metade dos anos 
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em parte pela própria heterogeneidade entre as empresas e a novidade desse 

segmento de prestadoras de serviço, que se consolida apenas a partir dos anos 

2000.  

Essa heterogeneidade, que também podemos perceber através do Quadro nº 

11, e que conjuga desde grandes empresas multinacionais com outras bem 

pequenas, formadas às vezes por ex-trabalhadores das estatais168 (técnicos, em sua 

maioria, que foram demitidos e resolvem montar uma empresa e prestar serviço à 

“su ” antiga/nova empresa) foi (e vem sendo, ainda) responsável, no concreto da 

experiência e no cotidiano do trabalho, pelas piores e fragmentadas condições 

vivenciadas, além de exigir do sindicato um conhecimento até então inexistente 

sobre várias situações e temáticas.  

Por conta dessa heterogeneidade, inclusive, houve um período, em que se 

teve 3 datas-base e, portanto, 3 Convenções Coletivas só para os trabalhadores da 

Rede, justificadas, na lógica empresarial, pela diversidade dos serviços. Mas, o 

desafio principal era fazer cumprir as convenções – paralisações do trabalho, de um 

lado; inclusão do nome de todas as empresas na própria convenção, de outro; essas 

foram algumas das estratégias tomadas, segundo o dirigente entrevistado. 

E se apenas a análise dos documentos não nos indicava como aconteciam 

esses movimentos dos dois grupos envolvidos na negociação, por outro lado, a sua 
                                                                                                                                                                             

2000, porque se deparou com um conjunto de empresas sem a menor identificação ou 
conhecimento do seu sindicato. Explica também que mesmo antes da privatização, o SINTTEL-Rio 
já tinha feito uma Convenção Coletiva com o SINDIMEST- RJ, sindicato patronal ligado à indústria, 
porque havia um número de trabalhadores que, mesmo nesse período, já eram terceirizados. Eles 
não desempenhavam propriamente funções de telecomunicações, mas faziam a pavimentação civil 
para a instalação de cabos telefônicos. E o SINTTEL-Rio passou a representá-los também. Quando 
acontece a privatização e todos os trabalhadores da rede são terceirizados, o SINTTEL volta a 
procurar o SINDIMEST, para discutir com o mesmo como se daria a negociação a respeito desses 
“novos” tr   lh  or s qu  p ss r m    onst tu r o s  m nto das prestadoras de serviço. Até o ano 
de 2009, é com esse sindicato patronal que as convenções são assinadas. Mas as empresas não 
cumpriam a convenção. Em 2010, por uma disputa entre os representantes patronais, o SINSTAL 
passou a negociar com o SINTTEL-Rio. Segundo o dirigente, a Convenção Coletiva deste ano, 
2016, ainda não foi assinada em função da disputa entre o SINDIMEST e o SINSTAL, o que fez 
com que o SINTTEL procurasse, no dia mesmo de nossa entrevista a FEBRATEL, federação 
patronal à qua os dois sindicatos são filiados, instando-a a assinar a convenção. 

 
168 Muitos deles ainda eram sindicalizados no SINTTEL-Rio (como aposentados, ou como sócios 

assistidos) e ficaram surpresos, segundo Francisco, quando foram interpelados pelo sindicato a 
cumprirem a Convenção – vários não a conheciam, não sabiam que tinham que pagar um plano de 
saúde para os empregados, ou recolher contribuição sindical. E esse desconhecimento era comum 
entre muitas das empresas, que se constituíram apenas no início dos anos 2000, sem nenhum 
acúmulo ou experiência negocial. Nos e-mails analisados no ano de 2015 pude perceber um 
número significativo de empresas que fazem contato com o sindicato, solicitando informações que 
deveriam ser pedidas ao seu sindicato patronal. As solicitações denotam mesmo, como informou o 
dirigente sindical, que ainda persiste um desconhecimento considerável, principalmente entre as 
pequenas empresas prestadoras de serviço.     
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leitura nos deixava ver que foi a partir da Convenção de 2008/2009 que várias novas 

cláusulas são incluídas, nos eixos Benefícios, Saúde, Jornada de Trabalho, 

Remuneração e Salário, no que parecia constituir um outro patamar de negociação 

coletiva. 

 Também na entrevista com o dirigente sindical, o mesmo falou da realização 

de duas greves que foram muito importantes nesse segmento, e que até hoje são 

muito comentadas pelos trabalhadores. A primeira delas aconteceu em 2007, na 

Campanha Salarial e durou 3 dias e a segunda, também durante a Campanha, 

aconteceu em 2010 e durou 6 dias. A própria estruturação da Comissão de 

Negociação da Rede, de forma mais organizada e sistemática, é fruto dessa 

primeira greve. Na de 2010, conseguiu-se acabar com o Banco de Horas 169  e 

garantir, num termo Aditivo à Convenção, a não retaliação e o não desconto das 

horas paradas. Sobre a importância da Comissão, Francisco destaca: 

 
Essa é uma experiência muito rica e difícil de encontrar, é... em muitas 
categorias você não tem essa prática e nem consegue fazer isso. A gente 
consegue colocar 40 trabalhadores, representantes dos locais de trabalho, 
mediados pelo sindicato, representados pelo sindicato, de frente para o 
sindicato patronal, também com representantes patronais de diversas 
empresas, onde, inclusive não só o trabalhador de base, o representante do 
local de trabalho fala o que ele quer falar, sem censura, como também o 
presidente de uma empresa com 13 mil empregados toma a palavra e fala, 
argumenta diretamente. Essa coisa é uma coisa muito rica. Eu diria que isso 
também faz parte de um trabalho sindical exitoso, porque o próprio, é... 
veja, o executivo de uma empresa que só no Rio de Janeiro tem 13 mil 
empregados e hoje tem mais de 20 mil trabalhadores diretos, porque 
também atende Paraná e Santa Catarina, ele tá sentado num auditório, 
dentro do sindicato, argumentando o que que ele pode, o que que ele não 
pode pagar, o que que ele pode assinar numa convenção coletiva. Ter esse 
diálogo, diretamente, com um executivo como esse, é um avanço 
importante, em termos de representação também. Porque ele reconhece 
que o sindicato representa, de fato, os empregados dele, e ele dialoga com 
os representantes desses empregados, diretamente. 

  

 Ouvir como essa experiência repercute para aquele dirigente mais novo, que 

 stá tr   lh n o n  “  s ”   m  ont to  om os  ol   s  nos  á t m ém     m ns o 

educativa dessa prática para além da negociação propriamente dita:   

 
É algo assim, como é que eu vou falar? Eu acho que... tem várias coisas 
mas eu vou pontuar uma, é conhecimento dos seus direitos e deveres, 
conhecimento, porque... antigamente, você via um gerente e ficava com 
medo até de ele te ver na rua. Antigamente vinha um coordenador e ficava 
com m  o  té  o  oor  n  or t  v r   nt   m nt  um sup rv sor: “Ah  m u 

                                                        
169 A análise das CCTs nos indica que a efetivação do fim do BH deu-se no ano de 2011. 
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D us  o  éu!” t m ém      or  n o. Hoj : “ om    .” Hoj    l s t m ém 
entenderam, pelo conhecimento que foi passado aqui dentro dessa 
comissão, trazendo a comissão de trabalhadores, e passando informação 
prá eles, eles sabem que gerente não é Deus, coordenador também não, e 
muito menos supervisor. (Até um próprio dono da empresa). Eles são 
empregados como todo mundo, hoje tá, amanhã não, então, eles têm que 
no mínimo, tratar o funcionário com o devido respeito, e hoje eles tão 
tratando com o devido respeito. Vez em quando tem deslizes e a gente vai 
lá e até resolve, ou o próprio funcionário se impõe e resolve, porque ele 
s    qu  n o po  . “Porqu   u sou um s mpl s  oor  n  or  vou t  
mandar  m or ?” “N o  n o é  ss m. Ent o  vo ê t m qu  m  r sp  t r.” 
(J.Maldonado Cabral – diretor de base/SINTTEL-Rio) 

 A Convenção Coletiva 2008/2009 explicita, então, um novo momento da 

“  t lh ”  n  qu l poderíamos dizer – tomando a figura de linguagem utilizada por 

Harvey – os dois grupos principais começam a conhecer melhor não só as próprias 

armas (mas também os seus limites)   omo  s  rm s  os s us “  v rsár os”: é 

nessa convenção que são estabelecidos os pisos salariais que passam a ser 

efetivamente cumpridos pelas empresas 170 , além de se ter uma alteração na 

Jornada Semanal de Trabalho, de 40 para 44h. Uma vitória do capital, sem dúvida. 

Mas, que na avaliação do dirigente entrevistado, não foi definida exatamente 

naquele momento, mas começara com a própria privatização, ao disparar o 

processo de terceirização e precarização das condições de trabalho de inúmeras 

pessoas – t nto  s qu  f z  m p rt    s  nt   s  st t  s   for m “ xpuls s”    um 

modelo de proteção salarial, quanto daquelas que entravam nesse novo modelo, 

completamente fragmentado e precário: 

 
Um dos nossos dramas foi esse. Você tinha um Sindimest que não 
representava nada, você tinha 40h mas ninguém praticava 40h. Todo 
mundo praticava 44. Então, se diz: “passou de 40 para 44h”. Não passou 
prá 44, todo mundo praticava 44, só que as pessoas não seguiam a 
convenção e nem queriam seguir a convenção. O sindicato tava nessa 
situação, que não era só o piso, era também a jornada de trabalho... Ou a 
gente faz uma outra convenção com 44, traz as empresas prá dentro e luta, 
ou a gente fica sem convenção e não vai sair do lugar. Esse foi um 
momento difícil, mas foi um momento em que o sindicato tinha que ter 
lucidez do que queria, determinação, e você tem que pagar um preço por 
isso. Não tem... não que alguém tivesse te cobrando. Não. As empresas 
n o v nh m prá vo ê     z  m: “Oh  f z  sso  qu  qu   u vou  om vo ês”. 

                                                        
170 Na Convenção 2010/2011, são estabelecidos os pisos específicos para OSCs (Operador de 

Serviço ao Cliente) e Cabistas, que reúnem o maior número de trabalhadores nas prestadoras de 
serviço à Oi. O dirigente sindical aponta que aceitar o piso mínimo na Convenção de 2008/2009 não 
foi uma decisão fácil, pois ele era, de fato, menor que aquele que estava nas Convenções 
anteriores e bem menor do que o salário recebido pelos trabalhadores nessas mesmas funções na 
estatal. O dilema é que as empresas não pagavam o piso, não cumpriam a convenção e o sindicato 
não conseguia defender o trabalhador. Então, nas palavras, do dirigente, o sindicato decide recuar 
nesse item e adotar a postura de, ano a ano, avançar numa recuperação desse piso. Daí a 
definição dos pisos específicos citados acima e dos reajustes, também específicos que passam a 
vigorar para os mesmos a partir de então.    



163 

N o   r    v o. O   r  lá: “D  x   u v r  qu   o p so        st ... R$5 mil, 
n m p ns r   u p  o R$1500”. E    o s   r   ss m    r l   o  r   ssa. 
Jorn       tr   lho: “  jorn    noss  é 44   omo  u vou  ntr r num     
40? Eu tô pr   s n o qu  o p sso l f    hor   xtr !” Por qu  f z r hor  
extra? Porque o contratante quer. A questão de HE na rede é porque o 
 ontr t nt    z: “ u pr   so    100% n sse fim de semana. Tá chovendo, 
eu tô com as minhas reclamações da Anatel lá em cima. Vamos diminuir 
 sso    qu lqu r m n  r . Bot  to o mun o n  ru . Eu p  o HE.” É  ru l. 
Isso foi dramático, mas acho que acertamos. Hoje a gente ainda não 
diminuiu a jornada de trabalho – e é difícil – mas o que a gente avançou foi 
enorme. Hoje a gente pode meter uma ação de cumprimento de Convenção 
Coletiva contra uma determinada empresa porque a gente tem a 
Convenção, porque senão a gente não fazia isso. (Francisco Izidoro – 
diretor/SINTTEL-Rio) 

  

 O sindicato cede no item da jornada semanal de 44 horas, e procura avançar, 

especialmente no eixo dos Benefícios, procurando atender a uma estratégia clara, 

para eles, de que os trabalhadores desses segmentos tenham os mesmos 

benefícios e condições de trabalho que aqueles das operadoras alcançaram. 

Praticamente todos os itens existentes nos Acordos vão sendo incluídos, 

sucessivamente, ano a ano, nas Convenções. Itens como Vale Refeição, Vale 

Transporte, Plano de Saúde, Assistência Odontológica, Auxílio Creche, Auxílio 

Excepcional, Auxílio Farmácia – todos já consolidados nos Acordos da Oi, por 

exemplo – passam a constar nas Convenções de 2007/2008 (o Plano de Saúde) e 

2010/2011 (os demais). Em todos eles, no entanto, tanto a abrangência quanto a 

participação dos trabalhadores acontecem em condições inferiores àquelas 

experimentadas pelos trabalhadores da operadora. O que, a nosso ver, mantém a 

l          onv vên     ntr  os “pr  ár os”   os  stáv  s”  s n o n  m sm   mpr s   

certamente, no mesmo setor. 

 Um outro item comum com o Acordo da Oi é o Incentivo à Educação, 

presente desde a Convenção Coletiva de 2001 até a de 2012, nesse caso, 

reforçando a intenção, já explicitada anteriormente nesse trabalho por outro dirigente 

do SINTTEL-Rio, de intervir mais diretamente na qualidade da formação profissional 

dos trabalhadores, através do seu Colégio de Ensino Médio Técnico, além de 

aproximar a ação sindical desses segmentos.    

 O eixo Saúde e Condições/Relações de Trabalho também parece adotar a 

mesma perspectiva dos Benefícios, com um crescendo, especialmente a partir da 

Convenção de 2008/2009, quando são incluídas cláusulas como Comunicado de 
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Acidente de Trabalho171; Exames Médicos; Equipamento de Proteção e Segurança 

no Trabalho; Afastamento por Doença; Empregados Toxicômanos ou Alcoólatras. 

Apenas a cláusula da CIPA já estava incluída desde a Convenção de 2004/2005. 

 No eixo Relações Sindicais pode-se destacar, além das cláusulas bastante 

parecidas com as do Acordo da Oi – Quadro de Avisos, Acesso às dependências 

das empresas, liberação para o dirigente sindical eleito (com 1 ano de estabilidade 

após término do mandato), repasse das mensalidades dos sócios ao sindicato; a 

maior parte delas incluídas na Convenção 2008/2009. 

 Mas, diferente dos Acordos da operadora Oi, foram incluídas nas Convenções 

algumas cláusulas que, como Oliveira (2003) já alertara pavimentavam a 

desregulamentação do trabalho no país: Trabalho Temporário/Lei 9601-98 

(Convenção 2004/2005)/Trabalho por Prazo Determinado (Convenção 2008/2009); 

Responsabilidade Social- Jovens entre 16 e 24 anos/1º Emprego172  (Convenção 

2007/2008); Contrato de Experiência (Convenção 2005/2006). Esta última, na 

verdade, é inscrita na tentativa de evitar um abuso maior das empresas, proibindo-

as de firmarem contrato de experiência com o trabalhador, caso o mesmo seja 

readmitido em função igual a que exercia. 

 A análise das fichas de homologação dos anos de 2012 e 2015 (mais de 

17mil), parece nos indicar que o trabalho temporário e de jovem aprendiz não é uma 

prática que tenha se consolidado entre as empresas de telecomunicações, no Rio de 

Janeiro. Como apresentamos no Capítulo 2, em 2012, de 10.591 fichas analisadas, 

apenas 1,2% era de contrato por tempo determinado; e em 2015, de 6.549 fichas, 2 

(0,0%). Já como jovem aprendiz, em 2012, tem-se 1,4%; e 2015, 1,3%. No entanto, 

vale destacar que não tivemos amplo contato com os trabalhadores demitidos antes 

de completar um ano de trabalho, uma vez que, nesse caso, as homologações não 

precisam ser feitas no sindicato173, o que pode modificar essa proporção, muito 

                                                        
171 O Deptº de Saúde do SINTTEL-Rio emite os CATs para os trabalhadores, quando as empresas se 

negam a fazer, além de estabelecer uma série de parcerias – com o NUSAT (Núcleo de Saúde do 
Trabalhador), da Prefeitura do RJ; e com pesquisadores da UERJ, da UFRJ e da FIOCRUZ e 
FUNDACENTRO, tanto para encaminhamento de trabalhadores para atendimento, quanto para a 
realização de parcerias em pesquisas sobre adoecimento no trabalho, também priorizando os dois 
segmentos mais precarizados – Teleatendimento e Rede.  

172 Essa cláusula não teria, em si, uma negatividade. O perigo é que muitas vezes, as empresas 
utilizam-na como uma forma de rebaixar salários e benefícios, ampliando o contingente de 
contratados nessa situação. O que deve ser verificado na realidade de cada área estudada. 

 
173 Embora não obrigatório, tanto através do questionário, e mais pelas fichas de homologação, nos 

deparamos com trabalhadores com menos de 1 ano de trabalho, fazendo sua rescisão no sindicato.  
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embora a avaliação dos dirigentes sindicais não a aponte como uma problemática, 

no momento.     

 Se fazer cumprir a Convenção Coletiva era o objetivo prioritário do SINTTEL-

Rio, especialmente após a consolidação e amadurecimento de um processo de 

negociação que passou pelo fortalecimento da Comissão dos Trabalhadores da 

Rede e também de reuniões periódicas com representantes patronais mais 

preparados para a negociação, é interessante trazer mais um dado, sobre as 

Ressalvas que os trabalhadores fazem no ato de sua homologação, e que pode nos 

auxiliar na avaliação sobre algum avanço no cumprimento da Convenção Coletiva.  

 Em primeiro lugar, nas três empresas de Rede cujos trabalhadores 

homologaram suas rescisões no sindicato nos anos de 2012 e 2015 – Nokia 

Siemens, Telemont174 e Serede – as principais ressalvas são de cunho econômico. 

Avaliando os quadros de ressalvas por empresa, em 2012, nas três o primeiro lugar 

é ocupado pela ressalva Solicitação de Pagamento de Hora Extra: Serede – 32,4%; 

Nokia Siemens – 20,5%; Telemont – 26,1%. Em 2015, na Serede essa ressalva 

ocupava o segundo lugar, com 16,2% (sendo que o primeiro lugar, Reajuste e 

Correção, recebera 51,1%) e na Telemont não teve nenhuma ressalva com essa 

questão. 

 Como a jornada excessiva – muitas vezes traduzida no aumento das horas 

extras – tem sido um dos principais problemas discutidos nas reuniões entre 

empresas e SINTTEL/Comissão de Trabalhadores, pode ser que a decisão de 

fortalecimento da Comissão, a ampliação da eleição de representantes sindicais de 

base e o incremento nas novas formas de comunicação com os trabalhadores – 

grupos de WhatsApp para esclarecimento da Convenção e também para o 

recebimento de denúncias sobre descumprimento do Acordo175 – esteja começando 

                                                        
174 Nokia e Telemont não prestam mais serviço de rede à operadora Oi. Hoje, a Serede concentra a 

maioria (senão a totalidade) desses trabalhadores no Rio. 
 
175 Desde o início de 2015, em função da pesquisa, tenho participado de três grupos de trabalhadores 

da Rede, sendo que um é da Região dos Lagos. Eles conversam bastante sobre o trabalho, 
especialmente quando sai o pagamento (conferem todos os adicionais, veem descontos indevidos) 
e acionam bastante os diretores do sindicato. Também quando há algum problema que afeta o local 
de trabalho ou um grupo de trabalhadores, sempre é levado para o grupo. Mas, também, como são 
grupos só de homens, tem muita piada, muita brincadeira. Também tem mensagens religiosas e de 
auto-ajuda, em menor escala. A política entra também numa escala pequena, e às vezes tem algum 
debate (mas nunca, nestes quase dois anos, li nenhuma grosseria ou ataque de quem pensasse 
diferente, contra o outro). Por outro lado, toda quarta-feira, os diretores do Sinttel colocam o jornal 
do sindicato para o grupo. E quando acontece reunião com as empresas, o resultado é reportado 
aos grupos. 
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a dar resultado, numa mão inversa do controle do trabalho, agora numa perspectiva 

do próprio trabalho.  

 

 

4.1.3 Acordos da Atento: instabilidade levada ao extremo  

 

 

 Não chega a ser surpresa a afirmação de que é no Teleatendimento que 

encontramos os Acordos mais frágeis, uma vez que é neste segmento também que 

estão as mais precárias condições e relações de trabalho, como pudemos perceber 

a partir dos dados levantados e também a partir dos próprios depoimentos dos 

trabalhadores.  

 Embora a estratégia adotada para com os trabalhadores da Rede seja a 

mesma pensada e adotada para o Teleatendimento, a avaliação geral, entre a 

direção do sindicato, é que este segmento encerra dificuldades e desafios muito 

maiores para a organização e mesmo a negociação. E um dos principais motivos é 

que o próprio processo de trabalho, sustentado numa base tecnológica que permite 

seu funcionamento em qualquer lugar, dá uma liberdade imensa ao capital. As duas 

maiores empresas do Rio de Janeiro – Contax e Atento – que já chegaram a ter, 

juntas, mais de 50 mil trabalhadores, hoje têm cerca de 18 mil. A estratégia adotada 

por elas e o impacto para os sindicatos e para os Acordos/Convenções é explicitado 

pelo dirigente entrevistado: 

 
Você tem empregadores predadores, predadores. A maioria, hoje, dessas 
empresas, está nas mãos de fundos. Então, o executivo do fundo.. não 
existe uma pessoa, não existe um Slim176, que você pode xingar, não existe 
um cara ... são fundos, em que você tem um monte de investidores ali. 
Então, o fundo determina  m n   um    rt  prôs  nv st  or s   z n o: “ sso 
aqui tem que   r um r torno    5%  lém     nfl   o no p r o o  6%   t l”    
bota lá... E contrata um cara que só vai ganhar o bônus dele, de R$1 milhão 
se ele conseguir fazer isso. Aí pronto, aí a nossa negociação fica nessa 
vergonha que efetivamente é. E eles são hábeis no sentido de dizer que “eu 
não vou participar dessa negociação”, então, você fica com a Contax prá 
um lado, com a Atento prá outro... ultimamente, a gente tá conseguindo 
colocar todas as empresas na mesa. Quando a gente conseguiu isso, 
surgem outras empresas. Essas outras empresas, como Alma Viva e 
outras, trataram de ir para o Piauí, o Maranhão, onde a gente tem 
dificuldade de alcançar. Onde dar um VR de R$4,00 é a glória, porque 
quem tá trabalhando lá? São pessoas que não têm emprego, não têm 
informação, nem escola, não têm coisa alguma. E aí o cara cata gente 

                                                        
176 Carlos Slim, empresário mexicano, dono do Grupo Claro (Claro, EBT, NET). 
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nesses lugares, treina e põe prá trabalhar. É ótimo.  Mas nessa base. E aí 
você briga aqui, que você não aceita essas condições de trabalho aqui, e aí 
vo ê f l  m  s  lto     mpr s  f    “m  o   ”  f  h  os postos    tr   lho 
aqui e abre no Piauí, como fez há alguns anos atrás, fechando vagas, 
postos de trabalho aqui no teleatendimento, principalmente da Contax. Nós 
chegamos a ter 25 mil trabalhadores e hoje nós temos 8 mil. Cadê os 
outros, deixaram de existir? Não, eles foram prá Recife.  Tão lá em Recife, e 
em outras áreas. Hoje você tem teleatendimento em Alagoas, você tem 
teleatendimento no Rio Grande do Norte. Não é que não tenha que ter. Por 
que que não vai ter? Mas elas foram prá lá, não foi por conta de atender 
uma população necessitada, eles foram prá lá, fugindo dos acordos 
coletivos que conseguem R$5,00 ou R$6,00 de VR, então, fica muito difícil 
de você negociar se você conquistar e dois anos depois não tem. Dois anos 
depois, não tem mais teleatendente. Prá você negociar. Isso aconteceu em 
Sta Catarina, que queria um piso salarial que a Assembleia Legislativa lá 
tinha determinado como piso e fechou o assunto: “Ou tem, ou não tem 
acordo”. “Então tá, não tem acordo”. A Contax tirou todo mundo de Sta 
Catarina, não tem mais trabalhador de teleatendimento em Sta Catarina. Aí 
fica difícil. Você negocia como, nessa condição, se eles podem fazer 
teleatendimento até na India, como fez os EUA? Por que que os EUA 
botaram os Call Centers só na India? Eles falam inglês também, tão bem 
quanto os americanos, se for preciso treinam, fazem uma seleção,  tem 1 
bilhão de gente ali, deve ter gente suficiente para o Call Center. (Francisco 
Izidoro – diretor/ SINTTEL-Rio) 

  

Nessa instabilidade e frente a um processo de trabalho extremamente penoso 

e intenso, é compreensível que exista um grupo majoritário que demitido, não queira 

voltar a trabalhar na empresa (como nossos questionários nos apontaram); e que, 

na empresa também haja um grupo significativo – conforme apareceu nas falas dos 

participantes das oficinas – que queira ser mandado embora. Quando se junta a 

esses elementos, também as mensagens recebidas por e-mail, as justificativas para 

ambas escolhas parecem se esclarecer. No entanto, como já dissemos, estão 

nessas mensagens também uma cobrança ao sindicato para que cumpra o seu 

papel de defender os direitos dos trabalhadores. Os Acordos seriam ou têm sido 

este instrumento?  

Na análise que realizamos dos Acordos encontramos a mesma estrutura 

presente na operadora e também na Convenção Coletiva das Prestadoras177, com 

cláusulas que buscam se aproximar daqueles benefícios garantidos para os 

tr   lh  or s m  s “ stáv  s”. No entanto, estão ainda mais longe do que o que foi 

conseguido para os trabalhadores da Rede. Tratando do salário (para o 
                                                        
177 Aliás, numa das Convenções assinada pelo SINTERJ, sindicato patronal com o qual o SINTTEL-

Rio assina Convenções Coletivas (ver Quadro nº 11), estão incluídas também as empresas de 
teleatendimento, dentre elas a Atento. O Acordo Coletivo é feito quando a empresa e o sindicato 
negociam a mais (nunca pode ser menor do que a Convenção). A nível nacional, reunindo todos os 
estados que pertencem à FENATTEL e onde tenham empresas de teleatendimento, está-se 
atuando, via uma Comissão para que se tenha uma única Convenção Coletiva Nacional. 
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teleoperador, atividade majoritária dos Call Centers), foi uma dificuldade conseguir 

que o piso não fosse menor que o salário mínimo178. E o valor do VR (vale refeição) 

tem tido, também, uma enorme resistência patronal para aceitar um aumento mais 

significativo. Para se ter ideia da diferença entre o tratamento nos três segmentos, 

na Oi, o VR é de R$30,00; na Serede, R$19,00; na Atento, R$6,50. 

No   so    PLR (P rt   p   o nos Lu ros   R sult  os)   m sm  “  f r n   

  s  u l” é p r        ntr  os três s gmentos: enquanto nas operadoras o valor 

pago fica entre 2 e 3 salários a cada ano, na Atento esse valor nunca chegou a 1 

salário, desde a sua adoção, no Acordo 2001/2002179.   

Os demais benefícios vêm sendo implementados também bem lentamente. 

Um deles, que nos chamou bastante atenção, já que este é um segmento 

marcadamente feminino, é o Auxílio Creche: no 1º Acordo em que ele foi incluído, 

em 2000/2001   l   qu v l     “20%  o p so s l r  l    trabalhadora e seria pago até 

   r  n    ompl t r 6 m s s    v      n lus v ”. Foi sendo sucessivamente 

aumentado no tempo de vida da criança e no acordo de 2008/2009 ele foi estendido 

até os 48 meses da criança e o valor, para R$95,00. Este benefício está mantido até 

o último acordo assinado.  

Ao mesmo tempo, foram incluídos alguns outros que parecem dialogar bem 

com o tipo de trabalho desenvolvido e o perfil das pessoas que acabam trabalhando 

no segmento: desde o primeiro Acordo (2000/2001), há uma cláusula Deficientes 
Físicos180, que prevê o abono de faltas ao trabalho decorrentes da comprovada 

manutenção de aparelhos ortopédicos. E no segundo (2001/2002) foi incluído 

Convênio com instituições de ensino (faculdades, escolas técnicas, e de idiomas; 

próximas ao trabalho; com descontos até 90 dias em caso de demissão; buscará 

estender desconto aos dependentes).    

 Nesse caso, mesmo considerando que haja um avanço no que poderia ser 

reconhecido como um benefício ao trabalhador, esse mesmo benefício não deixa de 

                                                        
178 E isso vale para Rio e São Paulo, basicamente. Nos estados do NE quase nenhuma empresa 

paga o piso salarial no valor do salário mínimo. Sem uma Convenção Nacional, é difícil cobrar, 
segundo os dirigentes entrevistados. 

179 Enquanto nas prestadoras de Rede só na Convenção 2010/2011 é que é incluída, pela primeira 
vez, e prevalece a mesma lógica das empresas Contax e Atento. 

 
180 Segundo o diretor do SINTTEL, Ricardo Pereira, membro da Comissão Nacional dos 

trabalhadores do Teleatendimento, essa cláusula fez parte do Acordo até 2009/2010 (quando 
passou a constar em Manutenção dos Direitos Adquiridos), mas nunca teve muito apelo entre os 
trabalhadores, uma vez que a empresa, no Rio de Janeiro, não tem um contingente expressive de 
deficientes físicos que lá trabalhem.  
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expressar uma determinada condição de precariedade que o próprio trabalho – e a 

maneira como ele é exercido – impõe ao trabalhador: é o caso da demissão tratada 

como uma coisa natural no teleatendimento. Daí, a inclusão da mesma no texto, 

como uma condição importante para a viabilização do benefício concedido. 

 Mas é em dois eixos, especialmente, que percebemos como que a “batalha” 

entre os dois campos de força tem sido vantajosa para as empresas de 

teleatendimento: o eixo Saúde e Condições de Trabalho, e Jornada de Trabalho. O 

Acordo 2002/2003 traz uma cláusula de Saúde intitulada Condições de Trabalho e 
Ouvidoria, na qual vem detalhada toda a melhoria que a empresa deverá cumprir 

para garantir as condições de trabalho do teleoperador (head set individual; respeito 

às necessidades fisiológicas dos trabalhadores; condições ambientais adequadas; 

readequação da fraseologia). No Acordo 2004/2005 essa cláusula é alterada, 

r t r n o o p rá r fo qu    r nt     “p usa particular em especial, mas não apenas 

p r    st nt s    mpr    os  om  on   õ s mé    s qu  o r qu  r m”. Esse 

direito só é novamente garantido a todos no Acordo 2008/2009 quando é incluída a 

obrigação ao cumprimento do Anexo II da NR17.  

Além disso, as denúncias que chegam ao sindicato, de assédio moral – 

muitas delas ligadas à perseguição por pausas tiradas pelos trabalhadores e que, na 

leitura dos supervisores e coordenadores, prejudicam o cumprimento das metas – 

indicam-nos que apenas a inclusão no Acordo não é garantia de cumprimento por 

parte da empresa. Neste caso, também podemos citar, no eixo Jornada de Trabalho, 

um outro pequeno avanço que conseguimos perceber no Acordo 2009/2010 e que 

trata, justamente de dois outros problemas que também aparecem muito nas 

mensagens que chegam ao SINTTEL denunciando as condições e relações de 

trabalho na empresa: são as faltas – justificadas ou injustificadas – e a não 

aceitação dos atestados. A cláusula incluída no Acordo parece responder a essa 

demanda quando   f n : “   mpr s  l n  rá  omo BH n   t vo  s f lt s 

reconhecidas como ausências comunicadas, por até 2 dias por semestre, aos 

empregados que necessitarem acompanhar seus filhos e/ou pais a médicos, desde 

que esta ausência seja comunicada com pelo menos 1 dia de antecedência e 

comprovado o acompanhamento mediante declaração do facultativo ou da entidade 

hospitalar e laboratorial.”     

 São p qu nos  v n os “n  l tr ”  qu  nos p r   m  p l s m ns   ns  os 

trabalhadores: em primeiro lugar, importantes para o que eles entendem como 



170 

exercer bem o seu trabalho (tanto em condições que não os prejudiquem física e 

mentalmente, quanto para atender bem o cliente); em segundo lugar, que é preciso 

uma fiscalização e um acompanhamento maior do cumprimento do Acordo181 (em 

defesa do trabalhador), que eles esperam que sejam feitos pelo sindicato.  

 Para se ter uma ideia do peso que esta situação tem para grande parte dos 

trabalhadores182, quando analisamos o Quadro de Ressalvas na Atento, nos dois 

anos (2012 e 2015) o primeiro lugar foi ocupado, justamente, pelo item Faltas 

(justificadas e injustificadas), numa proporção bem superior ao segundo lugar, por 

exemplo, no ano de 2012183.      

 Se foi possível verificar alguns avanços, por outro lado, na mesma 

perspectiva das Convenções Coletivas das Empresas de Rede, também 

encontramos nos Acordos da Atento cláusulas que concorrem ainda mais para a 

fragmentação e precarização do trabalho neste segmento, que são: o Contrato de 

Experiência e Contratação por Tempo Parcial/Jornada Reduzida (as duas, incluídas 

a partir do Acordo 2001/2002, sendo que este último vai até o Acordo 2009/2010). E 

mesmo que no quadro geral das homologações a porcentagem da contratação por 

tempo parcial não tenha aparecido como um elemento significativo, no conjunto das 

medidas e como símbolo da força das empresas na negociação com os 

trabalhadores, ao manter cláusulas como esta, acaba também assumindo um papel 

importante no controle do trabalho. 

 Nesse sentido, nos parece que neste segmento, o cumprimento do mínimo 

que se avançou depende de um esforço ainda maior dos trabalhadores nos seus 

lo   s    tr   lho   tr vés    su  “ no    ên    prát   ”, que mediante o assédio 

sucessivo abandona a PA; deixa de assinar advertência que considera injusta; faz 

denúncia ao sindicato e ao MPT e ao MTE, dentre outras. Mas depende também da 

direção do sindicato, que ao longo desse processo vai pondo em prática ações que 

já faziam parte do seu repertório (atos nas portas das empresas, denúncias no jornal 

                                                        
181 Nos últimos Acordos Coletivos, os diretores do Teleatendimento têm elaborado uma Cartilha com 

as cláusulas aprovadas, distribuindo-a aos trabalhadores para que os mesmos possam conhecer 
melhor e acompanhar/cobrar o seu cumprimento no local de trabalho.  

182 Ouso dizer, mediante as leituras dos e-mails e as respostas dos questionários, que o mais correto 
é “  s tr   lh  or s”  po s s o  l s  s m  or s r sponsáv  s p lo  u    o  om  s  r  n  s/  osos 
e doentes nas famílias, e praticamente, a grande maioria dos atestados está associada a faltas por 
essas tarefas.     

 
183 Na Contax, o primeiro lugar em 2012 foi a ressalva pelo não pagamento do Auxílio Transporte, e 

em 2015 a ressalva principal foi pelo pagamento do Reajuste/Correção Salarial.   
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do sindicato, ações judiciais) enquanto deve buscar novas práticas, uma vez que a 

  f  ul      m “  f n  r   or  nt r  s lut s pol t   s  os tr   lh  or s”   omo fo  

apontado nos questionários, é, a nosso ver, o que justifica a desconfiança desses 

trabalhadores na sua relação com o sindicato.   

 Parece haver uma consciência, por parte da direção do sindicato, de que a 

realidade do teleatendimento exige um olhar mais apurado e uma estratégia de ação 

que extrapole o espaço do sindicato, como expõe o dirigente, a seguir: 

 
A tentativa nossa está sendo a Convenção Nacional, mas também não é 
fácil em função dos interesses de diversos sindicatos, da divisão que há 
entre uma parcela do movimento sindical laboral e o patronal, que está 
sempre às turras com problemas de representação. Então, vira e mexe um 
não participa, não sei o que, aí você vai atrás desses caras, esses caras 
fogem prô interior de algum estado, enfim, fica bastante difícil.  E aí, se a 
gente tem dificuldade de negociar reajuste e VR, imagina negociar alguma 
proteção. Eu acredito que proteção prá teleatendente, como bancário e tal, 
nós temos que lutar nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional, 
tem que ter legislação prá questão do emprego atingido por inovação 
tecnológica. (Francisco Izidoro – diretor/SINTTEL-Rio) 

 

 

4.1.4 Novos repertórios ou a ação sindical em movimento 

 

 

Em que medida o sindicato conseguiu avançar na relação com os 

trabalhadores que compõem, atualmente, o setor de telecomunicações, para além 

da sua representação legal e oficial – importante, sem dúvida –, no sentido da 

constituição de uma identidade  om prát   s  ol t v s   sol  ár  s (  t l “ ultur     

of   n ”     qu  f l m B  u    P  loux)    p z s de enfrentar, no plano prático-

político, ainda que contingencialmente, a lógica desagregadora, fragmentária, da 

sociedade capitalista contemporânea? 

 Não se trata, aqui, como provoca – e alerta – Hyman (1996, p. 19 apud 

SANTANA; RAMALHO, 2003, p. 26-28) de considerar o p ss  o  omo “um  épo   

dourada em que os trabalhadores eram espontaneamente coletivistas e as 

organizações laborais alinhavam-se por detrás de um projeto de classe unificador”  

em contraposição a um presente em que predomina uma visão catastrófica, de uma 

desagregação absoluta ou definitiva. Este autor, assim como outros com quem já 

dialogamos, nessa mesma perspectiva, ao longo do trabalho, vai apontar que 
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[...] Os sindicatos como organizações coletivas estão inelutavelmente 
arraigados a uma heterogeneidade de experiências e aspirações imediatas 
localizadas: espontaneamente têm tantas probabilidades de estar em 
conflito como em concordância. A construção de expressões de 
solidariedade mais abrangentes sempre requereu um esforço deliberado e 
precário, uma mobilização por parte dos líderes e dos ativistas de base; e o 
êxito, quando se obtém, resultou ser temporal e parcial. (HYMAN, 1996, p. 
19 apud SANTANA; RAMALHO, 2003, p. 26-27)  

 

A partir desse entendimento, é possível relativizar a tese que aponta a 

existência de uma tendência atual do coletivismo para o individualismo, como um 

movimento unilateral – e não complexo e variado culturalmente. Além disso, o autor 

defende que apesar das dificuldades atuais, ainda existe espaço para as iniciativas 

 os mov m ntos  os tr   lh  or s: “o qu    rt m nt  s  r qu r é um  nov  l       

um novo vocabulário de motivos para a solidariedade dos trabalhadores.” (HYMAN: 

112-114 apud SANTANA; RAMALHO, 2003, p. 28) 

Neste novo vocabulário, tem entrado cada vez mais – um pouco nas pautas 

das Campanhas, mas também nos debates e nas reuniões da direção do SINTTEL-

Rio – a temática da juventude e da diversidade de gênero, muito em função do 

grupo de trabalhadores do Teleatendimento, que tem ocupado também o próprio 

espaço do Sindicato, com participação na direção184.  

 Além disso, o SINTTEL-Rio tem investido, segundo seus dirigentes, também 

numa atuação e participação no nível internacional, através da sua federação, já que 

hoje a realidade das empresas também é de atuação global185: 

                                                        
184 Esta temática da diversidade de gênero, que assume expressão mundial, especialmente a partir 

dos anos 1980, também tem sido discutida a nível nacional, e também a partir de situações 
concretas: em 2015, no Seminário Nacional dos trabalhadores do Teleatendimento, uma nova 
diretora do SINTTEL-RN, oriunda do segmento do Teleatendimento, falou um pouco sobre sua 
situação de transexual e de como o trabalho (e a participação no sindicato) haviam mudado a sua 
condição de estar na sociedade. Tal espaço e a exigência de uma nova sociabilidade também para 
dentro dos sindicatos (ainda locais e espaços predominantemente masculinos) tem sido bastante 
  s f   or p r  “v lhos”   novos   r   nt s.  

 
185  Esse mesmo dirigente entrevistado me disponibilizou documento que será debatido na 4ª 

Conferência Regional da UNI Américas, de 7 a 9 de dezembro, em Medellín/Colômbia, reunindo 
representantes da América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul, para fecharem seu 
Plano Estratégico para o período 2016-2020. A Global Union é uma entidade internacional que 
reúne os trabalhadores da área de serviços. Do Brasil estão representados bancários, comerciários, 
telecomunicações e informática, correios, asseio e conservação, segurança bancária, gráficos. Os 
temas a serem discutidos foram organizados em 3 eixos principais: 1) Para Crescer Sindicalmente 
(reunindo teses que tratam da sindicalização em empresas globais e regionais; do fortalecimento da 
negociação coletiva; da responsabilidade social das empresas; do apoio às campanhas de 
organização); 2) Para uma América Sustentável (com teses que tratam da defesa da democracia e 
da estabilidade social, política e econômica da região; do fortalecimento dos processos de 
integração regional e sub-r   on l p r  um  “or  m mun   l   mo rática, igualitária, e respeitosa 
 os   r  tos hum nos    m   nt  s”); 3) P r  Pr p r r-nos para um Novo Ciclo no Mundo do 
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Primeiro, que o capital é internacional e essas empresas atuam em várias 
partes do mundo, então, o que se pretende com a nossa organização 
internacional é ter um conhecimento, saber como essas empresas atuam do 
ponto de vista mundial. Quais são suas estratégias, saber o que elas 
pensam, tal. A segunda coisa... e a gente foi mais feliz no caso da 
Telefônica, é a gente ter Acordos Globais. O que significa ter acordos 
globais? Significa você ter uma convenção com essas empresas que 
resguarde algumas questões basilares do sindicalismo. Quais são? A 
negociação. Qualquer lugar que essas empresas estejam, tem que negociar 
com o sindicato, respeitar o sindicato, respeitar a sindicalização, entendeu? 
Às vezes, prá nós brasileiros, pode soar até estranho, porque a nossa 
legislação é muito clara sobre isso, de respeito ao direito de sindicalização e 
negociação, então, prá nós, parece automático, mas, prô mundo não é. Um 
exemplo: na Colômbia, a Telefônica não tem acordo nenhum, nem quer 
receber o sindicato e faz toda uma campanha antissindical. A 
Teleperformance, que existe no Brasil, nos recebe e tal, na República 
Dominicana, simplesmente demite quem quiser pensar em fazer sindicato, 
ou corrompe com $3 mil dólares prá não entrar no sindicato. Então, a gente 
começa a ter uma visão maior. [...] Então, por exemplo, nós tivemos uma 
reunião em Santiago do Chile com a Telefônica – era uma reunião mundial 
– em que tratamos especificamente do Acordo Coletivo brasileiro, que 
estava todo travado, e que destravou a negociação coletiva no Brasil. 
Então, essa é uma novidade, porque antes da privatização, as empresas 
eram nacionais, não tínhamos vinculação com nada. Podíamos ser 
solidários com o pessoal da British Telecom, com o pessoal da Deutsche 
Telekom, France Telecom. Agora não, não é apenas ser solidário, é você 
incorporar algum tipo de luta que possa facilitar a briga nacional. Então, 
quando temos algum problema aqui, recorremos aos companheiros das 
Comissiones Obreras da UGT na Espanha, assim como nós já fomos na 
Itália, na CGIL, falar com o pessoal prá marcar uma reunião com a direção 
na TIM. Eu acho isso uma boa estratégia, porque como o capital é 
internacional, os trabalhadores também devem desenvolver ações nesse 
nível. (Luis Antônio – diretor/SINTTEL-Rio) 

 

Alonso (2012, p. 31), ao estudar a história do conceito de repertório em Tilly, 

vai resumi-lo desta forma: repertórios são aprendidos durante performances 

confrontacionais – “s  s   pr n     m r h r m r h n o” – e performances 186 

modificam os repertórios, contínua e incrementalmente. 

                                                                                                                                                                             
Trabalho (com teses em defesa da igualdade de gênero no trabalho e no mundo sindical; com a 
organização da juventude; pela justiça social). Para maior detalhamento, ver: UNI Américas, 
Relatório Provisório do Comitê de Resoluções, 4ª Conferência Regional, 2016. 

186 Na sua última fase de revisão do conceito de repertório, em que se aproximou bastante da noção 
de agency, Tilly utilizará a noção de performance num duplo com repertório, exatamente para 
r for  r “ omo    xp r ên     os s nt  os    usos  os agentes em suas interações confrontacionais 
transforma os r p rt r os” (ALONSO  2012  p. 34). Alonso aponta para a simpatia que o autor nutria 
p l  “  onom   mor l”    Thompson   p l  “v    v v   ”   qu   s  t v ss  v v  o m  s  mu to 
provavelmente teria aprofundado as discussões sobre a moralidade. No entanto, Alonso afirma que 
T lly n o   r   m o  o  nt n  m nto  o r p rt r o “ n  rn  o  m p rform n  s  onfront   on  s”. 
Po s  p r   l   o “  xo fun  m nt l    v    so   l é o  onfl to  qu    nh  form s h st r   s 
peculiares. Qualquer invenção, uso, mudança de repertórios só podem ser entendidos neste 
esquadro histórico e relacional, que põe o confronto  m pr m  r ss mo pl no”. (ALONSO, 2012, p. 
32) 
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 Penso que nesse percurso analisado podemos dizer que o sindicato e os 

trabalhadores em telecomunicações aprenderam e puseram em prática novos 

repertórios, na relação conflituosa com as empresas de telecomunicações do Rio de 

Janeiro. Os debates sobre o trabalho (mas também as brincadeiras, as dicas de 

emprego, os elogios, as cobranças uns aos outros) nos vários grupos de WhatsApp; 

a participação enfática nas greves; os plantões nas empresas; as Comissões de 

Negociação com muitos trabalhadores se constituíram, na experiência vivida por 

este grupo de trabalhadores como uma forma de resistência à precarização das 

relações de trabalho, assim como uma maneira de afirmar sua própria identidade, e 

a sua relevância, como em vários momentos aparece nos e-mails enviados ao 

sindicato.   

 Além disso, poderíamos dizer que a greve, sem dúvida, é uma ação 

persistente – e histórica – na organização sindical, mas assumiu, na atualidade da 

 nt r   o  ntr   qu l s “ tor s” um   mportân      um s nt  o qu , para além da 

ruptur   om o   s urso p  l  o m  s “ onform  o” – e talvez, por isso, também – 

contribuiu concretamente para que alguns novos representantes sindicais 

surgissem, em vários locais de trabalho, na Rede e no Teleatendimento, alguns 

deles, hoje, ocupando cargos na direção de base do SINTTEL187.  

A Comissão de Negociação da Rede, por outro lado, poderia ser apontada 

como uma inovação, provocada, em grande parte pelo movimento que os 

trabalhadores faziam de maneira independente (do sindicato) nos locais de trabalho 

(e em contraposição a uma situação de desrespeito sistemático à legislação 

trabalhista, por parte das empresas), e que a direção do sindicato soube captar e 

articular com uma ação sindical mais próxima à base, capaz de responder a 

algumas demandas caras aos trabalhadores. 

 O desafio ainda está posto, como os próprios dirigentes salientam, 

principalmente em relação ao teleatendimento, onde estão concentradas as piores 

condições de trabalho e as maiores dificuldades para a sua proteção trabalhista.  

                                                        
187 Vale destacar que após a privatização das empresas de telecomunicações, a única eleição em 

que houve mais de uma chapa concorrendo para a direção do sindicato foi a de 1999 – com três 
chapas. Desde então, as eleições acontecem sempre com chapa única, o que, em certa medida, 
demonstra uma dificuldade de mobilização e organização da categoria, nos moldes anteriores 
àquele período. No entanto, especialmente, a partir da segunda metade dos anos 2000, há uma 
evidente renovação do quadro de dirigentes sindicais, com um aumento significativo de diretores do 
Teleatendimento e da Rede  – inclusive, com garantia de liberação para o sindicato em Acordo ou 
Convenção Coletiva – e na eleição de representantes sindicais de base. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

É preciso querer ver o discurso da ação, caso contrário ele não 

se mostra.  

MARONI, 1982 apud ABRAMO,1999, p. 34 
 

 

Com esta frase    utor  v   f l r    um  “prát     nv s v l    r s stên   ” qu  

acontecia no interior das fábricas metalúrgicas do ABC, na década de 1970, e que 

levou à greve de 1978. Para conhecer tal prática de resistência, Abramo se dedicará 

a analisá-la a partir da vivência das condições de trabalho dos metalúrgicos. 

Quando me propus a pesquisar as transformações ocorridas nas 

telecomunicações brasileiras após a privatização, em 1998, e como essas 

transformações afetaram a vida dos trabalhadores nas empresas do Rio de Janeiro, 

bem como suas formas de resistência, também me preocupava que a experiência 

dos trabalhadores se tornasse mais visível aos meus olhos e análise, porque 

pressupunha que nessa experiência estiv ss  pr s nt  um  “r s stên     nv s v l”  

ou um “  s urso o ulto” – que conheci com SCOTT (2013). 

A “pr ssupos   o”   v nh   n  v r      de um longo contato com a categoria, 

através das atividades de formação – pr m  ro   s   t s “pol t   s” ( ursos  

encontros, seminários, para militantes e diretores do sindicato); mais tarde, as que 

incluíam também a educação, de modo geral e a qualificação profissional, onde 

pu   ouv r     outr s form s     v l    o qu  os tr   lh  or s “     s ” f z  m 

sobre o seu processo de trabalho. Esta segunda experiência, que tem início no 

começo dos anos 2000, abre meu olhar para a temática da resistência cotidiana, 

s l n  os   qu  mu t s v z s é o qu  “s  ur ” o tr   lh  or no s u lo  l    tr   lho 

e nem o patrão, nem mesmo o sindicato podem chegar a conhecer (os jeitinhos, as 

trocas solidárias que são feitas com os colegas). E outras, que o sindicato consegue 

traduzir ou reforçar, e que, nesse caso, dará também muita “dor de cabeça” aos 

patrões. 

 Mas como seria pesquisar a resistência num cenário de transformações em 

que, passados quase 20 anos, ainda temos um modelo em implantação? Talvez 

seja essa mesma, a lógica que predomine – de instabilidade – especialmente para 
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os trabalhadores. E pudemos perceber claramente, como foi apresentado na 

Introdução e no Capítulo 2 deste trabalho, como as demissões vêm cumprindo o 

papel de controle do trabalho. Por isso, a escolha do Setor de Homologação para 

início ou eixo central a partir do qual passaria a organizar os demais passos da 

pesquisa pareceu-me à época – e se confirmou, no percurso – como o mais 

acertado. Ter mais de 70 mil demitidos num período de 4 anos é bastante 

significativo, mesmo que consideremos que no cômputo geral, o setor tenha tido, 

nos últimos anos, um número maior de admissões do que demissões. Isso, até 

2014, uma vez que 2015 e o 1º quadrimestre de 2016 trouxeram números bastante 

diferentes nesse sentido, segundo dados do DIEESE: -34.089188 (menos trinta e 

quatro mil e oitenta e nove) é o saldo acumulado do emprego no setor, em 2015, e –

15.821 (menos quinze mil, oitocentos e vinte e um) em 2016. 

 Sendo assim, ter entre 15 e 20 mil trabalhadores sendo demitidos todo ano 

nas/pelas empresas é uma experiência que, certamente, trouxe mudanças para a 

maneira como o sindicato organiza suas formas de ação coletivas, assim como no 

nível da subjetividade do trabalhador, essa situação também tem um impacto, na 

m      qu  “o m  o    f   r   s mpr    o”   omo  p r    num    s r spost s  o 

questionário aplicado, é uma constante entre os trabalhadores das empresas 

prestadoras de serviço, chegando cada dia mais perto também dos trabalhadores 

das operadoras. 

 Todo o levantamento de dados através das fichas de rescisão, no momento 

da homologação, nos anos de 2012 e 2015, mais os 520 questionários aplicados 

aos demitidos no período de abril a setembro de 2015, se tornaram instrumentos 

preciosos na análise do que Alves chamou de nova morfologia social do trabalho. O 

perfil que foi delineado dos trabalhadores demitidos nas empresas de 

telecomunicações do Rio de Janeiro tem, desde a distribuição numérica entre 

operadoras (13,4% -“ stáv  s”)   pr st  or s    s rv  os (86,6% -“pr  ár os”) tot l 

articulação com a caracterização que os variados estudos críticos vêm apontando 

como um modelo de empresa reestruturada, na qual predomina a flexibilidade nas 

relações de trabalho e a consequente precarização salarial associada também à 

precarização do ser-que-trabalha (ALVES, 2013). Novamente, quando comparamos 
                                                        
188 Dados do CAGED, com elaboração do DIEESE, Subseção FENATTEL, junho/2016. Os dados do 

setor e do Teleatendimento são disponibilizados em separado, assim, temos o saldo -12.984 para o 
setor; e -21.105 para o Teleatendimento, em 2015. No 1º quadrimestre de 2016, os números são: -
2.263 para o setor e -13.558 para o Teleatendimento. 
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o número de empregados diretos (11,3%) e terceirizados (88,6%) da Oi, no ano de 

2015, com o de demitidos no Rio de Janeiro, podemos perceber a proximidade entre 

eles. 

 Além disso, é reforçado neste perfil um conjunto de desigualdades que vêm 

se aprofundando nas relações de trabalho, na atualidade, sob a égide do capitalismo 

global: quem é mais atingido pelas demissões nas empresas de telecomunicações 

do Rio de Janeiro, além de estar, majoritariamente nas prestadoras de serviço, 

também tem um sexo majoritário – o feminino (52,1%); uma cor que também se 

destaca – a negra/parda (60,8%); uma faixa etária – a jovem, com trabalhadores de 

até 29 anos (52%); um determinado nível de escolaridade – o Ensino Médio (40,3%); 

recebe, majoritariamente, de 1 a 1e1/2 salário; e fica, no máximo, de 1 a 3 anos, nas 

empresas.  

Estas desigualdades, que não acontecem apenas no setor de 

telecomunicações mas que são generalizadas na sociedade brasileira, - ainda mais 

porque, como apontam Santana e Ramalho (2003), nela, a proteção ao trabalho 

nunca foi das mais sólidas –, se aprofundam enormemente sob o capitalismo global, 

passando a abranger, também, segundo Alves (2011) uma série de instrumentos de 

envolvimento dos trabalhadores na lógica empresarial, num movimento denominado 

p lo  utor    “  ptur     su j t v     ”. Qu  no  nt nto, não acontece, sem 

resistência, sem luta cotidiana. 

Era a resistência cotidiana, silenciosa, vivida/experimentada no local de 

trabalho que me interessava investigar. Mediante esse quadro, de fato, bastante 

modificado e fragmentado, do ponto de vista do trabalho, que passou a vigorar no 

setor a partir da privatização das telecomunicações, como os trabalhadores reagiam, 

r spon   m? H v   m smo  ss  “  ptur     su j t v     ”     qu  nos f l  Alv s? 

Especialmente através da análise dos e-mails de denúncias, recebidos pelo 

sindicato – que também ajudava-nos a (re) construir o cenário precarizado do 

trabalho, agora a partir da própria fala dos trabalhadores – e de duas experiências 

em destaque – as greves no Teleatendimento e a Comissão de Negociação dos 

trabalhadores da Rede – que, a partir de Tilly (2009) poderíamos denominar como 

um “r p rt r o”    nov s   õ s post s  m prát    p lo s n    to   os tr   lh  or s, 

fomos nos aproximando da temática e da experiência concreta de resistência que os 

trabalhadores em telecomunicações vão experienciando frente à precarização do 

trabalho. 
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S  é f to qu  os tr   lh  or s “ s olh m” o  tr   lho n   mpr s , 

majoritariamente, “por m  o  o   s mpr  o”  os  -mails vão nos mostrando, por 

outro lado, que a resignação ou a conformidade com as condições de trabalho 

indignas não é uma realidade para aqueles trabalhadores, pelo contrário, há uma 

manifestação bastante clara em todos os e-mails analisados de que a situação 

vivida (seja individual, ou mesmo de todo um setor, ou de um grupo determinado) 

chegou a um limite e não pode ser mais tolerada. Também é manifestada, em 

muitas mensagens, uma defesa acerca de um processo de trabalho mais adequado 

ao trabalhador, com demonstração de domínio, inclusive, das legislações que a 

empresa deveria cumprir e não cumpre. 

Ess  “f l ” qu  tr nsp r    nos  -mails e que associamos ao conceito 

  nom n  o    “  s urso o ulto”  por S ott (2013)  s  mostrou    m u v r   omo 

uma potente forma de resistência cotidiana que esses trabalhadores foram treinando 

– e que muito provavelmente trocavam, também, entre si – e que nas duas greves 

realizadas, por exemplo, no segmento do Teleatendimento, é tornado público. A 

s m lh n    ntr  os “  s ursos”  os  -mails e aqueles que pude ouvir nas greves é 

muito grande, assim também como a sensação de alegria e alívio que estava nos 

rostos dos jovens trabalhadores ao dizê-los. Era como uma libertação – da 

humilhação, do assédio, dos maus-tratos, que vinham recebendo no cotidiano do 

trabalho –, que agora podia ser partilhada publicamente contra quem os infligia essa 

humilhação, e comemorada com aqueles que sofriam a mesma situação.    

Também no caso dos trabalhadores da Rede, a vivência com o cotidiano do 

tr   lho pr   r z  o f z  om qu  os tr   lh  or s “   ss m m  s n   mo  o”  

como disse um dos diretores de base do sindicato contra as condições que 

consideravam indignas no tratamento das empresas com os trabalhadores – 

paralisando as atividades várias vezes, por falta de pagamento – “m smo s m n m 

 onh   r o s n    to”. Mas foi numa dessas paralisações (e isso aconteceu em 

várias outras empresas) que o sindicato foi conhecido e começou a relação que 

desembocou também em duas greves na Rede – uma, em 2007, de 3 dias, que teve 

como consequência o amadurecimento da Comissão de Negociação dos 

Trabalhadores da Rede; e a segunda, em 2010, de 6 dias, na qual conseguiram 

acabar com o Banco de Horas e que não houvesse retaliação pelos dias parados. 

A partir dessas ações é que voltei a pensar na relação trabalhadores e 

sindicato e no seu papel como representante, para além da função legal, mas onde 
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a confiança e a identificação com o coletivo é constituída num terreno de 

complexidades que precisam ser melhor percebidas: no teleatendimento, apesar de 

não ser o segmento com a mais baixa taxa de sindicalização, é onde predomina o 

sentimento de maior desconfiança no sindicato, ao mesmo tempo, que indica, em 1º 

lu  r qu  o p p l  o s n    to é “or  nt r  s lut s pol t   s  os tr   lh  or s”. 

Penso que essa é uma situação interessante e desafiadora, pois ao mesmo tempo 

que aponta uma negatividade, que é a desconfiaça, por outro, dois outros elementos 

indicam alguma possibilidade de ação coletiva: 1) a sindicalização está perto da 

média do SINTTEL (quase 30%) e tem mostrado, nas Campanhas realizadas nos 

vários sites das empresas, sempre um resultado positivo189; 2) há, na resposta, 

sobre o papel do sindicato, uma crença na instituição e no movimento como um 

espaço efetivo de defesa do trabalhador, e não como algo ultrapassado ou 

desnecessário. 

Na Rede, a sindicalização é a mais alta, em torno de 60%, com uma 

participação que vem aumentando progressivamente à medida que também 

aumenta a capilaridade do trabalho da Comissão de Negociação no retorno aos 

locais de trabalho, e que as Convenções Coletivas ganham consistência. Muitos dos 

e-mails analisados, que vieram de trabalhadores da Rede, traziam denúncias das 

condições de trabalho – a maioria sobre assédio ou jornada excessiva – mas faziam 

referência, em vários deles, sobre as ações do sindicato, ou sobre o que estava na 

Convenção Coletiva de Trabalho e as empresas não cumpriam. 

E as operadoras, que apresentam a taxa de sindicalização mais baixa (a 

maior parte em torno de 10%) trazem, contraditoriamente, os índices de avaliação 

de regular a bom para o sindicato em uma série de itens como Campanha Salarial, 

PLR, representação dos trabalhadores. É nelas, também que estão os melhores 

Acordos Coletivos. Ainda mais quando os comparamos com os das prestadoras de 

serviço. 

A análise que empreendemos, nesse caso, e que reuniu os três segmentos 

teve como objetivos: 1) fazer uma avaliação se houvera uma perda quando da 

transição do estatal para o privado (para isso, trabalhei com os Acordos da Telerj, 

depois Telemar e Oi); 2) comparar os Acordos da operadora com os das prestadoras 
                                                        
189 Ainda que no plano prático essa medida afete pouco a vida financeira do sindicato – pelos baixos 

salários dos trabalhadores desse segmento – e que, políticamente, também seja complicado pela 
alta rotatividade: às vezes um trabalhador se sindicaliza e seis meses depois não está mais na 
empresa.  
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de serviço, nos dois segmentos terceirizados (Rede e Teleatendimento). E, assim 

como podemos perceber na constituição do perfil, os Acordos Coletivos expressam 

a mesma diferença desigual inaugurada quando da privatização – que retira esses 

 o s s  m ntos      t  or     os “  sprot   ”  os   r  tos já  onqu st  os 

anteriorente – e contra a qual (desigualdade) o sindicato se apresentou para lutar. 

Nesse percurso, alguns avanços podem ser percebidos, mas não de forma 

linear – mais intensamente na Rede, com muito mais dificuldade no Teleatendimento 

e nas próprias operadoras, mas permanece, de qualquer maneira, um entendimento 

de que esses trabalhadores estão alertas sobre as suas questões, ainda que não 

poss m ou  ons   m “pu l   z r” o s u   scurso numa perspectiva da ruptura, 

mediante um cenário que se desenha ainda mais sombrio, no mundo e no Brasil, 

com ataques frontais e sistemáticos aos direitos básicos do trabalho. 

Como disse um dos diretores de base da Rede, ao final da entrevista:  

 
[...] muitas das vezes a empresa, ela não entende isso, então, você... é uma 
briga que a gente tem acho que prô resto da vida. Eles nunca vão entender, 
né? Mas, a princípio a gente tem que se fazer por entender, então, eles têm 
que entender que isso aí é preciso. Não tem como a gente deixar de fazer. 
O sindicato existe, é fato, são setenta e poucos anos, então, sabe que tem 
uma categoria, sabe que tem que respeitar o dirigente sindical, entendeu? 
Prá que não venha a acontecer igual eles faziam antigamente, que passava 
por cima do sindicato, dos trabalhadores e tal. Hoje em dia, não. Eles 
sabem que tem o sindicato e é isso aí. (M. F Jesus) 

  

O sindicato existe, como nos fala o dirigente acima, não como uma instituição 

estática, fechada, mas que é permeada pela interação conflituosa dos sujeitos que a 

 onst tu m  om os s us   v rsár os  ou m smo  om outros “ tor s”  om p p  s    

destaque em determinado contexto. No caso das telecomunicações pós privatização 

– em especial, no Rio de Janeiro, local estudado em nossa pesquisa – a ação 

sindical priorizada pelo SINTTEL-Rio esteve centrada, basicamente, na negociação 

coletiva em busca de garantir Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho que, em 

primeiro lugar, trouxessem de volta à base de representação do sindicato aqueles 

tr   lh  or s “ xpulsos”  om   pr v t z   o (tr   lh  or s    R      t l fon st s - 

transformadas em teleatendentes); em segundo lugar, que possibilitassem um 

enfrentamento da condição de precariedade que a terceirização generalizada e 

maciça destes segmentos havia produzido. 

Nesse sentido, talvez pudéssemos, precipitadamente, afirmar que nos anos 

2000 o SINTTEL-Rio assume um perfil de sindicato que Hyman (2001 apud 
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RAMALHO; RODRIGUES, 2013, p. 219) vai chamar de sindicato de negócio, focado 

apenas no m r   o    tr   lho     x n o    l  o  qu l  m r      “s n    l smo    

t po mov m nto so   l”  qu  nos  nos 1980  no Br s l  s   mpl ou   st nt    fo  

caracterizado pela contestação política e o confronto com os patrões e o Estado.   

O interessante na análise desse autor é que ele propõe analisar a ação 

sindical a partir do triângulo mercado/sociedade/classe e afirma que todos os 

s n    tos  st o r f r  os        ponto  o tr ân ulo  um  v z qu  “os  x mplos 

históricos mostram que os sindicatos com base em apenas um vértice ficam 

 nstáv  s” (RAMALHO; RODRIGUES, 2013, p. 219): 
 

[...] sindicalismo de negócio puro raramente ou nunca existiu. Mesmo com a 
atenção principal voltada para o mercado de trabalho, os sindicatos não 
podem [...] negligenciar o amplo contexto social e político das relações de 
mercado [...].(HYMAN, 2001, p. 3-5 apud RAMALHO; RODRIGUES, 2013, 
p. 219) 

 

Assim também, quando pensamos nos sindicatos com uma postura mais 

radicalizada, o autor também alerta: 
 

[...] os sindicatos que abraçam uma ideologia de oposição de classe 
precisam ao menos conseguir uma acomodação tácita com a ordem social 
existente; e devem também considerar o fato de que normalmente seus 
membros esperam que seus interesses econômicos de curto prazo sejam 
ade- quadamente representados. (HYMAN, 2001, p. 3-5 apud RAMALHO; 
RODRIGUES, 2013, p. 219) 

 

Dessa forma, quando analiso a estratégia adotada pela direção do SINTTEL-

Rio no pós privatização, explicitada nas entrevistas mas também através da 

documentação analisada e dos questionários aplicados junto aos trabalhadores 

demitidos, é possível perceber que permanece na ação sindical a ideia do conflito 

entre capital/trabalho, embora as práticas principais do sindicato tenham se 

restringido mais ao espaço da própria categoria. Não diria que tais práticas foram 

apenas de ordem defensiva, senão, como explicar as greves, tanto no 

Teleatendimento quanto na Rede – e, nesse segmento, com resultados bastante 

concretos para os trabalhadores? Ou mesmo o investimento na Comissão de 

Negociação dos Trabalhadores da Rede, como um espaço permanente de 

organização e formação de novas lideranças, com representação nos vários locais 

de trabalho?  



182 

Mas, ao mesmo tempo, tem-se ainda um vasto campo na comunicação com a 

categoria que precisa ser melhor conhecido e enfrentado pela direção sindical, na 

perspectiva do fortalecimento de práticas cada vez mais solidárias e coletivas. 

Os trabalhadores têm o que falar sobre o seu trabalho e as condições nas 

quais o exerce, e quase sempre o fazem, de maneira crítica (ou, ao menos, 

combinando aquelas duas consciências teóricas de que fala Gramsci), mas 

pr   s m    qu  h j   sp  os nos qu  s os s us “  s ursos o ultos” poss m s r 

conhecidos. O sindicato será um desses espaços, na medida em que estiver aberto 

e disposto a se preparar, continuamente, para acolher as novas demandas e 

entender essa nova realidade do trabalho, na perspectiva de uma ação política mais 

efetiva. Assim como a academia, que como provocaram Beaud e Pialoux, deve 

“volt r à fá r   ” p r  v r qu  os trabalhadores permanecem na batalha. 
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ANEXO A -  Modelo de questionário aplicado aos trabalhadores na Homologação 

 
Pesquisa 

  
Precarização e o Trabalho nas Telecomunicações 

 
 
 
 
 
 
 

Desde os anos 1990 a precarização do trabalho vem mobilizando vários estudiosos, mas também 
o movimento sindical e os trabalhadores, que enfrentam no seu dia-a-dia, as consequências 
dessa precarização, que pode ser percebida principalmente pelo aumento do desemprego, da 
baixa remuneração, da intensificação do trabalho, dentre outras dificuldades. 

 
Além de uma série de entrevistas com trabalhadores e trabalhadoras, nos propusemos a fazer um 
levantamento através do PRESENTE QUESTIONÁRIO, que tem como objetivo conhecer melhor 
o que/como os (as) trabalhadores (as) em telecomunicações do Rio de Janeiro vivenciam e 
pensam o seu trabalho e os problemas ali experienciados. 

 
AGRADECEMOS a sua disponibilidade e interesse em responder ao questionário e estamos 
certos de que sua participação contribuirá para que as ideias de quem vivencia esta experiência 
no cotidiano do trabalho possa ganhar maior visibilidade. 

 
 
 

Para o total aproveitamento dos questionários, solicitamos que 
todas as questões sejam respondidas, sem exceção. 

 
 
 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 
A Equipe da Pesquisa 
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NÚMERO DO 

QUESTIONÁRIO: 

DATA/2015 

 
NOME DA EMPRESA E LOCAL: 
! 1. ATENTO 

1. ( ) Teleporto 
2. ( ) Madureira 
3. ( ) Penha 
4. ( ) Campo Grande 

! 9. CONTAX 
31. ( ) Rio Comprido 
32. ( ) Mackenzie 
33. ( ) Beneditinos 
34. ( ) Niterói 
35. ( ) Eng. Dentro 

! 2. EBT/Claro 
5. ( ) 1012 
6. ( ) Mackenzie 

! 10. CLARO /Ebt 
36.( ) Botafogo 

! 3. TIM 
7. ( ) São Cristovão 
8. ( ) Barra 

! 11. BTCC 
37. ( ) Hanibal Porto 

! 4. SEREDE 
9. ( ) Teodoro da Silva 

10. ( ) Cidade de Deus 
11. ( ) Sta Cruz 
12. ( ) Campo Grande - Limoeiro 
13. ( ) Cajaíba/Bangu 
14. ( ) Guerenguê 
15. ( ) Colégio 
16. ( ) Guaporé 
17. ( ) Outros 

! 12. GVT 
38. ( ) Vila Isabel 
39. ( ) Botafogo 

! 5. OI 
18. ( ) Polidoro 
19. ( ) Praia 
20. ( ) Leblon 
21. ( ) Cidade Nova 
22. ( ) Lavradio 
23. ( ) Ipanema 
24. ( ) Leme 
25. ( ) Beneditinos 
26. ( ) Hanibal Porto 
27. ( ) Outros 

! 13. NOKIA SIEMENS 
40. ( ) Cidade Nova 

! 6.VIVO 
28. ( ) Barra 

 
 
! 7. LOGICTEL 

29. ( ) Sto Cristo 
 
 
! 8. BRASILCENTER 

30. ( ) Mackenzie 

! 14.TELEMONT 
41.( ) Nova Iguaçu – Nilo Peçanha 
42. ( ) Pavuna 
43. ( ) Engenho de Dentro 
44. ( ) Posto 13 
45. ( ) São João de Meriti 
46. ( ) Vilar dos Teles 
47. ( ) DQX- Conde de Porto Alegre 
48. ( ) Belford Roxo 
49. ( ) Maracanã 
50.( ) Cascadura 
51. ( ) Ramos 
52. ( ) Tribobó 
53. ( ) Alcântara 
54. ( ) Itaboraí 
55. ( ) Outros 

 
!15. OUTRAS EMPRESAS 

56. ( ) 
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     IDENTIFICAÇÃO  

  
 
ANO DE NASCIMENTO:      /    /    /      
  
1-   SEXO:  
              !   1. Masculino       !     2. Feminino  
  
  
2-   COR ou Raça :    
     ! 1. Branca           ! 2. Preta             ! 3. Parda           !  4.Amarela (asiática)         ! 5. Indígena  
  
3-   ESTADO CIVIL:  
! 1. Solteiro(a)          ! 2. Casado(a)             ! 3. Divorciado/Separado(a)           !  4.Viúvo(a)          
 ! 5. União Estável  
  
4_ TEM FILHOS?    !   1. Sim      !     2. Não (Passe para  Questão 5)  
4.1- Número de Filhos  ! !  
  
4.2- Quantos deles moram em sua casa  
1- Crianças até 5 anos  ! !  
2- Crianças de 6 a 10 anos  ! !  
3- Adolescentes de 11 a 17 anos ! ! 
4- Nenhum deles mora na minha casa  ! !  
  
  
5- GRAU DE ESCOLARIDADE : ( ANOTAR O ÚLTIMO ANO QUE CURSOU)  
 !  0. Nenhum  
 !  1. Alfabetização de adultos                    
 !  2. Ensino fundamental ou 1o grau    
 !  3. Ensino médio / 2o grau incompleto   
 !  4. Ensino médio / 2o grau completo   
 !  5. Ensino médio técnico    
 !  6. Ensino médio técnico no Colégio Graham Bell  
 !  7. Superior  incompleto   
 !  8. Superior – graduação – completo  
 !  9. Pós graduação  
  
6- Onde você  fez a maior parte de seus estudos:  
                 ! 1. Rede pública                               !  2. Rede privada    
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TRABALHO 

  
  
7- Este foi seu primeiro emprego?    
!  1. Sim                  !  2.  Não (Passe para questão 7.1)  
 

7.1- SE NÃO, Você trabalhou antes em alguma outra empresa de Telecomunicações?  
!  1. Sim (Passe para questão 7.2)                 !  2.  Não (Passe para questão 8)  
  
7.2- Se Você já trabalhou em outras empresas de telecomunicações, indique o(s) nome(s) da(s)  
empresa(s), a função exercida e o tempo de trabalho:  
1- Empresa 1:                                                         Função exercida:                                                     
    Tempo de trabalho:                                              
2- Empresa 2:                                                         Função exercida:                                                      
    Tempo de trabalho:                                               
3- Empresa 3:                                                         Função exercida:                                                    
     Tempo de trabalho:                                             
  
8-  Quantos anos você  trabalhou nesta empresa atual?   
                   
       /                 /      /  
    Anos        Meses  
  
  
9- Que cargo/função você exercia na empresa? (assistente, supervisor, gerente, diretor, etc.)                                                                                                                                                                              
  
10- Qual o setor da empresa em que você trabalhava?   
! 1. Técnico – Operacional (atividades fim) interna  
! 2. Na rede externa  
! 3. Comercial   
! 4. Administrativo / Financeiro   
! 5. Serviços auxiliares  
! 6. Teleatendimento   
! 7. Outro:                                                                                                                                                       

  
 

11- Na relação abaixo, APONTE OS TRÊS principais motivos que levaram você a trabalhar na empresa  
 

! 1. O salário que recebia era bom  
 

! 2. O trabalho que fazia era interessante  
! 3. O ambiente de trabalho era bom  
! 4. Tinha muitos amigos na empresa   
! 5. Tinha chance de subir na empresa  
! 6. A empresa dava muitos benefícios  
! 7.  Podia melhorar na profissão  

       ! 8. Receava ficar desempregada (o)  
       ! 9. Tinha mais liberdade do que em outras empresas  
       ! 10. Outros:                                                                                                                                              

 
   
 
 
12-  Como  Você  caracteriza  NA  EMPRESA  as  condições  de  tratamento  oferecidas  aos  trabalhadores  e  
trabalhadoras, nos seguintes pontos:    
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12.1- Remuneração  
              ! 1. Muito boa  
              ! 2. Boa   
              ! 3. Regular   
              ! 4. Ruim  
  

12.2- Capacitação profissional e treinamento  
              ! 1. Muito boa  
              ! 2. Boa  
              ! 3. Regular  
              ! 4. Ruim  
  

12.3- Promoção e ascensão funcional  
              ! 1. Muito Boa   

 ! 2. Boa  
              ! 3. Regular    
              ! 4. Ruim  
  

12.4- Respeito e dignidade de tratamento pela gerência   
              ! 1. Muito boa  
              ! 2. Boa  
              ! 3. Regular   
              ! 4. Ruim  
  
  

Caso tenha trabalhado mais de dois anos na empresa atual, RESPONDA AS QUESTÕES   
    13 E 14.  

SE NÃO, passe para a questão 15.  
 
 
 
13- Nos últimos DOIS ANOS Você teve alguma promoção profissional na empresa onde trabalha?   
             ! 1. Sim                ! 2. Não               ! 8. Não Lembro  
  
14- Nos últimos DOIS ANOS Você fez algum curso de atualização/formação profissional?   
             ! 1. Sim                ! 2. Não                ! 8. Não Lembro   
  
  
15- No ultimo mês qual foi a sua remuneração bruta?  
   R$     /    /    /    /    /    /,00  
  
  
16- Você recebeu treinamento da empresa sobre saúde e segurança no trabalho?  

! 1. Sim, houve treinamento suficiente  
! 2. Sim, houve treinamento, mas insuficiente   
! 3. Não, nunca houve treinamento  

  
 
17- A empresa solicitava a realização de exames periódicos regularmente?  
               ! 1. Sim (Passe para questão 17.1)               ! 2. Não               ! 8. Não Lembro  
    
   17.1- Se sim, como Você avalia o atendimento?   
         ! 1. Muito bom           ! 2. Bom              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  
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18- Como Você caracteriza as condições do seu trabalho em relação aos seguintes pontos:  
  
  18.1- Temperatura (calor ou frio)                       

! 1. Muito boa           ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  
 

  18.2- Iluminação  
            ! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  

 

  18.3- Barulho  
            ! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  

 

  18.4- Gases, Vapores, poeiras ou fumaça (odores)  
          ! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim   

 

  18.5- Ordem/ Organização do espaço de trabalho  
            ! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  

 

  18.6- Limpeza  
       ! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  

 

  18.7- Conforto  
            ! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  

 

 18.8- Disponibilidade de equipamentos de segurança  
 

 ! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  
 

18.9- Pagamento em dia  
 

             ! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  
 

18.10- Jornada de Trabalho (respeito à carga horária)  
 

             ! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  
 

18.11- Relação com a Chefia  
 

             ! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  
 

18.12- Relação com os Colegas  
 

            ! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  
 

  
SE VOCÊ TRABALHAVA  NO TELEATENDIMENTO, responda a questão 19, abaixo colocada:  

 
 
19- Como Você caracteriza as condições de trabalho em relação aos seguintes pontos:  
  
           19.1- Regime de escalas/folgas         

! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  
19.2- Tempo de pausa / horário de lanche  
! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  
19.3- Intervalos / Ida ao banheiro  
! 1. Muito boa          ! 2. Boa              ! 3. Regular             ! 4. Ruim               ! 5. Muito Ruim  
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SOBRE AS DEMISSÕES  

 
 
20- Qual o motivo do seu 
desligamento da empresa:    
!   1. Fui demitido        
!     2. Pedi demissão  
  
21- Os motivos que o levaram a 
sair da empresa foram:  
! 1. A empresa alegou necessidade de corte por causa da crise econômica  

 
! 2. A empresa alegou que eu não me adequava mais ao perfil desejado pelo 
setor  
! 3. Perseguição da chefia  
! 4. Recebi proposta de trabalho mais interessante  
! 5. Estava insatisfeito com a política de cargos e salários  
! 6. Não conseguia conciliar trabalho e estudo  
! 7. Não conseguia conciliar trabalho e atividades domésticas   

       ! 8. Estava ficando doente por causa 
do trabalho que realizava  
       ! 9. Estava estressado e desanimado com o 
trabalho que desenvolvia  
       ! 10. Não sei  
       ! 11. Outros:                                                                                                                                            
 
22- No último ano aconteceram demissões de grupos de trabalhadores 
em seu setor de trabalho?  
 ! 1. Sim        ! 2. Não          ! 8. Não Sei  
  
23- Na demissão atual, outras pessoas do seu setor 
também foram demitidas?  
! 1. Sim        ! 2. Não          ! 8. Não Sei  
  
24-   Como   Você   avalia   o   impacto   das   demissões   injustificadas   (ou   em   
grande   número)   para   os trabalhadores, tanto em seu local de trabalho quanto 
no seu dia-a-dia fora da empresa?  Dê sua opinião sobre as afirmativas colocadas 
a seguir:  
  
   24.1- As demissões injustificadas e em grande número geram uma insegurança 
também para os trabalhadores que permanecem no trabalho, provocando um 
certo medo de reivindicarem mudanças no trabalho.    
             !  1. Concordo totalmente   
             !  2. Concordo em parte  
             !  3. Discordo em parte  
             !  4. Discordo totalmente  
             !  5. Não sei  
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24.2-  O medo das demissões provoca um aumento do individualismo nas  pessoas,  
que  passam  a  se preocupar mais com a sua situação particular, e menos com os 
colegas no seu local de trabalho.  
             !  1. Concordo totalmente   
             !  2. Concordo em parte  
             !  3. Discordo em parte  
             !  4. Discordo totalmente  
             !  5. Não sei   
 
24.3- A demissão (e o medo de que que ela aconteça consigo) pode levar o 
trabalhador a um nível elevado de estresse e até mesmo comprometer suas 
condições de trabalho e de saúde geral.  
             !  1. Concordo totalmente   
             !  2. Concordo em parte  
             !  3. Discordo em parte  
             !  4. Discordo totalmente  
             !  5. Não sei  
  
24.4- As demissões injustificadas afetam negativamente as relações que o 
trabalhador mantém na família, com os amigos, comprometendo planejamentos, 
sonhos e desejos de mudança e crescimento pessoal.   
             !  1. Concordo totalmente   
             !  2. Concordo em parte  
             !  3. Discordo em parte  
             !  4. Discordo totalmente  
             !  5. Não sei  
  
24.5-Com as demissões o sindicato também sai enfraquecido, pois além de 
perder muitos associados, vê aumentar a dificuldade de convencer os 
trabalhadores a participarem de atividades como Atos, paralisações e greves em 
defesa de seus interesses.  
             !  1. Concordo totalmente   
             !  2. Concordo em parte  
             !  3. Discordo em parte  
             !  4. Discordo totalmente  
             !  5. Não sei    
  
25- Você tem interesse em voltar a trabalhar novamente em alguma empresa de 
telecomunicações?  
! 1. Sim        ! 2. Não   
  
SE SIM, OU NÃO  
25.1-Porque?  
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RELAÇÃO COM O SINDICATO 
 
 
26- Você era associada/o ao sindicato?  
   ! 1. Sim (passe para  P.26.1)  
   ! 2. Não (passe para a P.26.2)  
  
              SE SIM:    

26.1- Quais as razões que levaram Você a se associar?                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                        
  

SE NÃO:  
26.2- Qual ou quais os motivos que levaram Você a não participar do 
sindicato?   
 ! 1. Desinteresse pelos assuntos tratados   

              ! 2. Falta de tempo   
              ! 3. Temor de sofrer represálias de chefes/gerentes da empresa   
              ! 4. Discordância com as posições da direção do sindicato   
              ! 5. Outros motivos. Especificar:                                                                                                       

 
                                                                                                                                                                           
 27- Como Você avalia a atuação do sindicato nos diversos aspectos abaixo:   

27.1- Campanha Salarial  
 

! 1. Ótima     ! 2. Boa         ! 3. Regular   ! 4. Ruim       ! 8. Não Sei  
 

27.2- Representação dos Empregados  
 

! 1. Ótima     ! 2. Boa         ! 3. Regular   ! 4. Ruim       ! 8. Não Sei  
 

27.3- Luta pela Participação nos Lucros  
 

! 1. Ótima     ! 2. Boa         ! 3. Regular   ! 4. Ruim       ! 8. Não Sei  
 

27.4- Luta contra o desemprego e as demissões sem critérios   
 

! 1. Ótima     ! 2. Boa         ! 3. Regular   ! 4. Ruim       ! 8. Não Sei  
 

             27.5- Atividades Culturais e de Lazer (torneios, festas, campanhas)  
 

! 1. Ótima     ! 2. Boa       ! 3. Regular   ! 4. Ruim      ! 8. Não Sei  
 

   
28-  Além  dos  pontos  acima  citados,  quais  outros  Você  acha  que  o  
sindicato  deveria  incluir  nas  
negociações com a Empresa:  

 28.1- Assédio sexual e moral   
             ! 1. Sim               ! 2. Não   
  
28.2- Formação/qualificação profissional  
             ! 1. Sim               ! 2. Não      

                   
          28.3- Plano de cargos e salários  

             ! 1. Sim               ! 2. Não  
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          28.4- Outro. Especificar:                                                                   
  
 29- De que forma Você se manteve informada (o) sobre as atividades do 
sindicato?   
  
       29.1- Participando de assembleias ou reuniões promovidas pelo sindicato  
                  ! 1. Sim             ! 2. Não                    ! 7. Às Vezes  
  
       29.2- Conversando com diretores do sindicato  
                  ! 1. Sim             ! 2. Não                    ! 7.  Às Vezes  
  
       29.3- Lendo boletins, panfletos, jornais do sindicato  
                   ! 1. Sim            ! 2. Não                     ! 7.  Às Vezes             
  
       29.4- Pelo portal do sindicato  
                    ! 1. Sim           ! 2. Não                     ! 7.  Às Vezes          
  
       29.5 Conversando com colegas de trabalho  
                    ! 1. Sim           ! 2. Não                     ! 7.  Às Vezes          
  
       29.6- Conversando com supervisores/chefes  
              
        ! 1. Sim           ! 2. Não                     ! 7.  Às Vezes      
 
 

         29.7- Pelos meios de comunicação (tv, jornal, rádio)  
                    ! 1. Sim           ! 2. Não                     ! 7.  Às Vezes          
  
         
 30-  Na  sua  opinião,  qual  deveria  ser  o  papel  do  Sindicato?  ESCOLHA  AS  3  
(TRÊS)  FRASES  com  as  quais  
você mais concorda:  
  
    ! a. Dar orientação política para a luta dos trabalhadores   
    ! b. Prestar serviços de assistência médica, odontológica  
    ! c. Prestar serviços de assistência jurídica   
    ! d. Oferecer cursos de formação profissional   
    ! e. Fazer a negociação salarial   
    ! f. Resolver problemas com a gerência da empresa   
    ! g. Nenhuma das alternativas acima  
    ! h. Outro papel: Especificar:                                                                 
  
 31- HOMOLOGAÇÃO:  
  
31.1 – O atendimento recebido no sindicato durante sua homologação foi:  
   ! 1. Ótimo  ! 2. Bom        ! 3. Regular   ! 4. Ruim       ! 8. Não Sei  
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31.2 – As orientações dadas pelo sindicato foram satisfatórias?  
   ! 1. Sim       ! 2. Não         ! 8. Não Sei  
  
31.3 – Suas solicitações foram resolvidas em um único atendimento?  
! 1. Sim          ! 2. Não         ! 8. Não Sei  
  
31.4.  SE NÃO, qual foi o motivo para a indicação do segundo atendimento?  

 
 
 
                   
32- Há algo que Não  lhe foi  PERGUNTADO e que você gostaria de acrescentar?    
! 1.Sim                    ! 2. Não  
  
SE SIM, ESPECIFICAR:  

 
                                                                                                                                                                               

 
 
 

Obrigada por sua 
colaboração 
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ANEXO B – Tabelas das Homologações 2012-2015 (por empresa) 
 

Homologação – 2012 
             Empresas  jan  fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 

Atento  164 157 179 150 183 179 174 235 184 523 314 146 2588 
Brasilcenter 8 4 10 11 20 12 11 17 6 9 8 4 120 
Claro 9 12 24 16 10 17 11 17 10 11 21 18 176 
Contax Mackenzie 54 76 119 64 177 95 156 163 108 71 19 21 1123 
Contax Matriz 6 6 14 9 7 12 12 11 5  0 5 6 93 
Contax Mauá 31 63 94 582 199 122 41 211 118 112 32 57 1662 
Contax Passeio  47 52 64 43 71 60 82 91 190 82 44 32 858 
Contax Niterói 45 71 39 46 104 84 72 86  0 91 38 55 731 
Embratel 26 5 31 54 37 33 33 40 14 33 25 3 334 
Logictel 4  0  0  0 4  0 2  0 3 1  0 0  14 
Nextel 36 31 20 15 16 57 47 46 33 46 44 32 423 
Serede 41 17 51 37 136 45 74 18 67 44 55 67 652 
Nokia/RJ 40 35 1356 1254 229 74 39 43 22 29 9 30 3160 
Nokia/Nit 1 6 345 8 4  0 2  0  0  0  0 0  366 
Telemar/Oi 49 43 48 45 91 643 117 87 24 59 18 8 1232 
Telemont 65 53 81 34 103 58 69 65 74 95 138 104 939 
Tim 15 36 28 23 55 44 19 47 50 37 38 40 432 
Tivit 12 6 11 27 32 17 15 23 31 16 89 14 293 
TMKT 11 32 21 8 7 4 2 10 6 1 5   107 
Vivo 17 38 19 44 41 18 29 28 27 44 9 17 331 
Outras 254 203 257 314 348 272 279 441 280 740 415 304 4107 
Outras/Nit 25 18 13 19 25 20 28 16 12 27 38 23 264 
Total 960 964 2824 2803 1899 1866 1314 1695 1264 2071 1364 981 20005 
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Homologações -2013 
            

              Empresas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL  
Atento 175 180 178 211 236 270 185 285 232 215 178 149 2494 
Brasilcenter 12 1 2 5 9 8 7 5 13 10   14 86 
Claro 20 19 13 14 10 28 17 15 20 6 6 9 177 
Contax Mackenzie 61 65 74 51 53 42 49 48 66 51 179 34 773 
Contax Matriz 11 9 9 2 31 26 32 35 11 102 5 9 282 
Contax Mauá 42 63 119 91 38 88 92 92 100 132 69 46 972 
Contax Passeio 66 56 75 77 95 62 78 139 107 53 49 39 896 
Contax Niterói 44 55 139 101 116 110 93 105 156 135 43 37 1134 
Embratel 27 15 16 24 18 15 3 26 11 14 19 5 193 
Logictel  0  0  0 5  0  0  0 2  0  0  0  0 7 
Nextel 53 23 73 108 30 67 51 23 22 46 46 46 588 
Serede 73 92 207 95 115 243 128 45 163 76 80 70 1387 
Nokia/RJ 29 8 26 32 26 259 316 261 19 5 16 11 1008 
Nokia/Nit  0  0  0  0  0  0 44  0  0  0  0  0 44 
Telemar/Oi 31 15 27 33 52 99 84 64 65 61 52 114 697 
Telemont 114 42 52 218 183 176 473 92 116 72 389 109 2036 
Tim 21 31 33 48 42 44 22 38 43 32 23 9 386 
Tivit 27 10 14 4 16 14 33 35 81 24 12 6 276 
Vivo 34 17 13 53 27 37 37 13 33 29 25 35 353 
Outras (incluí TMKT) 289 217 382 333 410 324 294 309 228 266 310 278 3640 
Outras/ Nit  14 41 29 34 22 20 17 46 25 31 284 40 607 
Total 1143 959 1481 1539 1529 1932 2352 1678 1511 1360 1785 1654 18036 
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Homologações -2014 

             
 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 
Atento 252 246 168 168 179 151 177 184 164 217 201 151 2258 
Brasilcenter  4 7 7 9 9 9 10 16 9 8 21 5 114 
Claro 10 17 8 26 23 6 10 18 23 13 14 15 183 
Contax Mackenzie 65 226 194 30 41 20 54 85 31 37 15 17 815 
Contax Matriz 13 11 14 25 32 11 8 19 3  0 12 9 157 
Contax Mauá 76 82 106 34 131 282 157 99 170 215 170 76 1598 
Contax Passeio  57 33   49 77 41 38  0 77  0  0  0 372 
Contax Niterói 53 63 85 89 107 73 101 66 102 85 41 38 903 
Embratel 17 17 21 21 14 7 24 16 18 20 13 14 202 
Logictel  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Nextel 47 28 49 39 18 46 55 66 56 104 52 37 597 
Serede 75 49 83 64 115 107 61 235 158 163 136 91 1337 
Nokia/RJ 4 12 7 4 12 3 2 9 6 5 5 6 75 
Nokia/ Niteroi  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 
Telemar/Oi 75 54 37 40 34 44 44 72 36 99 89 67 691 
Telemont 106 60 69 68 185 111 187 179 88 80 56 54 1243 
Tim 16 54 12 47 30 48 41 31 27 41 32 22 401 
Tivit       0       0       0       0         0      0      0      0       0       0      0 1 1 
Vivo 33 32 20 17 26 14 44 36 12 39 23 14 310 
Outras 227 293 328 383 276 306 521 285 203 536 314 297 3969 
Outras/ Nit  45 35 32 24 25 50 32 47 11 23 18 25 367 
Total 1175 1319 1240 1137 1334 1329 1566 1463 1194 1685 1212 939 15593 
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Homologações -2015 

               jan fev mar abr mai jun Jul ago Set out nov dez TOTAL 
Atento 170 169 213 191 251 225 255 270 260 244 390 370 3008 
Brasilcenter  9 14 22 70 7 4 7 15 0 12 8 5 173 
Claro 3 27 13 12 7 21 20 26 37 22 23 14 225 
Contax Mackenzie 0 10 15 196 242 295 262 305 570 212 247 62 2416 
Contax Matriz 0 12 9 46 5 2 6 4 3 0 0 0 87 
Contax Mauá 239 106 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 
Contax Passeio  0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 
Contax Niterói 91 72 126 25 135 168 168 144 162 0 0 0 1091 
Embratel 5 12 32 3 14 47 5 5 0 0 0 0 123 
Logictel 3 41 0 17 42 14 0 7 2 0 9 1 136 
Nextel 16 12 347 37 45 11 29 43 21 10 127 53 751 
Serede 61 114 382 381 124 174 148 87 126 104 71 333 2105 
Nokia/RJ 3 52 7 0 0 0 6 1 2 0 0 7 78 
Nokia/ Niteroi 0 0 0 0 0 0        0 0 0 0 0 0 0 
Telemar/Oi 35 47 56 384 85 58 60 53 60 24 47 11 920 
Telemont 157 60 160 145 216 98 160 101 128 3 0 0 1228 
Tim 36 24 70 10 36 22 21 8 43 28 16 14 328 
Tivit 10 5 2 5 8 7 6 1 2 4 9 2 61 
Vivo/GVT 17 12 14 26 29 78 10 8 24 46 43 17 324 
Outras 281 341 393 326 426 284 859 291 331 258 433 200 4423 
Outras/ Nit  14 14 17 41 5 15 60 27 29 0 0 0 222 
Total 1150 1144 2124 1915 1677 1523 2082 1396 1800 1264 1423 1089 18290 
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ANEXO C - Quadro organizado de acordos coletivos da TELERJ, por eixos, no 

período 1990 a 1994 
QUADRO DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO DO SINTTEL-RIO - TELERJ 
 

ANO 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 
EIXO: SALÁRIO/ 
REMUNERAÇÃO 

Remuneração 
– correção de 
107,87% e 
reajuste de 6%; 
  - garantia de 
novo reajuste 
(em abril/91), 
com base na 
MP 273; 
  - pagamento 
da URP de abril 
e maio de 1988. 

Remuneração: 
correção salarial de 
258,94%, 
considerando o 
INPC estimado para 
novembro/91 em 
20,30%. 
                                               
- Produtividade: a 
TELERJ se 
compromete a 
estudar a 
distribuição dos 
ganhos de 
produtividade, em 
1992, apurados 
através de Modelo 
de Avaliação dos 
Ganhos de 
Produtividade do 
STB, tão logo 
sejam concluídos 
os testes para sua 
adoção. Para este 
fim, ficará 
definido o mês de 
janeiro de 1992, 
como início do 
período a ser 
considerado no 
cômputo dos 
resultados. 

Remuneração: a 
empresa se 
compromete a manter 
a estrutura da Tabela 
de Valores Salariais da 
Telerj, integrante do 
PACS aprovado, 
reajustando-o da 
seguinte forma: na 
data-base de 
01/12/92, pela 
integralização do INPC 
e a aplicação da lei 
8419/92, 
posteriormente 
revogada pela lei 
8542, de 23/12/92; 
incorporando o 
percentual de 3% 
sobre os salários, 
dando cumprimento à 
cláusula quinta do 
Acordo 91/92; mais 
antecipações salariais, 
de acordo, com o 
disposto na lei 
852/92. 
 
- Produtividade: 

igual ao Acordo 92 
 

- Proporcionalidade: 
A Telerj praticará 
os salários 
previstos em suas 
tabelas para os 
empregados 
admitidos após a 
data-base, 
desconsiderando 
deste modo, a 
figura da 
proporcionalidade

Remuneração: a Telerj se 
compromete a manter a 
estrutura salarial 
integrante do PACS, de 
modo a resguardar o 
equilíbrio remuneratório 
interno, reajustando-o da 
seguinte forma: na data-
base, de 01/12/93, pela 
integralização da variação 
do Fator de atualização 
Salarial(FAS), relativo ao 
quadrimestre agosto/ 
novembro de 93, de modo 
a manter, em termos reais, 
a mesma estrutura salarial 
da data-base anterior, 
compensadas as 
antecipações concedidas 
no período; em 01/02/94, 
a empresa concederá a 
antecipação salarial em 
percentual correspondente 
à variação do IRSM do 
bimestre anterior; em 
01/04/94, a empresa 
converterá a tabela salarial 
em URV, conforme 
estabelecido na lei 
8880/94. 
             
Produtividade: igual aos 
anos anteriores, tendo 
sido incluído um 
parágrafo que apontava 
que a concessão da 
produtividade “não será 
feita cumulativamente 
com a da participação 
nos lucros e resultados.”  
 
Reajuste Proporcional: 
igual aos anos anteriores. 
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. 
- Quinzenal: igual ao 

Acordo 92 
 

Parcelamento Quinzenal: 
igual aos anos anteriores. 
 

EIXO:  
BENEFÍCIOS 

Adiantamento de 
férias  (artigo 
145 da CLT)- 8 
parcelas, sem 
ônus, opção do 
empregado; 
Gratificação de 
férias: 70% da 
remuneração fixa 
mensal; 
Adiantamento 
Quinzenal: de 
30% do salario 
nominal; 
 
Antecipação do 
13º salario: 50% 
até  o mês de 
junho; 
 
Adicional por 
tempo de 
serviço: 
convertido em 
anuênio pelo 
acordo de 1986, 
continuará a ser 
pago a todos os 
empregados, na 
base de 1% por 
cada período de 
12 meses 
trabalhados, até 
o máximo de 
35%; 
 
Gratificação para 
Dirigir Veículos e 
operar 
guindastes: 
definido por dia 
trabalhado na 
direção e 
reajustado no 
mesmo período e 

Adiantamento de 
férias  (artigo 145 
da CLT)- 8 parcelas, 
sem ônus, opção do 
empregado; 
Gratificação de 
férias: 70% da 
remuneração fixa 
mensal (nesse 
acordo, foi 
incorporado ao 
salário nominal a 
gratificação de 
função e o 
adicional por 
tempo de serviço, 
para o cálculo da 
gratificação); 
Adiantamento 
Quinzenal: de 30% 
do salario nominal; 
Antecipação do 13º 
salario: 50% até  o 
mês de junho; 
Adicional por 
tempo de serviço: 
convertido em 
anuênio pelo 
acordo de 1986, 
continuará a ser 
pago a todos os 
empregados, na 
base de 1% por 
cada período de 12 
meses trabalhados, 
até o máximo de 
35%; 

x Gratificação para 
Dirigir Veículos e 
operar guindastes: 
definido por dia 
trabalhado na 
direção e 
reajustado no 
mesmo período e 

A maior parte das 
cláusulas mantém-se 
igual ao Acordo de 
1992, com alteração 
nas seguintes: 
Adicional de 
Sobreaviso: A partir 
do mês seguinte à 
assinatura deste 
Acordo, o valor do 
Adicional Noturno, 
pago juntamente com 
o salario mensal, terá 
como base de cálculo 
o salario do mês de 
pagamento. 
 
Adicional Noturno: A 
partir do mês seguinte 
à assinatura deste 
Acordo, o valor do 
Adicional Noturno, 
pago juntamente com 
o salario mensal, terá 
como base de cálculo 
o salario do mês de 
pagamento. 
 
Transporte para 
telefonistas: Fica 
implantado, a partir 
do mês de fevereiro 
de 1993, o 
transporte noturno 
para as telefonistas 
que trabalham no 
prédio situado na 
Rua Alexandre 
Mackenzie, nº 75, 
para os principais 
terminais 
rodoviários do 
centro da cidade, no 
horário de 22:00 a 
01:00h  

Adiantamento de Férias: 
em cumprimento ao 
parecer CJ/MTBnº 
040/94, e à lei 8542/92 
(artigo 1), o 
“adiantamento de férias” 
concedido nos Acordos 
Coletivos de Trabalho 
passam a fazer parte dos 
contratos individuais de 
trabalho, dos empregados 
admitidos até 30/11/93.  
 
Gratificação de Férias:  
igual aos anos anteriores. 
 

Antecipação do 13º 
Salário: igual  aos anos 
anteriores, com o 
acréscimo de um 
parágrafo: “os 
empregados que saírem 
de férias entre os meses 
de fevereiro e junho, 
receberão o pagto da 1ª 
parcela do 13º salario ao 
ensejo das férias, desde 
que o requeiram, 
conforme preceitua o 
art. 4º do Decreto nº 
57.155, de 03/11/65.” 

 

Adicional por Tempo de 
Serviço: igual aos anos 
anteriores. 

 

Adicional de Sobreaviso: 
igual 

Adicional Noturno: igual. 
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proporção do 
reajuste salarial 
da vigência do 
Acordo. 
 
Reembolso 
Creche: 0 a 7 
anos, para filhos 
de empregados 
do sexo 
feminino; com 
participação nas 
despesas de 
custeio após o 1º 
ano de vida da 
criança; no caso 
de criança com 
comprometiment
o intelectual 
(devidamente 
comprovada) 
será efetuado o 
reembolso das 
despesas sem 
limite de idade. 
Os benefícios 
serão estendidos 
ao empregado-
pai que tenha a 
guarda legal do 
filho.  
 
Licença para 
Adoção: para as 
empregadas que 
adotarem 
crianças de o a 2 
anos, licença de 
30 a 120 dias, 
contados desde o 
nascimento até o 
4º mês de idade 
da criança. 
 
Indenização por 
Acidente de 
Trabalho: na 
ocorrência de 
morte dos não 

proporção do 
reajuste salarial da 
vigência do Acordo 
(neste ano: será 
incluída no 13º 
salário a média 
duodecimal dos 
valores 
percebidos, 
durante o ano). 

x Reembolso Creche: 
0 a 7 anos, para 
filhos de 
empregados do 
sexo feminino; com 
participação nas 
despesas de custeio 
após o 1º ano de 
vida da criança; no 
caso de criança com 
comprometimento 
intelectual 
(devidamente 
comprovada) será 
efetuado o 
reembolso das 
despesas sem limite 
de idade. Os 
benefícios serão 
estendidos ao 
empregado-pai que 
tenha a guarda 
legal do filho.  

x Licença para 
Adoção: para as 
empregadas que 
adotarem crianças 
de o a 2 anos, 
licença de 30 a 120 
dias, contados 
desde o nascimento 
até o 4º mês de 
idade da criança. 

x Indenização por 
Acidente de 
Trabalho: na 
ocorrência de 
morte dos não 
associados à Sistel, 

 
Reembolso- Creche:  
igual ao de 92, só 
que até a criança 
completar 3 anos, o 
benefício é garantido 
também para filhos 
de empregados, e 
não apenas 
empregadas (como 
explicita o parágrafo 
terceiro da cláusula 
17ª) 
 
PACS: até a 
reformulação do PACS, 
a Telerj pagará 
mensalmente a todos 
os empregados uma 
importância em 
cruzeiros, que será 
corrigida pelos 
mesmos índices 
aplicáveis aos salários, 
correspondente a 2% 
da sua folha de 
salários nominais de 
dezembro/92, 
dividida pelo total de 
empregados da 
empresa. 
Promoção por 
mérito: a empresa 
manterá seus 
procedimentos 
regulamentares de 
promoções por mérito 
de seus empregados 
no decorrer de 1993.  

 

Gratificação para Dirigir 
Veículos: igual aos anos 
anteriores 

 

Transporte Noturno: 
igual ao ano anterior (para 
telefonistas da Mackenzie) 

 

Reembolso Creche: igual 
ao ano anterior. 

 

Licença para Adoção: 
igual aos anos anteriores. 

 

Acidente de Trabalho: 
igual aos anos anteriores, 
com o seguinte acréscimo: 
“os empregados que, em 
conformidade com a Lei 
8312/91, tiveram 
concedida a 
aposentadoria pelo INSS e 
continuaram trabalhando, 
que venham a afastar-se 
da atividade em razão de 
licença por doença ou 
acidente de trabalho, 
devidamente atestada 
pelo Serviço Médico da 
Empresa, farão jus ao 
pagto correspondente à 
sua remuneração líquida.” 

 

Auxílio Doença: igual aos 
anos anteriores 
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associados à 
Sistel, a empresa 
pagará aos 
beneficiários, 
uma indenização 
de 20 salários 
nominais; para 
os associados à 
Sistel, a empresa 
pagará a 
diferença entre o 
pecúlio por 
morte e o valor 
correspondente 
a 20 salários 
nominais; no 
caso de acidente 
de trabalho, a 
empresa 
completará a 
diferença entre 
os valores pagos 
pelo INSS e/ou 
Sistel e o valor 
do salário 
nominal na data 
do acidente. 
 
Complementação 
Auxílio Doença:  
mantém o pgto 
da diferença 
entre o valor 
recebido pelo 
INSS a partir do 
16º dia de 
afastamento e os 
respectivos 
salários 
nominais. 
 
 
Assistência 
Odontológica: 
valor familiar 
anual, atualizado 
mensalmente 
pelo IPC (ou 
outro 

a empresa pagará 
aos beneficiários, 
uma indenização de 
20 salários 
nominais; para os 
associados à Sistel, 
a empresa pagará a 
diferença entre o 
pecúlio por morte e 
o valor 
correspondente a 
20 salários 
nominais; no caso 
de acidente de 
trabalho, a empresa 
completará a 
diferença entre os 
valores pagos pelo 
INSS e/ou Sistel e o 
valor do salário 
nominal na data do 
acidente. 

x Complementação 
Auxílio Doença:  
mantém o pgto da 
diferença entre o 
valor recebido pelo 
INSS a partir do 16º 
dia de afastamento 
e os respectivos 
salários nominais 
(Já para os 
associados da 
Sistel, não 
previstos no 
acordo anterior, 
qdo a soma dos 
valores for 
inferior ao salario 
nominal, a 
empresa fará a 
complementação 
para aquele valor 
na forma prevista 
no “caput” desta 
cláusula; e a 
complementação 
será reajustada 
nas bases 

Assistência 
Odontológica: igual aos 
anos anteriores 

 

Tíquete Refeição/ 
Alimentação: igual aos 
anos anteriores. 

 

Cesta de Alimentos: igual 
aos anos anteriores 

 

Ausências Legais: igual 
aos anos anteriores 

 

Promoções: igual aos 
anos anteriores. 
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indexador); 
 
Tíquete 
Refeição/Alimen
tação: valor facial 
atualizado 
mensalmente 
pelo IPC; 
empregados em 
férias farão jus; 
empregados 
licenciados por 
doença (até 90 
dias) farão jus; 
empregados 
licenciados por 
acidente de 
trabalho farão 
jus enquanto 
durar a licença. 
 
Cesta de 
alimentos: a 
empresa 
continuará 
fornecendo 
mensalmente, 
com a 
participação do 
empregado, na 
proporção e nos 
limites fixados na 
tabela de 
participação. 
 
Ausências Legais 
(artigo 131 da 
CLT): não serão 
descontados do 
período de férias 
– até 5 dias 
consecutivos em 
caso de 
falecimento de 
familiar próximo; 
até 5 dias em 
virtude de 
casamento; 

estabelecidas por 
este Acordo)  

x Assistência 
Odontológica: a 
atualização do 
valor facial se dará 
de acordo com a 
Tabela da 
Federação dos 
Odontólogos.  

x Tíquete 
Refeição/Alimentaç
ão: mesmo padrão 
do Acordo anterior, 
mudando apenas o 
índice de reajuste 
(Coluna 1 da Tabela 
do Custo de Vida da 
Revista Conjuntura 
Econômica da FGV) 

x Cesta de Alimentos: 
aumento de nº de 
alimentos da cesta 
– de 12 para 20; 
mudança do índice 
de reajuste e 
manutenção das 
demais 
características. 

x Ausências Legais: 
igual ao Acordo 
anterior. 

x Promoções:  a 
empresa manterá 
seus 
procedimentos 
regulamentares 
de promoções por 
mérito de seus 
empregados. 

x Revisão do PACS: 
a empresa se 
compromete a 
elaborar estudos 
para efetuar, a 
partir de 
junho/92, a 
revisão de seu 
PACS. 
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EIXO: SAÚDE E 
CONDIÇÕES/ 
RELAÇÕES DE 
TRABALHO 

x Capacitação e 
Realocação 
Funcional: “A 
TELERJ 
mantém o 
compromisso 
de não adotar 
a iniciativa  de 
dispensar 
seus 
empregados 
ao ensejo da 
introdução de 
novas 
tecnologias ou 
processos 
automatizado
s, assegurando 
aos afetados 
pelos fatores 
supra, o 
direito a nova 
capacitação e 
realocação 
funcional, 
bem como 
manterá 
idêntico 
procedimento 
no caso de 
racionalização 
de processos 
de trabalho e 
reestruturaçã
o 
organizaciona
l interna.” 
 

x Capacitação e 
Realocação 
Funcional: igual ao 
Acordo anterior. 

x Adequação à 
NR17: a TELERJ se 
compromete a 
constituir, no 
prazo de 30 dias, a 
contar da data da 
assinatura deste 
Acordo, uma 
Comissão, com a 
participação do 
Sindicato, com a 
finalidade de 
estudar a 
aplicação e 
adequação da 
NR17 na empresa. 

x Mão de obra 
Contratada: a 
TELERJ se 
compromete a 
eliminar a mão-
de-obra 
contratada nas 
atividades-fim da 
empresa. Para 
isto, iniciará o 
processo, de 
conformidade 
com os critérios 
para absorção da 
mão-de-obra 
contratada no 
decorrer de 1992, 
no prazo de 90 
dias após a 
aprovação dos 
procedimentos de 
seleção, pelos 
órgãos 
governamentais 
responsáveis.    

x Capacitação e 
Realocação 
Funcional: igual ao 
Acordo 92. 

x A Telerj continuará 
adotando 
procedimentos 
relativos a 
implementação das 
medidas preventivas 
constantes na NR17, 
através da Comissão 
constituída com a 
participação do 
sindicato, em sintonia 
com todas as 
orientações advindas 
das negociações entre 
a Comissão Nacional 
do Sistema Telebrás e 
as Federações dos 
Trabalhadores. 
 

x Capacitação e 
Realocação Funcional: 
igual ao Acordo 92. 

x A Telerj continuará 
adotando procedimentos 
relativos a implementação 
das medidas preventivas 
constantes na NR17, 
através da Comissão 
constituída com a 
participação do sindicato, 
em sintonia com todas as 
orientações advindas das 
negociações entre a 
Comissão Nacional do 
Sistema Telebrás e as 
Federações dos 
Trabalhadores. 
 

EIXO:  
JORNADA DE 
TRABALHO 

- Hora-extra: 2 
primeiras – 
50%; demais: 
100% 

x - Hora-extra: 2 
primeiras – 75%; 
demais: 100% 
                                  

x - Hora-Extra: igual ao 
ano anterior 
           Nova: 

x Fica mantida a atual 
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Compensação – 
sistema misto, 
em que parte é 
paga e outra é é 
compensada 
em folga, 
sempre 
considerando 
os interesses 
da empresa e 
do empregado 
(através do 
formulário 
“Compensação 
de Hora Extra 
por Folga”); 
 

Compensação – 
sistema misto, em 
que parte é paga e 
outra é 
compensada em 
folga, sempre 
considerando os 
interesses da 
empresa e do 
empregado 
(através do 
formulário 
“Compensação de 
Hora Extra por 
Folga”); 
 

jornada de trabalho de 
8h diárias ou 40h 
semanais, conforme 
estabelecido pelo 
Acordo de 24/07/86. 
(cláusula 28/Cap. V) 

x Parág 1º: Os 
empregados que 
trabalham nos COs 
(Centros de 
Operações) e 
Examinadores de 
Linhas, que utilizam 
audiofone e/ou 
terminais de vídeo em 
caráter permanente e 
ininterrupto, para o 
desempenho das 
atividades inerentes 
ao cargo, continuarão 
cumprindo jornada 
semanal de 36h de 
trabalho, nos Termos 
do Acordo celebrado 
em 15/05/87. 

x Parág 2º: Os 
empregados 
ocupantes dos cargos 
Telefonista, Médico e 
Digitador, continuarão 
cumprindo jornada 
estabelecida por lei 
específica. 

EIXO:  
RELAÇÕES 
SINDICAIS 

- Liberação de 
dirigentes 
sindicais: 
manter 
licenciados, 
com ônus, 14 
empregados, 
para a diretoria 
executiva, mais 
os diretores do 
Conselho 
Fiscal, que 
serão liberados 
3 dias por mês 
(tb sem 
prejuízo na 

- Igual ao ano 
anterior 

- Igual ao ano anterior - Igual ao ano anterior 



212 

remuneração); 
os rep. 
Sindicais 
eleitos terão 1 
dia de liberação 
por mês, no 
limite de 45 
liberações, com 
prazo de 10 
dias de 
antecedência 
para a 
solicitação.  
 
Quadro de 
Avisos: 
concordância 
em 
disponibilizar 
espaço para 
convocações de 
reuniões do 
Sinttel, e 
outras, 
mediante 
análise prévia 
por parte da 
empresa. 
 
Acesso às 
dependências 
da empresa: de 
acordo com os 
critérios da 
empresa – 
cartão de 
identificação, 
cartão de 
credenciado 
específico, ou 
através  do 
órgão de 
Relações 
Trabalhistas e 
Sindicais; 
 
Reexame de 
Punições: a 
empresa se 



213 

compromete a 
comunicar os 
motivos e 
reexaminar , 
em grau de 
recurso, as 
advertências e 
suspensões 
aplicadas a 
seus 
empregados; 
 
Homologação 
de Rescisões 
de Contrato: 
continuarão 
sendo feitas 
nas 
dependências 
da empresa, 
às terças e 
quintas, entre 
10 e 12h, até o 
10º dia 
subsequente 
ao término do 
contrato. 
 
 

EIXO: OUTROS     
ABRANGÊNCIA 
E VIGÊNCIA 

- Abrangência: 
todos os 
empregados 
lotados na base 
territorial do 
Sinttel-RJ, em 
efetivo 
exercício em 
30/11/90 e os 
que venham a 
ser admitidos 
durante a sua 
vigência. 
 
- Vigência: 
01/12/90 a 
30/11/91 

-Abrangência: 
mesmo teor do ano 
anterior 
 
-Vigência: 
01/12/91 a 
30/11/92. 
 
OBS: este Acordo 
foi prorrogado (via 
Termo assinado em 
04 de dezembro de 
1992, pela TELERJ  
e Sinttel, até 
28/02/1993), com 
a garantia de 
manutenção da 
data-base em 01 de 
dez; manutenção 

-Abrangência: 
mesmo teor do ano 
anterior 
 
-Vigência: 01/12/92 
a 30/11/93 
 
OBS: este Acordo foi 
prorrogado até 30 de 
abril de 1994, nas 
mesmas bases do 
Acordo anterior, com 
a manutenção da data-
base em 01 de 
dezembro e dos 
benefícios existentes. 
Assinado em 16 de 
dezembro de 1993. 
 

Abrangência: mesmo 
teor do ano anterior 
 
-Vigência: 01/12/93 a 
30/11/94 
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dos benefícios e 
vantagens até então 
existentes.  
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ANEXO D - Quadro organizado de acordos coletivos da Telemar/Oi, por eixos, no 

período 1999 a 2003 
 

QUADRO DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO DO SINTTEL-RIO 
- TELEMAR/OI 
ANO: 1999 

(aprovado 
em 25 de 
fevereiro 
e assinado 
em Março 
de 2000, 
já com a 
TELEMAR) 

2000 2001 2003 

EIXO:  
SALÁRIO/ 
REMUNER
AÇÃO 

-Abono 
Indeniza-
tório 
98/99: 

A empresa 
pagará um 
Abono 
Indenizatóri
o aos 
empregado
s com 
contrato de 
trabalho 
vigente em 
30/11/98, 
em parcela 
única, no 
valor 
correspond
ente a 25% 
do salario 
nominal 
vigente em 
30/11/98, 
acrescendo-
se ao valor 
apurado 
uma parcela 
fixa de 
R$400,00, 
limitando-
se este 

-Reposição 
Salarial: 

-Para os 
empregados 
com salário 
nominal de 
R$1700,00, em 
30/11/99: 2% 
de reposição 
sobre a 
remuneração 
(salario, 
anuênio, 
gratificação de 
função, Abono 
ACT 92/93), 
do mês de 
novembro de 
99, 
incorporando-
se aos salários 
a partir de 
01/12/99. 
-Para 
empregados 
com salario 
nominal 
superior a 
R$1700,00, 
não será 
concedido 
reajuste 

-Reposição 
Salarial: 

-Para 
salários até 
R$1500,00: 
3% de 
reposição 
sobre o 
salario de 
01/12/2000. 

-Para 
salários 
nominais 
acima de 
R$1500,00, 
não será 
concedido 
reajuste. 

-Abono 
Indenizatório 
(Novo) 

A lógica  
manteve-se a 
mesma do 
ano anterior, 
mas o valor 
foi 
aumentado 
em R$100,00 

Reajuste Salarial: 
escalonado, de 7% (para 
salário até R2500,00) a 4% 
(para salario de R$2500,00 
a R$3500,00), até sem 
reajuste para aqueles que 
recebem acima de 
R$3500,00. 

Pagamento Salarial 

Igual aos anos de 2000 e 
2001 
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abono ao 
valor total 
de 
R$800,00 
para os 
empregado
s admitidos 
até 
30/11/96. 

Parág. 
Primeiro: 
Para os 
empregado
s admitidos 
entre 
01/12/96 e 
30/11/98 
será 
aplicado um 
redutor de 
50% 
ficando o 
valor do 
abono 
indenizatóri
o limitado 
ao valor de 
R$400,00. 

Parág 
Segundo: O 
abono 
indenizatóri
o não 
integra a 
remuneraçã
o para 
qualquer 
fim e tem 
por 
objetivo, 
além de 
indenizar 
por 
eventuais 
perdas do 
período de 
01/12/98 a 

salarial 

-Pagamento 
Salarial: 

A ser efetuado 
no 1º dia útil 
do mês 
subsequente 
ao de 
competência. 

-Abono 
Indenizatório 
(ligado ao 
empréstimo 
de férias) 

A empresa 
pagará um 
abono 
indenizatório, 
em uma 
parcela única, 
proporcional
mente ao nº 
de meses 
efetivamente 
trabalhados 
no período de 
dez/98 a 
nov/99, a 
todos os 
empregados 
com contrato 
vigente em 
01/12/99, no 
valor de 
R$370,00 que 
não integra a 
remuneração 
para qualquer 
fim e tem por 
objetivo 
quitar 
qualquer 
direito 
advindo da 
supressão de 
parte do nº de 

(para 
R470,00) e o 
objetivo era 
quitar a 
supressão de 
complementa
ção do 
auxílio 
doença e da 
limitação da 
concessão do 
tíquete e da 
cesta aos 
licenciados 
por acidentes 
em até 90 
dias. 

Manteve-se 
tb, para os 
trabalhadore
s admitidos a 
partir de 
01/12/99 o 
abono 
indenizatório 
calculado à 
fração de 
1/12 por 
mês 
trabalhado 
ou fração 
superior a 14 
dias. 

- 
Gratificação 
Especial de 
Caráter 
Compensató
rio (novo) 

A empresa 
pagará uma 
gratificação 
especial de 
caráter 
compensatór
io, em uma 
parcela 



217 

30/11/99, 
transaciona
r e quitar 
qualquer 
direito 
advindo da 
supressão, 
redução ou 
modificação 
dos 
critérios de 
pagamento 
dos 
seguintes 
itens: 
percentual 
de horas 
extras, 
adicional de 
sobreaviso, 
auxílio 
creche, 
gratificação 
de férias, os 
quais 
passarão a 
ser 
aplicados 
em 
conformida
de com o 
disposto no 
Acordo 
Coletivo de 
Trabalho 
1999/2000. 

-Quitação e 
Homolo-
gação  

Com o 
cumprimen
to das 
cláusulas 
acima 
estabeleci-
das, as 
partes dão 

parcelas do 
empréstimo 
de férias, 
passando de 5 
para 3 
parcelas. 

-Para os 
empregados 
admitidos a 
partir de 
1/12/98, o 
abono será 
calculado à 
fração de 1/12 
por mês 
trabalhado ou 
fração 
superior a 14 
dias. 

- 
Incorporação 
de Benefícios 
aos salários e 
Exclusão de 
sua previsão 
no 
Instrumento 
Coletivo  
(novo) 

Passam a 
incorporar o 
salario, não 
mais se 
computando 
ao longo do 
tempo dos 
trabalhadores 
abrangidos 
por este 
Acordo, os 
benefícios 
abaixo, nas 
condições 
aplicáveis a 
cada 
benefício. 
Referida 

única, no 
valor de 
R$130,00 aos 
empregados 
que se 
encontram 
nas 
condições 
mencionadas 
no parágrafo 
segundo da 
cláusula 
quarta deste 
Acordo. Esta 
gratificação 
não integra a 
remuneração 
para 
qualquer fim 
e tem por 
objetivo 
quitar 
qualquer 
direito 
advindo da 
alteração da 
jornada 
diária. 

Parág 1º: 
Excepcional
mente será 
concedido o 
pagto da 
referida 
gratificação 
aos 
empregados 
enquadrados 
nas 
condições 
mencionadas 
no parágrafo 
2º da 
cláusula 4ª 
deste Acordo 
e que ao 
longo do ano 
2000 tiveram 
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por 
encerradas 
as 
discussões 
acerca da 
Ação de 
Cumprimen
to nº 
2206/98, 
transacio-
nando e 
concedendo 
quitação de 
forma 
irrevogável, 
irretratável 
e irrestrita, 
dos pleitos 
nela 
contidos, 
nada mais 
podendo 
pleitear a 
título de 
normatiza-
ção das 
relações de 
trabalho 
daquele 
período, 
esclarecen-
do que o 
Acordo cuja 
aprovação 
foi dada 
pelos 
emprega-
dos no dia 
25/02/00 
será o 
instrumen-
to que 
regerá as 
relações de 
trabalho no 
período de 
01/12/99  a 
30/11/ 
2000 

incorporação 
condiciona-se 
ao fato do 
trabalhador 
ter 
efetivamente 
auferido o(s) 
benefício(s),  
mediante 
preenchiment
o de todos os 
respectivos 
pressupostos. 

1- 
Gratificação 
para Dirigir 
Veículos: os 
valores 
pagos serão 
incorporado
s aos 
salários à 
proporção 
de 50% do 
valor médio 
auferido 
durante o 
ano de 1999. 

2- Adicional 
por tempo 
de serviço: 
serão 
definitivame
nte 
incorporado
s aos 
salários os 
valores 
atualmente 
pagos a este 
título em 
rubrica 
separada na 
folha de 
pagto. 

3- Abono 
ACT 92/93: 

a jornada 
diária tb 
alterada. 
(jornada de 
Trabalho) 

Parág 2º: 
Será 
elaborado 
termo 
individual de 
quitação 
específico 
para os 
empregados 
contemplado
s com o 
pagto dessa 
gratificação 
especial. 
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requerendo 
a extinção 
do feito, 
com      
julgamento 
do mérito, 
nos termos 
do artigo 
269, inciso 
III do 
Código de 
Processo 
Civil. 

Parág 
único: Aos 
emprega-
dos 
demitidos 
após 
01/12/98, 
não           se 
aplica         a 
presente 
cláusula de 
quitação e 
homologa-
ção, o que 
ocorrerá 
somente em 
acordo 
individual e 
com a 
assistência 
da Entidade 
Sindical, 
com a livre 
manifesta-
ção da 
vontade dos 
emprega-
dos 
demitidos, 
conforme o 
disposto na 
cláusula 
segunda do 
presente 
Acordo 

serão 
definitivame
nte 
incorporado
s aos 
salários os 
valores 
atualmente 
pagos a este 
título em 
rubrica 
separada na 
folha de 
pagto. 
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Coletivo de 
Trabalho. 

EIXO:  
BENEFÍ-
CIOS 

 
- Adicional de 
Horas Extras: 

As horas 
extraordinária
s realizadas 
pelo 
empregado 
serão 
remuneradas 
com o valor de 
50% superior 
à da hora 
normal não 
acrescida de 
outros 
adicionais, 
conforme 
preceitua o 
artigo 59, 1º, 
da CLT. 

Parág 1º: As 
horas extras 
que não forem 
creditadas no 
Banco de 
Horas 
(cláusula 
quinta), serão 
pagas 
juntamente 
com o salario 
mensal e seu 
valor terá 
como base de 
cálculo o 
salario do mês 
de pagamento. 

Parág 2º: Será 
mantida a 
inclusão no 
13º salario e 
nas férias, 
acrescidas da 
respectiva 

-Adicional 
de Horas 
Extras: 

Igual ao ano 
de 2000. 

-Adicional 
Noturno 

Igual ao 
anterior 

- Sobreaviso 

Igual ao 
anterior 

 

- Tíquete 
Refeição 

Igual ao 
anterior, 
inclusive no 
valor facial 
que se 
manteve  em 
R$8,17 

- Auxílio 
Refeição em 
Horas 
Extras 

Igual ao 
anterior 

-Cesta 
Básica/ 
Alimentos 

Igual ao 
anterior 

- Auxílio 
Creche 

-Adiantamento do 13º 

O pagto da 1ª parcela 
referente a 50% do 13º 
salario de 2003 será 
efetuado até o 5º dia útil 
após assinatura e 
homologação deste 
Acordo, para todos os 
empregados, ativos, 
inclusive os que estiverem 
em gozo de férias. 

- Assistência Mé-dica 

A empresa compromete-se 
a manter o Plano Médico e 
Odontológico para todos 
os empregados, sendo que 
o auxílio Farmácia passa a 
ser de R$500,00 por ano 
por família, limitado a 
R$150,00 de compra 
mensal familiar. 

-Tíquete refeição/ 
Alimentação 

Igual aos Acordos de 2000 
e 2001, sem o parág 4º, e 
com o valor facial de 
R$9,65. 

-Cesta Básica de 
Alimentos 

Igual aos Acordos de 2000 
e 2001, sem a 
excepcionalidade paga a 
todos, e com o valor de 
R$65,00. 

- Auxílio Creche 

Igual ao ano de 2001 
(valor mensal: R$162,00) 

-Auxílio para 
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gratificação, 
das 
importâncias 
recebidas por 
horas extras 
trabalhadas 
durante o ano, 
calculadas 
pela média 
duodecimal. 

-Adicional 
Noturno: 
(Diferente 
dos anos 
anteriores - 
TELERJ) 

O adicional 
noturno será 
de 20% sobre 
o valor da 
hora normal e 
somente será 
pago no 
período 
compreendid
o entre 22 e 
5h, 
computando-
se cada hora 
noturna como 
de 52 minutos 
e 30 
segundos. 

- Sobreaviso: 
(Diferente 
dos anos 
anteriores - 
TELERJ) 

Será pago aos 
empregados 
em regime de 
sobreaviso, 
que estejam à 
disposição da 
empresa 
mediante 

Igual ao 
anterior, só 
que com  a 
inclusão de 
um parágrafo 
que 
determina 
que nos 2 
primeiros 
anos da 
criança a 
empresa 
“custeará 
totalmente a 
creche de 
livre escolha 
das 
empregadas, 
observado o 
valor 
máximo 
estabelecido 
para o 
reembolso.” 

- Assistência 
Médica 

Igual ao 
anterior 

- Incentivo à 
Educação 

Igual ao 
anterior 
(inclusive no 
valor) 

- Licença 
Adoção 

Igual ao 
anterior 

-Auxílio 
para 
Dependentes 
Excepcionais 

Dependentes 
Excepcionais 

Igual aos anos 2000 e 2001 
(valor: R$324,00) 

- Licença Adoção 

Igual aos anos 2000 e 2001 

- Auxílio Refeição em 
Horas Extras 

Igual ao ano de 2000 e 
2001 

-Empréstimo de Férias 
A empresa concederá a 
seus empregados, qdo o 
mesmo fizer opção no 
aviso de férias, um 
adiantamento no valor 
igual ao seu salario 
nominal, que será 
ressarcido em 7 parcelas 
iguais e sucessivas, após o 
1º mês do retorno das 
férias. 
 

-Incentivo à        Educação 

Igual aos anos de 2000 e 
2001, acrescido de um 
parág, que diz respeito a 
um novo programa (de 
elevação de escolaridade 
para os OSCs), que recebe 
R$6000,00 mensais. O 
outro valor continua o 
mesmo dos outros anos – 
R$10000,00. 

- Itens Regulamentados 
pela CLT (novo) 

Ficam garantidas aos 
empregados por este 
Acordo as questões 
regulamentadas através da 
CLT, referentes a Adicional 
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convocação 
oficial, o 
percentual de 
1/3 sobre a 
hora normal. 
A partir da 
convocação 
do 
empregado 
para 
comparecime
nto ao 
trabalho, fora 
de sua 
jornada de 
trabalho, 
haverá a 
remuneração 
de horas 
extraordinári
as à razão de 
50%. 

Parág 1º: O 
fato dos 
empregados 
portarem 
equipamentos 
de localização 
(pagers, bips, 
celulares, etc) 
não 
caracteriza a 
condição de 
sobreaviso. 
Nesse caso, o 
pagto da horas 
extras 
somente 
ocorrerá a 
partir do 
momento da 
convocação 
para o 
trabalho, fora 
do horário 
normal de 
trabalho do 
empregado. 

Igual ao 
anterior 
(inclusive no 
valor) 

- Pagamento 
Salarial 

Igual ao 
anterior 

- 
Adiantamen
to do 13º 
Salário 

A 1ª parcela 
do 13º 
salario de 
2001 será 
antecipada, 
no mês de 
fevereiro, 
para todos os 
empregados 
com contrato 
vigente em 
30/11/2000.  

-
Parcelamento 
do 
Adiantamento 
da 
Remuneração 
de Férias 

Igual ao 
anterior 

 
 

de HE, Adicional Noturno e 
Sobreaviso, durante a 
vigência deste ou até a 
negociação específica 
entre as partes, o que 
ocorrer primeiro. 

Parág Único: Fica 
estabelecido que o fato de 
portarem equipamentos 
de localização (pagers, 
bips, celulares, etc) não 
caracteriza a condição de 
sobreaviso. Nesse caso, o 
pagto das HE somente 
ocorrerá a partir do 
momento da convocação 
para o trabalho, fora do 
horário normal de 
trabalho do emprego. 
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Parág 2º: O 
regime de 
sobreaviso 
não constitui 
violação ao 
disposto no 
artigo 66 da 
CLT. 
   - Tíquete 
Refeição/ 
Alimentação:   
A empresa 
distribuirá 
mensalmente 
para todos os 
seus 
empregados, 
exceto os que 
estiverem em 
gozo de férias, 
23 tíquetes, 
considerando 
sempre a 
jornada de 2ª 
a 6ª-feira. 
Parág 1º: Para 
os 
empregados 
com turno de 
revezamento, 
a empresa 
fornecerá 26 
tíquetes/mês. 
Parág 2º: Tb 
farão jus ao 
tíquete os 
empregados 
licenciados 
por motivo de 
doença por 
período de até 
90 dias e 
licenciados 
por motivo de 
acidente de 
trabalho e 
maternidade, 
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enquanto 
perdurar a       
licença. 
Parág 3º: A 
empresa 
descontará do 
empregado 
uma 
participação 
no valor do 
benefício. 
Parág 4º: fica 
garantido aos 
empregados, 
mesmo após a 
incorporação 
do anuênio, 
gratificação de 
função e 
abono ACT 
92/93, a 
permanência 
nas mesmas 
faixas de 
participação 
no custeio 
deste 
benefício, 
anteriormente 
praticadas.  
Os outros 2 
parág dizem 
respeito ao 
valor do 
tíquete 
(R8,17) e ao 
fato de que o 
mesmo faz 
parte do PAT e 
que não 
constitui 
verba de 
natureza 
salarial. 
- Auxílio 
Refeição em  
Horas Extras:  
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A empresa 
concederá ao 
empregado 
que trabalhar 
extraordinaria
mente, o 
auxílio 
refeição, com 
o seguinte 
critério não 
cumulativo de 
02 a 04h 
diárias, o valor 
correspondent
e a 50% do 
valor de 1 
tíquete 
refeição/alime
ntação, no 
valor face 
unitário 
estipulado na 
Cláusula 
oitava do 
presente 
instrumento. 
Acima de 4h 
diárias o valor 
corresponde a 
1 tíquete. 
 -  Cesta Bá-
sica: 
A empresa 
fornecerá 
mensalmente 
tíquete cesta 
básica/alimen
tos no valor de 
R$55,00 para 
todos os 
empregados 
que percebam 
salario 
nominal até 
R$1000,00, 
mantendo-se 
as faixas atuais 
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de 
participação 
dos 
empregados. 
Em caráter 
excepcional, a 
empresa 
manterá a 
cesta até 
30/11/2000 
para todos os 
empregados 
que já 
possuíam este 
benefício em 
01/12/99, 
independente 
da faixa 
salarial. 
Parág 1º: Tb 
farão jus à 
Cesta Básica 
os 
empregados 
em gozo de 
férias, 
licenciados 
por motivo de 
doença por 
período de até 
90dias e 
licenciados 
por acidente 
de trabalho e 
maternidade, 
enquanto 
durar a 
licença. 
Parág 2º: A 
empresa 
descontará do 
empregado 
uma 
participação 
no valor do 
benefício. 
Parág 3º e 4º : 
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igual ao 4º do 
tíquete e tb 
está no PAT. 
- Auxílio 
Creche: 
diferente dos 
anos 
anteriores 
(TELERJ) 
Para crianças 
até 06 anos; 
filhos de 
empregadas 
(mulheres), ou 
homens 
viúvos. Os 
homens 
solteiros, 
separados ou 
divorciados, só 
terão direito a 
este benefício 
mediante 
comprovação 
de custodia 
legal, 
reconhecida 
através de ato 
judicial ou 
mediante 
apresentação 
de termo 
particular de 
transferência 
de posse e 
guarda dos 
filhos, com 
firma 
reconhecida. 
Parág. 2º: Fica 
garantido o 
benefício até o 
término do 
ano letivo em 
que a criança 
completar 6 
anos. 
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Parág 3º: A 
empresa 
descontará do 
empregado 
uma 
participação 
no valor do 
benefício. 
- Assistência 
Médica: 
A empresa 
compromete-
se a manter o 
Plano de 
Assistência 
Médica e 
Odontológica 
para todos os 
seus 
empregados. 
- Auxílio    
Doença e 
Acidente de 
Trabalho: 
Complementaç
ão do auxílio 
do INSS, após 
suplementaçã
o da SISTEL, 
até o valor do 
salario 
nominal, 
durante o 
prazo máximo 
de 12 meses. 
Parág 1º: Para 
os 
empregados 
que não 
aderiram à 
Sistel, a 
Telemar 
efetuará a 
complementaç
ão da mesma 
forma que 
para os 
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empregados 
que aderiram. 
Parág 2º: Para 
os 
empregados 
admitidos a 
partir de 
23/12/98, e 
até que tenha 
oportunidade 
de adesão à 
Sistel, a 
empresa 
complementar
á o valor do 
auxílio 
percebido pelo 
INSS até o 
valor do 
salario 
nominal 
durante o 
prazo máximo 
de 12 meses. 
- Incentivo à 
Educação 
(novo) 
A empresa se 
compromete a 
fornecer 
bolsas de 
estudo, no 
valor 
equivalente a 
1 turma do 
Colégio 
Graham Bell, 
durante o ano 
de 2000, cujo 
valor máximo 
não poderá 
ultrapassar 
R$120.000,00
/ano, dividido 
em 12 
parcelas 
mensais de 
igual valor. 
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- Licença 
Adoção 
(diferente 
dos Acordos 
Anteriores) 
A empresa 
concederá 
licença 
remunerada 
de 30 dias, no 
mínimo e de 
120 dias no 
máximo, para 
a empregada 
que adotar 
criança com 
até 24 meses 
de idade. 
Parág 1º: Para 
o cálculo do 
período de 
licença 
remunerada, 
considerar-se-
á como prazo 
inicial 120 
dias, 
descontando-
se a partir 
deste prazo, 
um dia de 
licença para 
cada dia de 
vida da 
criança 
adotada. 
Parág 2º: Para 
obter a licença 
de que trata 
esta cláusula a 
empresa 
deverá 
observar os 
critérios 
estabelecidos 
na legislação 
vigente. 
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- Auxílio para 
Dependentes 
Excepcionais 
(mantém 
igual) 
No caso de 
criança 
portadora de 
síndrome com 
comprometim
ento 
intelectual, 
devidamente 
atestado com 
laudo médico, 
continuará 
sendo 
concedido este 
auxílio, sem 
limite de 
idade. 
Parág Único: O 
valor deste 
auxílio 
corresponderá 
a R$230,17 e 
será 
reembolsado 
mediante 
recibo, até o 
valor limite ou 
o valor do 
recibo, o que 
for menor, 
sem descontar 
participação 
nos custos do 
empregado. 
-
Adiantamento 
do 13º 
Salário 
A 1ª parcela 
será 
antecipada por 
ocasião das 
respectivas 
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férias, 
inclusive no 
caso de gozo 
no mês de 
janeiro. 
Parág Único: 
Para os 
empregados 
que não 
saírem de 
férias até o 
mês de 
fevereiro, a 1ª 
parcela será 
antecipada até 
a folha de 
pagto 
referente ao 
mês de 
competência 
março/2000. 
- 
Parcelamento 
do 
Adiantamento 
da 
Remuneração 
de Férias 
A empresa 
concederá o 
parcelamento 
total ou 
parcial do 
Adiantamento 
da 
Remuneração 
de Férias para 
os 
empregados 
que o 
desejarem. 
Parág 1º: O 
empregado 
deverá 
formalizar sua 
anuência à 
concessão, que 
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poderá ser de 
100% ou de 
50%. 
Parág 2º: A 
quitação 
deverá ocorrer 
em até 03 
parcelas 
mensais, 
iguais e 
consecutivas, 
mediante 
desconto na 
sua 
remuneração, 
vencendo-se a 
1ª no mês 
subsequente 
ao de retorno 
das férias. 

EIXO:  
SAÚDE E 
CONDI-
ÇÕES/ 
RELAÇÕES 
DE     
TRABALHO 

    

EIXO: 
JORNADA 
DE      
TRABA-
LHO 

 -Jornada de 
Trabalho: 
JT: 40h 
semanais, de 
segunda a 
sexta-feira 
Parág 1º: para 
apuração de H 
Extras/Sobrea
viso/valor 
unitário da 
hora de 
trabalho: 
considerado o 
divisor de 220 
h mensais 
Parág 2º: A 
jornada de 
40h não 
caracteriza 

Jornada de 
Trabalho 
(mudança  
importante)  
Igual ao ano 
de 2000, com 
o acréscimo 
de mais dois 
parágrafos, 
um deles 
marcando o 
fim do 
Acordo dos 
“CA’s” (ou 
CO’s, como os 
dirigentes 
sindicais 
diziam), 
descrito 
abaixo: 

Jornada de Trabalho 

JT: 8h diárias, com 
carga horaria semanal 
de 40h, de 2ª a 6ª, a 
exceção da jornada 
estabelecida no 2º 
parág. 

Parág 1: Remuneração 
das horas extras, 
sobreaviso, valor 
unitário da hora de 
trabalho e cálculos 
dessa natureza – 
divisor de 220h 
mensais 

Parág 2: Para os ocupantes 
de cargos que por força de 
lei tenham direito a 
jornada inferior a 40h 
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redução de 
jornada, 
podendo a 
empresa exigir 
o 
cumprimento 
da jornada 
integral, ou 
seja, 44h 
semanais. 
Parág 3º: Para 
trabalhadores 
de CA’s e 
Examinadores, 
jornada de 
36h nos 
termos do 
Acordo de 
15/05/87. 
Parág 4º: Para 
os 
trabalhadores 
de CA’s 
admitidos 
após 
01/12/98, e 
que ocupem o 
cargo de 
operadores, 
mais aqueles 
que, por força 
de Lei, tenham 
direito a 
jornada 
reduzida, 
terão jornada 
de 36h 
semanais, de 
segunda a 
sábado.  
Parág 5º: Os 
empregados 
ocupantes dos 
cargos de 
Telefonista, 
Médico, 
Digitador, 
Operador de 

Parág 2º: Em 
decorrência 
de revisão e 
extinção do 
acordo dos 
“CA’s” 
celebrado em 
15/5/87, os 
empregados 
ocupantes/or
iundos do 
cargo Agente 
de Serviço 
que se 
encontram 
lotados nas 
áreas de 
Facilidade, 
Back-Office, 
Despacho e 
ainda os 
Examinadore
s de Linhas, 
ambos 
oriundos do 
mencionado 
acordo, 
tiveram em 
01/12/2000 
alteração da 
jornada 
diária de 
7:12 horas, 
de 2ª a 6ª 
feiras, para 8 
horas de 2ª a 
6ª feiras. 
Novo – Parág 
3º: Na 
revisão e 
extinção do 
Acordo dos 
Ca’s, a 
jornada 
especial dos 
empregados 
ocupantes/or
iundos do 

semanais de 2ª a sábado, o 
divisor será de 30 dias 
multiplicados pela carga 
horária diária. 

x Parág 3: O controle do 
cumprimento da jornada 
continuará sendo feito de 
acordo com os critérios e 
procedimentos com o 
disposto na portaria nº 
1120/95 do MT, de 
08/11/95: 

a) mantido o sistema de 
isenção de registro de 
frequência normal, 
validada a jornada no 
Cartão de Registro de 
Frequência (CRF); 

b) As ocorrências de 
absenteísmo devem ser 
justificadas imediatamente 
e registradas no CRF; 

c) O empregado deverá 
assinar o seu CRF ao 
término do período em 
que está sendo auferida a 
frequência; 

d) O empregado será 
comunicado de qualquer 
ocorrência que ocasione 
alteração na sua 
remuneração; 

e) Ficam mantidos os 
critérios vigentes para 
abono de 
faltas/atrasos/saídas 
antecipadas e tolerâncias 
para início do 1º e 2º 
expedientes. 
-Horas 
Extras/Compensação de 
Horas (não se fala mais 
em Banco de Horas) 
Igual ao ano de 2001, só 
que não se usa mais o 
termo Banco de Horas – e 
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Computador e 
Fitotecário, 
continuarão 
cumprindo 
jornadas 
estabelecidas 
por leis 
específicas. 
 
- Banco de 
Horas (Novo) 

Será 
implantado um 
Sistema de 
Banco de 
Horas, nos 
termos do 
artigo 59 da 
CLT, e 
legislação 
vigente, com 
controle 
individualizado 
do saldo de 
horas 
trabalhadas 
por 
empregado, o 
qual 
funcionará nas 
seguintes 
condições: 

1. A empresa 
poderá 
dispensar o 
trabalho dos 
empregados ou 
solicitar o 
trabalho em 
horas 
suplementares 
à jornada 
normal, 
dispensando-
se o acréscimo 
de salário, na 
proporção 

cargo Agente 
de Serviço 
que 
trabalham no 
Call Center, 
de 7:12h no 
total de 36h 
semanais, foi 
ajustada em 
01/12/2000 
para jornada 
diária de 
6horas no 
total de 36 
horas 
semanais, em 
sistema de 
revezamento. 
Neste caso, o 
divisor para 
apuração de 
valores 
unitários de 
horas, 
continuará 
sendo de 180 
horas 
mensais. 

- Banco de 
Horas 
Praticamente 
igual ao do 
ano 2000, 
mudando 
apenas a 
porcentagem 
a ser paga, 
que passa a 
ser de 50%; e 
retirado o 
item 9.  
 

sim, Compensação de 
Horas - , além de no item 8, 
o prazo máximo para a 
compensação ter passado 
de 5 para 6 meses. Além 
disso, outros dois itens 
aparecem: as HE não 
creditadas para a 
compensação serão pagas 
juntamente com o salario 
mensal; e será mantida a 
inclusão no 13º e nas 
férias, acrescidas da 
respectiva gratificação, das 
importâncias recebidas 
por HE trabalhadas 
durante o ano, calculadas 
pela média duodecimal. 
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indicada no 
item 2 abaixo, 
mediante 
compensação 
pela 
correspondent
e diminuição 
em outro dia, 
sendo que em 
ambos os casos 
aplicar-se-á o 
limite de 10 
horas semanais 
e o teto anual 
de 80h por 
empregado 
para débito 
e/ou crédito no 
Banco de 
Horas. 

2. Para cada hora 
trabalhada em 
sobrejornada, 
no sistema de 
BH, de 2ª a 6ª-
feira, a 
empresa 
adotará, 
obrigatoriame
nte, o seguinte 
critério: 

a) 40% de hora 
será pago; 

b) 60% da hora 
será destinado 
ao crédito em 
favor do 
empregado, de 
acordo com os 
procedimentos 
em relação ao 
sistema de BH. 

3. As horas 
creditadas/deb
itadas no BH 
obedecerão à 
relação de 1 
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por 1, de 2ª a 
6ª-feira. 

4. Poderão ser 
creditadas no 
BH até 2h 
extras 
excedentes à 
jornada normal 
entendidas 
estas como as 
jornadas 
decorridas de 
segunda a 
sexta-feira. As 
horas 
excepcionais, 
excedentes ao 
limite legal de 
10 horas 
diárias e as 
excedentes aos 
limites do BH 
não serão 
creditadas/deb
itadas na conta 
do empregado 
e, quando 
realizadas, 
deverão ser 
remuneradas 
com o 
adicional de 
50%. 

5. A 
compensação 
das horas de 
crédito/débito 
poderá ser 
realizadas de 
segunda a 
sexta-feira, 
mediante 
negociação 
prévia entre o 
empregado e 
sua chefia 
imediata. 

6. Fica excluído 
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do sistema de 
BH, os 
trabalhos 
extraordinário
s realizados 
aos sábados, 
domingos e 
feriados, 
devendo as h 
extras de 
sábado serem 
pagas com o 
adicional de 
50% e as horas 
de domingos e 
feriados, com 
adicional de 
100%. 

7. Ficam 
excluídos do 
sistema de BH 
os empregados 
que estejam 
trabalhando 
em sistema de 
revezamento e 
plantão. 

8.   O prazo 
máximo  para 
compensação 
de BH será de 5 
meses, sob 
pena da 
empresa 
perder o 
direito de 
exigir a 
reposição das 
horas 
devedoras ou 
ter que pagar o 
valor das horas 
credoras dos 
empregados 
acrescidas do 
adicional de 
50%. 

9. As partes 
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acordantes 
reunir-se-ão 
dentro de 4 
meses, para 
avaliar os 
efeitos da 
implantação do 
sistema de BH, 
dirimir 
eventuais 
dúvidas e 
corrigir, tb, 
eventuais 
distorções. 
 
 

EIXO: 
RELAÇÕES 
SINDICAIS 

 
-Liberação de 
Dirigentes 
Sindicais 
(mudança em 
relação aos 
anteriores) 

A empresa 
liberará 07 
empregados 
comprovadam
ente eleitos 
para a 
Diretoria 
Executiva do 
Sindicato, 
correndo a 
remuneração 
desses 
dirigentes por 
conta da 
empresa, e 4 
dirigentes 
sindicais sem 
remuneração, 
até a data de 
30/11/2000. 

- Contribuições 
para o 
Sindicato 
(novo) 

-Liberação 
de 
Dirigentes 
Sindicais 

Diminuiç
ão do nº 
de 
dirigentes 
sem 
remunera
ção – de 4 
para 2; já 
os da 
Executiva 
foram 
mantidos 
em 7, 
como no 
ano 
anterior. 

- Contribui-
ções para o 
Sindicato 

Igual ao 
anterior 

-Acesso do 
Sinttel às 
Informações 

(Junta vários itens 
soltos) 

Calendário bimestral 
de reuniões para o 
aprimoramento das 
relações 
Empresa/Empregados/
Sindicato. 

Sobre informações 
relacionadas aos 
empregado e a 
condições de trabalho: 
igual aos anos 
anteriores. 

Quadro de Avisos: igual 
aos anos anteriores. 

Acesso às 
dependências: igual aos 
anos anteriores. 

Liberação de 
dirigentes: 07 para a 
Executiva, com 
remuneração pela 
empresa. 

-Contribuições para o 
Sindicato 
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Toda vez que 
o Sindicato 
desejar 
estabelecer 
contribuição 
financeira em 
seu benefício, 
deverá ser 
inserido no 
Edital de 
Convocação 
de assembleia 
item 
específico 
sobre o 
assunto para 
deliberação 
desta. 

-Acesso do 
Sinttel às 
Informações:  

A empresa 
compromete-
se a fornecer 
ao sindicato as 
informações 
relacionadas 
com seus 
empregados e 
com as 
condições de 
trabalho que 
esteja 
obrigada a 
apresentar em 
decorrência 
de Lei, Acordo 
Coletivo ou 
determinação 
judicial, após 
pedido por 
escrito e com 
antecedência 
mínima de 5 
dias. 

-Acesso às 

Igual ao 
anterior 

-Acesso às 
Dependênci
as da 
Empresa 

Igual ao 
anterior 

- Quadro de 
Avisos 

Igual ao 
anterior 

-Repasse 
das 
Mensalida-
des 

Igual ao 
anterior 

 
 

Igual ao ano de 2000, 
juntando tb o item Repasse 
de mensalidade, que fica 
da mesma forma. 
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dependên-
cias da 
empresa 

Igual aos 
acordos 
anteriores 

- Quadro de 
Avisos do 
Sindicato 

A empresa 
viabilizará, 
num prazo de 
60 dias, 
Quadro de 
Avisos para 
comunicação 
entre o 
Sindicato e os 
empregados, 
devendo a 
fixação dos 
comunicados 
ser 
previamente 
autorizada 
pela área de 
recursos 
Humanos. 

- Repasse das 
Mensalidades 
ao Sindicato 

A empresa se 
compromete a 
repassar para 
o Sinttel as 
mensalidades 
de seus 
associados, 
descontadas 
em folha de 
pagamento, no 
mesmo dia em 
que for 
efetuado o 
pagto aos seus 
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empregados. 

Parág Único: 
A Telemar 
encaminhará, 
mensalmente
, disquete 
contendo 
nomes, 
respectivas 
matrículas e 
o valor 
descontado 
ou não dos 
empregados 
sindicalizados 

 
EIXO: 
PARTICIPA
ÇÃO NOS      
LUCROS 

  
-Acordo de 
PPR: 
Acordo 
firmado a 
partir da lei 
nº 10101, de 
19/12/2000.  
Variação de 
0,25 e 2,25 
salários. 
Os 
empregados 
demitidos 
por justa 
causa, os que 
pedirem 
demissão, os 
aprendizes, 
estagiários e 
outros 
terceiros sem 
vínculo 
empregatício 
com a Oi não 
farão jus à 
PPR.. 
Por não ter 
natureza 
salarial, 
conforme 
afirma a lei, 
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sobre os 
valores a 
serem pagos 
não incidirão 
encargos 
sociais e 
FGTS. 
Não se aplica 
tb o princípio 
da 
habitualidad
e, nem do 
direito 
adquirido, 
não havendo 
integração 
dos valores 
ao salario 
dos 
empregados 
para 
quaisquer 
fins.. 
Os 
trabalhadore
s admitidos 
após  o início 
da 
construção 
das metas e 
os demitidos 
antes do 
termo final 
receberão 
proporcional
mente a PPR, 
tomando-se 
1/12 para 
cada mês 
trabalhado. 
A Oi 
desenvolverá 
um 
Programa de 
Metas 
Individuais 
para 
empregados 
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ocupantes 
dos cargos de 
diretores, 
gerentes e 
coordenador
es, ajustado à 
realidade de 
cada uma de 
suas      filiais. 
 

EIXO:  
OUTROS 

 
- Multa pelo 
descumprime
nto do 
Acordo: 

Em caso de 
descumprime
nto, a parte 
ofendida 
notificará para 
regularizar o 
ato no prazo 
de 48h. 

Parág Único: 
Não 
respeitando 
o prazo, 
multa de 
R$5,00 por 
empregado. 

 

- Multa pelo 
Descumpri
mento 

Igual ao 
anterior 

 

-Multa pelo 
descumprimento do 
Acordo Coletivo 

Igual aos anos 
anteriores 

 

ABRAN-
GÊNCIA E 
VIGÊNCIA 

 Abrangência: 
mesmo teor 
do ano 
anterior 
 
-Vigência: 
01/12/99 a 
30/11/2000 

Abrangência
: mesmo teor 
do ano 
anterior 
 

-Vigência: 
01/12/2000 
a 
30/11/2001 
 

Abrangência: mesmo teor 
do ano anterior 
 
-Vigência: 01/12/2002 a 
30/11/2003 
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ANEXO E – Quadro organizado de convenções coletivas de trabalho das 

prestadoras de serviço, por eixos, no período 2010 a 2012 
 
QUADROS DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO DO SINTTEL-RIO 
- CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINTTEL/RJ e SINSTAL 

ANO 2010/2011 (data base: 
1º de Maio) 

2010/2011 (data base: 
1º de setembro) 

2011/2012 
(data base 1º de 
Maio) 

2011/2012 (data 
base 1º de 
setembro) 

EIXO:  
SALÁRIO/ 
REMUNE-
RAÇÃO 

-Piso Salarial: piso 
mínimo de R$621,00 
(inclusão de 2 parág: 1º: 
“o piso mínimo deve ser 
aplicado tb para a 
jornada de 40h 
semanais; 2º: o piso para 
os empregados das 
empresas participantes 
de licitação (públicas, 
autarquias) será no 
mínimo aqueles 
praticados nos contratos 
em vigor, corrigidos pelo 
reajuste desta CCT). 
- Reajuste Salarial: 6% 
sobre salários e 
benefícios. 
- Pagamento Salarial: 
igual CCTs anteriores, 
desde 2001 (qdo o pgto 
for em cheque ou 
depósito, a empresa 
estabelecerá condições 
para que os empregados 
possam descontar o 
cheque ou ir ao banco no 
mesmo dia, sem prejuízo 
de seu horário de 
refeição. Parág 1º: no 
contracheque, as 
empresas discriminarão 
HE, adicionais, benefícios 
e descontos efetuados; 
Parág 2º: o pagto  será 
efetuado até o 5º dia útil 
de cada mês. Parág 3º: 
sempre que solicitado 
pelos empregados, as 
empresas revisarão os 

- Pisos Salariais e 
reajuste de 
Remuneração: igual 
CCTs anteriores na 
organização textual, só 
que consta a definição de 
pisos para OSC e Cabista 
(com valores p/ set de 
2010 e jan de 2011). 
- Reajuste Salarial 
(novo): diferente da 
anterior – que era 
escalonado, esse foi de 
4,28% linear 
(excetuando os pisos dos 
OSCs e Cabistas, citados 
acima). 
- Pagamento: sai o 4º 
parág da CCT anterior. 
 

- Piso Salarial: 
foi apresentado 
um quadro com 
três datas – 1º 
Maio: R$658,00; 
1º Set: R$695,00; 
1º Nov: 
R$732,00. Os 
demais itens são 
iguais ao ano 
anterior. 
- Reajuste 
Salarial: igual 
CCT anterior 
(índice: 6,30%). 
- Pagamento 
Salarial: igual 
CCT anterior. 
- Substituição de 
Empregado: 
igual CCT 
anterior. 

- Pisos         
Salariais e 
reajuste de 
Remuneração: 
igual CCT anterior 
(leve aumento no 
valor do piso de 
OSC e Cabista). 
- Reajuste 
Salarial: igual CCT 
anterior (índice: 
7,39%). 
- Pagamento: 
igual CCT anterior. 
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cálculos salariais e, se 
confirmado o engano, 
efetuarão o pgto em até 5 
dias úteis – este parág foi 
incluído na Convenção de 
2008/2009) 
-  Substituição de 
Empregado: igual CCTs 
anteriores, desde 2001 
(enquanto durar a 
substituição que não 
tenha caráter meramente 
eventual, o empregado 
que exercê-la fará jus à 
diferença entre seu 
salário e o do 
substituído, na 
proporção da duração da 
substituição, excluídas as 
vantagens pessoais). 
 
 

EIXO:  
BENEFÍCIOS  

- Direito Adquirido e 
Manutenção das 
Condições mais 
benéficas: igual CCT 
anterior (a empresa 
atenderá as exigências 
legais no que se refere a 
condições de trabalho e 
direitos dos empregados 
que não foram objeto de 
ajuste na presente CCT e 
aplicará, no que couber, 
condições mais 
favoráveis quando 
estabelecidas por leis 
posteriores). 
- Desconto em Folha de 
Pagamento: igual CCTs 
anteriores, desde 2001 
(fica permitido à 
empresa o desconto em 
folha de pagto de seguro, 
VR, planos médico e 
odontológico, 
alimentação e vários 
convênios, desde que 
autorizado pelo 

-Direitos Adquiridos e 
Demais direitos dos 
Trabalhadores: igual 
CCT anterior ( a empresa 
atenderá as exigências 
legais no que se refere a 
condições de trabalho e 
direitos dos empregados 
que não foram objeto de 
ajuste na presente CCT e 
aplicará, no que couber, 
condições mais 
favoráveis quando 
estabelecidas por leis 
posteriores). 
- Hora Extra: igual CCTs 
anteriores, desde 2000 
(serão pagas juntamente 
com o salário mensal e 
seu valor terá como base 
o salario do mês de 
pagto. Parág 1º: será 
mantida a importância 
recebida por HE no 13º, 
calculada pela média 
duodecimal; Parág 2º: as 
HEs de 2ª a sábado serão 

- Desconto em 
Folha de 
Pagamento: 
igual CCT 
anterior. 
- Horas Extras: 
igual CCT 
anterior.  
- Trabalho 
noturno: igual 
CCT anterior. 
- Insalubridade 
e 
Periculosidade: 
igual CCT 
anterior. 
- Auxílio 
Refeição: igual 
CCT anterior 
(com pequeno 
aumento no 
valor: R$10,15). 
- Cesta Básica ou 
Auxílio 
Alimentação: 
igual CCT 
anterior (leve 

- Direitos 
Adquiridos e 
Demais direitos 
dos 
Trabalhadores: 
igual CCT anterior. 
- Hora Extra: igual 
CCT anterior. 
- Adicional 
Noturno: igual 
CCT anterior. 
- Adicional de 
Insalubridade: 
igual CCT anterior, 
só que sem o Parág 
Único. 
- Adicional de 
Periculosidade: 
igual CCT anterior 
(incorporando o 
Parág Único do 
Adicional de 
Insalubridade: “os 
adicionais de 
insalubridade e 
periculosidade não 
são cumulativos e 
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empregado).  
- Horas Extras: igual 
CCTs anteriores , desde 
2000 (serão pagas 
juntamente com o salário 
mensal e seu valor terá 
como base o salario do 
mês de pagto. Parág 1º: 
será mantida a 
importância recebida por 
HE no 13º, calculada pela 
média duodecimal; Parág 
2º: as HEs de 2ª a sábado 
serão remuneradas com 
um adicional de 50% e as 
de domingo e feriados 
com  100%. Na CCT de 
2008/2209 foi incluído 
novo Parág: o aumento 
de horas de trabalho 
acima da jornada normal 
não pode ultrapassar o 
limite de 2h). 
- Trabalho Noturno: 
mais simplificado – “as 
horas noturnas (entre as 
22 e 5h), serão 
remuneradas com o 
adicional de 20%, 
observada a redução 
legal para 52:30 min”.  
- Insalubridade  e 
Periculosidade:  igual 
CCTs anteriores (as 
empresas obrigam-se a 
pagar os adicionais 
àqueles que prestarem 
serviços em condições 
insalubres e/ou 
periculosas; nesse último 
caso, é necessário laudo 
técnico. Parág 1º: os 
adicionais não são 
cumulativos e, 
consequentemente, para 
o empregado que se 
encontrar submetido às 
duas condições é 
garantido o pagto de 

remuneradas com um 
adicional de 50% e as de 
domingo e feriados com  
100%. Na CCT de 
2008/2209 foi incluído 
novo Parág: o aumento 
de horas de trabalho 
acima da jornada normal 
não pode ultrapassar o 
limite de 2h). 
- Adicional Noturno: 
igual CCTs anteriores ( 
“as horas noturnas (entre 
as 22 e 5h), serão 
remuneradas com o 
adicional de 20%, 
observada a redução 
legal para 52:30 min”). 
- Adicional de 
Insalubridade e 
 Periculosidade: igual 
CCTs anteriores (as 
empresas obrigam-se a 
pagar os adicionais 
àqueles que prestarem 
serviços em condições 
insalubres e/ou 
periculosas; nesse último 
caso, é necessário laudo 
técnico. Parág 1º: os 
adicionais não são 
cumulativos e, 
consequentemente, para 
o empregado que se 
encontrar submetido às 
duas condições é 
garantido o pagto de 
maior valor; aqueles 
empregados que 
exerçam atividades de 
instalação, reparo e 
manutenção de rede 
telefônica externa das 
operadoras receberão 
adicional de 30% como 
periculosidade, 
comprovado em 
contracheque, desde que 
devidamente 

aumento: 
R$45,10). 
- Plano de 
Saúde: igual CCT 
anterior. 
- Assistência 
Odontológica: 
igual CCT 
anterior. 
- Auxílio Creche: 
igual CCT 
anterior. 
- Seguro de Vida, 
Acidente e 
Auxílio Funeral: 
igual CCT 
anterior 
(inclusive os 
valores). 
- Auxílio 
Farmácia 
(novo): as 
empresas se 
comprometem a 
informar a seus 
empregados a 
rede de farmácias 
credenciadas 
para descontos. 
Parág Único: o 
referido benefício 
não será por 
reembolso ou 
desconto em 
folha, correndo 
por conta do 
empregado. 
- Reembolso a 
dependente 
excepcional 
(novo): as 
empresas 
concederão o 
auxílio 
excepcional para 
o filho de 
empregado, ou 
dependente a ele 
equiparado 

para o empregado 
que se encontrar 
submetido às duas 
condições é 
garantido o pagto 
do adicional de 
maior valor. 
- Auxílio 
refeição/Aliment
ação: igual CCT 
anterior, com 
alguns acréscimos: 
Parág 2º: 1º valor 
 (R$10,50) válido 
para 01 de maio de 
2011; Parág 3º: a 
partir de 01 de Dez 
de 2011, valor 
passa para 
R$11,00; Parág 8º: 
as empresas que já 
praticam valores 
superiores 
reajustarão o valor 
no mesmo 
percentual do 
reajuste de 
salários (7,39%), 
sem 
retroatividade. 
- Vale 
Transporte: igual 
CCT anterior, com 
acréscimo de 
Parág Único: “caso 
o nº de dias 
efetivamente 
trabalhados seja 
diferente do 
previsto, o ajuste 
para mais ou para 
menos será 
realizado no mês 
subsequente”. 
- Assistência 
Médica: igual CCT 
anterior, com 
acréscimo de 2 
parág: Parág 3º - 
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maior valor; aqueles 
empregados que 
exerçam atividades de 
instalação, reparo e 
manutenção de rede 
telefônica externa das 
operadoras receberão 
adicional de 30% como 
periculosidade, 
comprovado em 
contracheque, desde que 
devidamente 
comprovado por NR e/ou 
legislação vigente). 
- Auxílio Refeição: igual 
CCTs anteriores (valor: 
R$9,55; tanto para 
jornada de 40 como 
44h). 
- Cesta Básica ou 
Auxílio Alimentação: 
igual CCTs anteriores 
(com leve aumento: 
R$42,40). 
- Plano Saúde: alteração 
no texto inicial – “as 
empresas se 
comprometem a manter, 
e/ou a implantar, no 
prazo de 90 dias, um 
plano de assistência 
médica unificada, 
aprovado pelo Sinstal e 
pelo Sinttel/RJ, definido 
em regulamento interno, 
para empregados com 
vínculo contratual por 
prazo indeterminado, 
arcando parcialmente 
com os custos do 
convênio médico, em 
regime de co-
participação com os 
trabalhadores 
favorecidos.  
- Assistência 
Odontológica (novo): as 
empresas poderão 
disponibilizar convênio 

comprovado por NR e/ou 
legislação vigente). 
- Programa de 
Premiação por Metas 
de Produtividade 
(novo): as empresas 
manterão programas de 
pagto por produtividade 
de instalações e 
mudanças de OI Fixo, de 
forma a estimular o 
empenho do colaborador 
às metas estabelecidas. 
Os programas devem 
garantir a possibilidade 
de atingimento dos 
mesmos níveis de 
remuneração praticados 
atualmente pelas 
empresas. 
- Auxílio 
Refeição/Alimentação: 
Igual CCT anterior – 
R$7,50 com participação 
de 15% do empregado 
(só que sem o aumento 
em maio do ano 
seguinte). 
- Vale Transporte: igual 
CCT anterior (conforme a 
legislação, a empresa 
fornecerá o VT para cada 
dia trabalhado e em 
qtidade suficiente para o 
trajeto 
residência/trabalho/resi
dência ou, no caso de 
valor a ser depositado 
em conta salário do 
empregado, em valor 
correspondente de 
passagens para o 
trajeto). 
- Assistência Médica 
(novo): as empresas 
instituirão convênio 
médico unificado e por 
adesão, visando reduzir a 
co-participação e 

(enteado, ou 
menor sob 
guarda legal ou 
judicial), 
correspondente a 
R$150,00 
mensais.  
- Empréstimo 
Consignado: 
igual CCT 
anterior. 
- Locação de 
Veículos: igual 
CCT anterior. 
- Incentivo à 
Qualificação: 
igual CCT 
anterior. 
-Uniformes, 
Ferramentas e 
Telefones 
Celulares: igual 
CCT anterior. 
- Garantias da 
Gestante: igual 
CCTs anteriores. 
- Salvaguarda 
para Pré-
Aposentados 
(novo): as 
empresas 
comprometem-se 
a não dispensar 
empregados que 
estiverem há 12 
meses de 
antecedência da 
data da 
aposentadoria 
(integral ou 
proporcional), 
desde que: a) 
tenha no mínimo 
10 anos de 
serviço na mesma 
empresa; b) 
apresente 
comprovação 
oficial do tempo 

Até que seja 
instituído o 
convênio médico 
unificado, as 
empresas 
manterão os 
planos já 
praticados; Parág 
4º - Não serão 
abrangidas por 
esta cláusula 
empresas que 
mantenham planos 
familiares 
gratuitos. 
 - Seguro de Vida 
em 
Grupo/Auxílio/A
ssistência 
Funeral: igual CCT 
anterior (com 
aumento nos 
valores). 
- Empréstimo 
Consignado: igual 
CCT anterior. 
- Incentivo à 
Formação e 
Qualificação 
Profissional: igual 
CCT anterior. 
- Uniformes, 
Ferramentas e 
Equipamentos, 
etc: igual CCT 
anterior. 
- Garantia de 
Emprego às 
vésperas da 
Aposentadoria: 
igual CCT anterior. 
- Gestantes: igual 
CCT anterior. 
- Aviso de Férias 
(novo): o aviso de 
férias será 
informado ao 
empregado com 30 
dias de 
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de Assistência 
Odontológica para seus 
empregados e 
dependentes, cabendo a 
esses optar pela adesão, 
com regras de 
participação e custeio 
definidas em seu 
Regulamento Interno. 
- Auxílio Creche (novo): 
as empresas fornecerão 
auxílio creche nos 
moldes previstos nos 
parág 1º e 2º do art 389 
da CLT. 
- Seguro de Vida, 
Acidente e Auxílio 
Funeral: igual CCTs 
anteriores, desde 2001 (a 
empresa fará um seguro 
de vida e acidentes em 
grupo, a favor de seus 
empregados, tendo como 
beneficiários aqueles 
legalmente reconhecidos 
pelo INSS. Na CCT 
2008/2009, são  
incluídas mais duas 
situações: por invalidez 
parcial por acidente e 
doenças ocupacionais; e 
o Auxílio Funeral, para 
arcar com as despesas do 
funeral do empregado).  
- Empréstimo 
Consignado: igual CCTs 
anteriores, desde 2006 
(as empresas envidarão 
esforços no sentido de 
criar convênio com uma 
ou mais instituições de 
acordo com a lei, para 
concessão de 
empréstimos 
consignados em folha de 
pagamento). 
- Locação de Veículo: 
igual CCTs anteriores, 
desde 2001 (quando o 

equalizar o benefício 
atualmente praticado aos 
empregados da rede 
externa de 
telecomunicações. Parág 
1º: o subsídio das 
empresas aplica-se 
somente ao empregado, 
ficando por conta total 
do empregado o custo 
dos dependentes; Parág 
2º: este benefício não 
tem natureza salarial. 
 
- Seguro de Vida em 
Grupo/Auxílio Funeral: 
igual CCT anterior  (a 
empresa fará um seguro 
de vida e acidentes em 
grupo, a favor de seus 
empregados, tendo como 
beneficiários aqueles 
legalmente reconhecidos 
pelo INSS. Na CCT 
2008/2009, são  
incluídas mais duas 
situações: o Auxílio 
Funeral, extensivo aos 
ascendentes e 
dependentes cadastrados 
do empregado; e a 
possibilidade de a 
empresa pactuar outras 
condições mais 
vantajosas para os 
empregados, sendo 
vedado o desconto 
superior a 50% do valor 
do prêmio).  
- Empréstimo 
Consignado: igual CCT 
anterior (as empresas 
envidarão esforços no 
sentido de criar convênio 
com uma ou mais 
instituições de acordo 
com a lei, para concessão 
de empréstimos 
consignados em folha de 

de serviço pelo 
INSS. Parág 1º: a 
garantia poderá 
ser acordada pela 
livre negociação 
entre as partes; 
Parág 2º: a idade 
do empregado 
não influenciará 
na concessão; 
Parág 3º: essa 
garantia não se 
aplica em caso de 
JC; Parág 4º: 
adquirida a 
aposentadoria 
proporcional 
extingue-se a 
garantia desta 
cláusula. 
- Entrega de 
Documento: 
igual CCT 
anterior 
- Ausências 
Justificadas: 
igual CCT 
anterior. 
- Férias: igual 
CCT anterior. 
- Incentivo para 
Adoções: igual 
CCT anterior. 
- PREVITEL: 
igual CCT 
anterior. 
- Direito 
Adquirido e 
Manutenção das 
Condições mais 
benéficas: igual 
CCT anterior.  

antecedência da 
data de início das 
mesmas. Parág 
Único: Em caso de 
suspensão das 
férias por 
iniciativa da 
empresa, será 
garantido o 
ressarcimento ao 
empregado, em 
caso de 
comprovado 
prejuízo 
pecuniário. 
- Previtel: igual 
CCT anterior. 
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trabalhador locar o seu 
veículo para a empresa, 
deverá providenciar um 
contrato de locação com 
a mesma, objetivando 
não confundir valor da 
locação com salário. 
Parág Único: na vigência 
do contrato, a empresa 
deve fornecer o 
combustível necessário 
ao trabalho. Termo 
aditivo CCT 2010/2011) . 
- Incentivo à 
Qualificação: igual CCTs 
anteriores, desde 2000 
(o SINDIMEST 
estabelecerá convênio 
em 30 dias com o INTEL-
RJ a fim de viabilizar a 
qualificação e 
requalificação dos 
trabalhadores do setor). 
-Uniformes, 
Ferramentas e 
Telefones Celulares: 
igual CCTs anteriores, 
desde 2000 (quando o 
uso de uniforme for 
exigido, fica obrigada a 
empresa a fornecê-los 
gratuitamente aos 
empregados, salvo 
injustificado extravio ou 
uso fora das funções, 
quando então o 
empregado deverá arcar 
com as despesas 
decorrentes da 
reposição, sendo certo, 
contudo, que o 
empregado deverá 
devolver os uniformes, 
usados ou não, quando 
da rescisão do contrato 
de trabalho. Parág Único: 
qdo fornecer 
ferramentas será de 
forma gratuita. E pelo 

pagamento). 
- Incentivo à Formação 
e Qualificação 
Profissional: igual CCT 
anterior (as partes 
constituirão um fundo 
com recursos próprios 
e/ou programas públicos 
através de convênios 
para formação e 
qualificação profissional. 
Parág 1º: os valores 
recolhidos garantirão 
recursos para 
qualificação, formação 
profissional e bolsas de 
estudo para elevação de 
escolaridade dos 
empregados e seus 
dependentes; Parág 2º:  o 
Sindimest e o Sinttel 
poderão contratar 
entidade sem fins 
lucrativos, idônea, 
reconhecida pelas 
operadoras e com 
experiência nesta área 
para administrar o fundo 
para qualificação). 
- Uniformes, 
Ferramentas e 
Equipamentos, etc: 
igual CCTs anteriores, 
desde 2000 (quando o 
uso de uniforme for 
exigido, fica obrigada a 
empresa a fornecê-los 
gratuitamente aos 
empregados, salvo 
injustificado extravio ou 
uso fora das funções, 
quando então o 
empregado deverá arcar 
com as despesas 
decorrentes da 
reposição, sendo certo, 
contudo, que o 
empregado deverá 
devolver os uniformes, 
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uso e guarda, os 
empregados se 
responsabilizarão, 
devolvendo à empresa 
findo o serviço ou 
rescindido o contrato, em 
perfeito estado de 
conservação, sob pena de 
responderem pela 
respectiva indenização 
referente ao reparo ou 
reposição das 
ferramentas). 
- Garantias da Gestante: 
igual CCTs anteriores, 
desde 2001 (de acordo 
com o art 7º, inciso XVIII 
da CF, a licença à 
gestante será de 120 
dias, contados a partir da 
data de afastamento 
determinada pelo 
médico. Na CCT 
2008/2009, acréscimo 
do Parág Único: durante 
o período de estabilidade 
provisória, o 
desligamento da 
empregada, motivada 
por pedido de demissão 
ou por acordo para fins 
rescisórios, só será 
efetivado com a devida 
assistência do SINTTEL-
RJ). 
- Entrega de 
Documento: igual CCTs 
anteriores, desde 2001 
(o recebimento de 
qualquer documento, ou 
sua devolução às 
empresas deverá ser 
protocolizado com recibo 
em duas vias, assinados, 
respectivamente pelo 
empregado e pela 
empresa, cabendo uma 
cópia a cada um). 
- Ausências 

usados ou não, quando 
da rescisão do contrato 
de trabalho. Parág Único: 
qdo fornecer 
ferramentas será de 
forma gratuita. E pelo 
uso e guarda, os 
empregados se 
responsabilizarão, 
devolvendo à empresa 
findo o serviço ou 
rescindido o contrato, em 
perfeito estado de 
conservação, sob pena de 
responderem pela 
respectiva indenização 
referente ao reparo ou 
reposição das 
ferramentas). 
- Garantia de Emprego 
às vésperas da 
Aposentadoria: igual 
CCT anterior (a empresa, 
desde que avisada por 
escrito, concederá 
estabilidade provisória 
ou pagto dos salários a 
título de indenização aos 
empregados de no 
mínimo 8 anos e que 
estejam há 12 meses, 
devidamente 
comprovados, da 
aposentadoria plena por 
idade ou por 
contribuição. Parág 
Único: este benefício não 
se aplicará em caso de 
justa causa ou pedido de 
demissão). 
- Gestantes: igual CCTs 
anteriores  desde 2001 
(de acordo com o art 7º, 
inciso XVIII da CF, a 
licença à gestante será de 
120 dias, contados a 
partir da data de 
afastamento 
determinada pelo 
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Justificadas: igual CCTs 
anteriores, desde 2001 
(o empregado poderá 
deixar de comparecer ao 
trabalho, sem prejuízo de 
seu salário: a) até 2 dias, 
por falecimento do 
cônjuge, ascendente, 
descendente, irmão ou 
pessoa sob sua 
dependência econômica 
(declarado na sua CTPS); 
b) até 3 dias, por 
casamento; c) 1 dia, a 
cada 12 meses, por 
doação de sangue; d) 5 
dias, por nascimento de 
filho; e) 2 dias para obter 
título eleitoral; f) para 
serviço militar; g) 1 dia, 
em caso de internação 
hospitalar de cônjuge ou 
filho menor 
(devidamente 
comprovado); h) meia 
jornada de trabalho, para 
recebimento do 
PIS/PASEP).  
- Férias: igual CCTs 
anteriores,  desde 2001 
(o início das férias deverá 
sempre ocorrer no 1º dia 
útil da semana. Devendo 
o empregado ser avisado 
com 30 dias de 
antecedência, ressalvados 
os interesses do próprio 
empregado em iniciar 
suas férias em outro dia, 
bem como a política 
anual de férias da 
empresa, que deverá ser 
comunicada ao SINTTEL. 
Parág 1º: qdo a empresa 
cancelar férias já 
comunicadas, deverá 
reembolsar o empregado 
das despesas não 
restituíveis; Parág 2º: qdo 

médico. Na CCT 
2008/2009, acréscimo 
do Parág Único: durante 
o período de estabilidade 
provisória, o 
desligamento da 
empregada, motivada 
por pedido de demissão 
ou por acordo para fins 
rescisórios, só será 
efetivado com a devida 
assistência do SINTTEL-
RJ). 
 
- Previtel: igual CCT 
anterior (para viabilizar 
a aposentadoria 
complementar dos 
empregados através do 
PREVITEL, instituído 
pelo Sinttel e 
administrado pela 
PETROS, a empresa se 
compromete a garantir o 
desconto em folha e 
repasse à Petros 
daqueles que venham a 
aderir ao plano com a 
devida formalização e 
autorização. Parág 1º: a 
empresa se compromete 
a fazer convênio com a 
Petros em 30 dias após a 
CCT; Parág 2º: as 
empresas farão um único 
aporte de R$30,00 no 
plano dos sindicalizados 
participantes do plano; 
Parág 3º: os 
trabalhadores com 
contrato suspenso 
deverão fazer o 
recolhimento direto à 
Petros).  
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houver dias já 
compensados, o gozo das 
férias deverá ser 
prolongado com o 
acréscimo destes dias; 
Parág 3º: nas férias 
coletivas, os dias 24, 25 e 
31/12 não serão 
descontados; Parág 4º: o 
pagto deverá ser feito até 
2 dias antes de seu 
início). 
Incentivo para Adoções 
(novo): as empresas 
concederão idêntico 
tratamento relativo à 
licença 
maternidade/paternidad
e remunerada, bem como 
garantia de emprego, 
conforme previsto na 
cláusula 26, à empregada 
que detiver a guarda 
judicial ou adotar criança 
de qualquer faixa de 
idade. Parág Único: a 
licença será concedida 
mediante o termo de 
adoção ou guarda 
judicial.  
- Previtel: igual CCTs 
anteriores, desde 
2008/2009 (para 
viabilizar a aposentadoria 
complementar através do 
Previtel, instituído pelo 
Sinttel-Rio e 
administrada pela 
Fundação Petrobras de 
Seguridade Social, as 
empresas se obrigam a 
garantir o desconto em 
folha daqueles que 
venham a aderir ao 
plano).  
 
 
 

EIXO: - Fornecimento de - Fornecimento de - Fornecimento - Fornecimento 
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SAÚDE E 
CONDI-
ÇÕES/ 
RELAÇÕES 
DE 
TRABALHO 

“AAS”e “PPP”: igual CCTs 
anteriores, desde 2001 ( 
as empresas são 
obrigadas a fornecer o 
AAS por ocasião da 
rescisão de contrato. 
Quando o empregado 
solicitar o AAS, deverá 
fazê-lo por escrito e a 
empresa terá um prazo 
de 5 dias úteis para 
atende-lo. Na CCT 
2008/2009 foi incluído tb 
o PPP (Perfil 
Profissiográfico 
Previdenciário) no corpo 
do texto). 
- CIPA: igual CCTs 
anteriores, desde 
2004/2005 e 
simplificação do texto em 
2008/2009 (as empresas 
se comprometem a 
considerar os 
trabalhadores de 
empreiteiras e/ou 
prestadoras de serviços, 
definindo mecanismos de 
integração e participação 
de todos em relação às 
decisões das CIPAS 
existentes, na forma do 
item 5 da NR). 
- Exames Médicos: igual 
CCTs anteriores, desde 
2001 ( caberá às 
empresas os 
procedimentos legais 
quanto aos exames 
admissionais, periódicos 
e demissionais). 
- Afastamento por 
Doença: p/ as ausências 
de até 15 dias – mudança 
nos parág 1º e 2º: para 
fins de justificativa de 
falta, os atestados 
deverão ser emitidos por 
órgãos públicos de saúde 

“AAS” e “PPP”: igual 
CCTs anteriores,  igual 
CCTs anteriores, desde 
2001 ( as empresas são 
obrigadas a fornecer o 
AAS por ocasião da 
rescisão de contrato. 
Quando o empregado 
solicitar o AAS, deverá 
fazê-lo por escrito e a 
empresa terá um prazo 
de 5 dias úteis para 
atende-lo. Na CCT 
2008/2009 foi incluído tb 
o PPP (Perfil 
Profissiográfico 
Previdenciário) no corpo 
do texto). 
- Equipamento de 
Proteção e Segurança 
no Trabalho: igual CCT 
anterior. 
- CIPA: igual CCTs 
anteriores, simplificando 
o texto apenas para a 
convocação das eleições 
e comunicação ao Sinttel 
no prazo de 60 dias; além 
de garantir a publicação 
de edital). 
- Exames Médicos: igual 
CCT anterior. 
- Afastamento por 
Atestado Médico: igual 
CCT anterior. 
- Comunicação de 
Acidente de Trabalho 
(CAT): igual CCT 
anterior (a empresa 
observará os 
procedimentos legais 
quanto à realização dos 
exames admissionais, 
periódicos e 
demissionais de seus 
empregados. Parág 1º: a 
empresa os fará sem 
ônus para os 
empregados; Parág 2º: 

de “AAS” e 
“PPP”: igual CCT 
anterior. 
- CIPA: igual CCT 
anterior. 
Exames Médicos: 
igual CCTs 
anteriores. 
- Afastamento 
por Doença: 
igual CCT         
anterior. 
- CAT: igual CCTs 
anteriores. 
- Empregados 
Toxicômanos ou 
Alcoolatras 
(novo): as 
empresas 
comprometem-se 
a encaminhar 
seus empregados 
toxicômanos ou 
alcoólatras a 
grupos de apoio 
especializado, 
não podendo ser 
demitidos 
imotivadamente. 

de “AAS” e “PPP”: 
igual CCT anterior. 
- CIPA: igual CCT 
anterior. 
- Equipamento de 
Proteção e 
Segurança no 
Trabalho: igual 
CCT   anterior. 
- Exames 
Médicos: igual 
CCT   anterior. 
- Afastamento 
por Atestado 
Médico: igual CCT 
anterior. 
- Comunicação de 
Acidente de 
Trabalho (CAT): 
igual CCT anterior. 
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ou pelo convênio 
fornecido pelas empresas 
(legível e sem rasura, 
com hora da consulta, 
datas concedidas); o 
empregado deverá 
comunicar o fato ao RH 
e/ou ao seu supervisor e 
entregar o atestado no 
dia do seu retorno. 
- CAT: igual CCTs 
anteriores, desde 2001 ( 
as empresas, quando 
ocorrer um acidente de 
trabalho, terão 48h, no 
máximo, para enviarem 
ao Sinttel-Rio a CAT). 
 

em caso de doença – 
ocupacional, crônica ou 
problema médico 
relevante – o empregado 
será informado e 
encaminhado para 
tratamento; Parág 3º: os 
exames demissionais 
serão feitos na dispensa 
do empregado, proibida 
a substituição por 
periódicos recentes ou 
laudos médicos de 
aptidões para retorno ao 
trabalho). 

EIXO:  
JORNADA 
DE 
TRABALHO 

- Jornada de Trabalho: 
mantém-se o texto de 
2001 (JT de 40h semanais 
e 8h diárias, em turnos 
fixos, salvo aqueles 
empregados que ocupam 
cargos ou exercem 
funções em jornadas 
diferenciadas), com 
retirada de algumas 
partes, tais como: a que 
se refere às categorias 
diferenciadas 
(telefonistas, 
aprendizes); e a parte que 
trata do Anexo 2 da 
NR17.  
 

- Jornada de Trabalho: 
igual CCT anterior 
(alteração de 40 para 
44h semanais e inclusão 
de 2 parág: 1º - a 
empresa poderá adotar o 
Regime de Compensação 
de Horário de Trabalho 
Individual ou Coletivo, 
desde que por interesse 
mútuo e que não resulte 
direta ou indiretamente 
qualquer prejuízo ao 
empregado; 2º: a 
empresa afixará as 
escalas de trabalho no 
local de trabalho, em 
lugar visível e de fácil 
acesso, com antecedência 
mínima de 15 dias). 
- Banco de Horas: igual 
CCT anterior (1º: as 
interrupções 
independentes da 
vontade do empregado, 
não poderão ser 
compensadas 
posteriormente, ficando 
assegurada a 
remuneração; 2º: para 
cada HE, de 2ª a 6ª, será 

- Jornada de 
Trabalho: igual 
CCT anterior. 

- Jornada de 
Trabalho: igual 
CCT anterior. 
- Controle de 
Jornada (novo): 
Para atender as 
necessidades de 
seus serviços, fica 
convencionado 
que as empresas 
poderão adotar 
outras formas de 
registro de ponto 
alternativo em 
conformidade com 
o disposto na 
Portaria nº 373 de 
25/02/2011 do 
MTE, que dispõe 
sobre a 
possibilidade de 
adoção pelos 
empregadores de 
sistemas 
alternativos de 
controle de 
jornada de 
trabalho. 
- Registro de 
Ponto: igual CCT 
anterior. 
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lançada no BH 1,5h para 
compensação; 3º: em 
domingos e feriados 
serão lançadas no BH 2h; 
4º: o BH será adotado 
por períodos de 60 dias, 
exceto de novembro a 
março, quando vigorará 
120 dias; 5º: para o 
período de 60 dias, total 
de horas acumuladas – 
90h; qdo atingidas, o 
empregado terá direito a 
folgas ou pgto em 
dinheiro antes de 
cumprir outra HE; 6º: 
para o período de 120 
dias, total: 120h, na 
mesma sistemática 
anterior; 7º: qdo houver 
saldo de horas ao final do 
período, será feita a 
quitação das horas extras 
não compensadas, em 
folgas e/ou pagto em 
folha até o mês 
subsequente). 
- Registro de Ponto: 
igual CCT anterior ( a 
partir de 1º de janeiro de 
2009 todos os 
empregados, em 
atividade interna ou 
externa, terão sua JT 
diária (entrada e saída) 
registrada em meio 
manual, mecânico, 
eletrônico ou digital que 
possa garantir o efetivo 
registro da JT dos 
empregados). 

EIXO: 
RELAÇÕES 
SINDICAIS 

- Homologação de 
Rescisão de contrato de 
trabalho: igual CCTs 
anteriores, desde 2000 
(as homologações serão 
feitas na sede do Sinttel – 
Portaria 3283, de 
11/10/88, do MTE). 

- Homologação da 
Rescisão do Contrato de 
Trabalho: igual CCT 
anterior  as 
homologações serão 
feitas na sede do Sinttel – 
Portaria 3283, de 
11/10/88, do MTE).   

- Homologação 
da Rescisão do 
Contrato de 
Trabalho: igual 
CCT anterior. 
 
- Campanhas de 
Sindicalização: 

- Homologação da 
Rescisão do 
Contrato de 
Trabalho: igual 
CCT anterior. 
- Mensalidade 
Sindical: igual CCT 
anterior. 
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- Campanhas de 
Sindicalização: igual 
CCTs anteriores, desde 
2001 (a empresa, quando 
solicitada por escrito, 
cederá em dia e horário 
previamente fixado, 
autorização para que o 
Sinttel possa, 2 vezes por 
ano, fazer sua campanha 
de sindicalização junto 
aos empregados, e, 
preferencialmente, nos 
períodos de descanso da 
jornada normal de 
trabalho, vedada a 
propaganda político-
partidária).  
- Mensalidades 
Sindicais: igual CCTs 
anteriores, desde 2001 
(as empresas se 
comprometem a repassar 
as mensalidades de seus 
associados, descontadas 
em folha, no mesmo dia 
do pagto dos 
empregados; Parág 1º: as 
empresas encaminharão 
toda a relação em 
disquete). 
- Dirigentes e 
Representantes 
Sindicais: igual CCTs 
anteriores, desde 
2008/2009 (os 
empregados que forem 
eleitos dirigentes 
sindicais – art 543 
CLT/CF – terão garantia 
de emprego desde a 
candidatura até 1 ano 
após o término do 
mandato. Parág Único: as 
empresas, mediante 
prévia solicitação do 
sindicato laboral, 
liberarão, sem prejuízo 
do salario, os dirigentes 

 
- Mensalidade Sindical 
(novo): foram incluídos 
dois novos parág: 1º - a 
mensalidade sindical 
deverá ser descontada tb 
dobre o 13º salario do 
associado; 2º - o repasse 
das mensalidades poderá 
ser efetuado através de 
cheque, depósito 
bancário ou 
transferência eletrônica.  
- Estabilidade de 
Dirigente Sindical: igual 
CCT anterior ( a empresa 
reconhece a estabilidade 
sindical provisória do 
empregado eleito, pela 
categoria profissional, 
para exercício de cargo 
de direção do Sinttel, que 
enviará para a empresa, 
o nome de cada diretor e 
seu respectivo mandato). 
- Atividade Sindical: 
igual CCT anterior (os 
dirigentes sindicais e os 
representantes sindicais 
terão garantido o acesso 
às dependências da 
empresa, desde que 
agendado previamente. 
Parág Único: a empresa, 
qdo formalmente 
solicitado e sempre que a 
situação exigir, agendará 
dia e hora para, em 
conjunto com o dirigente 
e/ou representante do 
Sinttel, avaliar e/ou 
tratar de assuntos de 
interesse da categoria). 
- Contribuição Sindical 
dos Empregados: igual 
CCTs anteriores 
(acréscimo de um parág: 
Único – os comprovantes 
de recolhimento e a 

igual CCTs 
anteriores. 
- Mensalidades 
Sindicais: igual 
CCTs anteriores, 
com acréscimo do 
desconto tb sobre 
o 13º salário dos 
associados. 
- Dirigentes e 
Representantes 
Sindicais: igual 
CCTs anteriores. 
- Contribuição 
Sindical 
Laboral: igual 
CCTs anteriores. 
- Quadro de 
Aviso: igual CCT 
anterior. 
- CCP: igual CCT 
anterior. 
 

- Atividade 
Sindical: igual CCT 
anterior. 
- Estabilidade de 
Dirigente 
Sindical: igual CCT 
anterior, só que 
retirada a parte 
que fala do tempo 
de mandato – 1 
ano. 
- Contribuição 
Sindical dos 
Empregados: 
igual CCT anterior. 
- Quadro de 
Aviso: igual CCT 
anterior. 
- CCP: igual CCT 
anterior. 
- Canal Expresso 
para Solução de 
Conflitos (novo): 
no prazo de 90 
dias após a 
assinatura do 
presente 
instrumento, as 
empresas 
disponibilizarão e-
mail onde o 
sindicato laboral 
postará demandas 
que serão 
apuradas e 
informadas em 10 
dias úteis. 
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sindicais, por 1 dia, para 
participação de reuniões 
no sindicato). 
- Contribuição Sindical 
Laboral: igual CCTs 
anteriores (acréscimo de 
um parág: Único – os 
comprovantes de 
recolhimento e a relação 
contendo nome, registro, 
cargo, salário e a 
contribuição dos 
empregados será, 
obrigatoriamente, para o 
Sinttel/RJ, podendo ser o 
envio para o endereço 
eletrônico xxxxx).  
- Contribuição 
Assistencial: igual CCTs 
anteriores, desde 2001. 
(deve ocorrer apenas 
uma vez, no mês 
subsequente ao da 
celebração do acordo da 
CCT; repasse em até 5 
dias após o desconto; fica 
assegurado o direito de 
oposição individual ao 
desconto, num prazo de 
20 dias de registro da 
CCT, direto no sindicato. 
Nesta CCT, passou-se de 
um desconto de 2%  para 
3%). 
- Quadro de Aviso: igual 
CCTs anteriores, desde 
2000 ( as empresas 
colocarão um quadro de 
avisos ou espaço 
específico para anúncio 
de atividades do Sinttel-
Rio, principalmente 
exibição do jornal da 
entidade). 
- CCP: igual CCTs 
anteriores, desde 2000 (o 
Sindimest e o Sinttel- Rio 
se comprometem a 
constituir CCP no prazo 

relação contendo nome, 
registro, cargo, salário e a 
contribuição dos 
empregados será, 
obrigatoriamente, para o 
Sinttel/RJ, podendo ser o 
envio para o endereço 
eletrônico xxxxx).  
- Contribuição 
Assistencial: pequena 
alteração no texto, 
referente ao tempo para 
o empregado se opor ao 
desconto: de 20 para 10 
dias úteis. 
- Quadro de Aviso: igual 
CCTs anteriores,  desde 
2000 ( as empresas 
colocarão um quadro de 
avisos ou espaço 
específico para anúncio 
de atividades do Sinttel-
Rio, principalmente 
exibição do jornal da 
entidade). 
- CCP: igual CCT anterior 
(Fica instituída a CCP 
Intersindical, cuja forma 
de constituição e 
funcionamento será 
estabelecida 
posteriormente e 
acordada em anexo, 
como parte integrante 
desta CCT, obrigando-se 
a empresa a submeter 
suas demandas à CCP e a 
comparecer sempre que 
notificada). 
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de 30 dias, conforme 
previsto na lei 9958, de 
13/01/2000.Nos anos 
subsequentes, os prazos 
vão sendo alterados: em 
2001, passa para 90 dias; 
em 2002, para 12 meses, 
que se repete em 2003.  
Daí por diante, essa 
redação é a que 
permanece, com um 
Termo Aditivo na CCT 
2008/2009).   

EIXO:  
PARTICIPA-
ÇÃO  NOS 
LUCROS 

- PPL ou PPR: as 
empresas se 
comprometem a, no 
prazo de 90 dias 
contados da assinatura 
desta Convenção, 
negociar com o Sinttel as 
regras de implantação e 
pgto da PPL ou PPR para 
seus empregados. Parág 
Único: as regras serão 
definidas por Termo 
Aditivo ou por Acordo 
Específico. 

 - PPL ou PPR: 
igual CCT         
anterior. 

 

EIXO:  
OUTROS 

- Contrato de 
Experiência: igual CCTs 
anteriores, desde 2001 (é 
vedado às empresas 
firmarem contratos de 
experiência nos casos de 
readmissão de 
empregados na mesma 
função). 
- Trabalho Temporário 
e Contrato por Tempo 
Determinado: igual CCTs 
anteriores, desde 
2004/2005, com 
simplificação textual em 
2008/2009 (as empresas 
poderão contratar, em 
caráter temporário, 
trabalhadores para 
atender à necessidade 
transitória de 
substituição de seu 

- Trabalho por Prazo 
Determinado: igual CCT 
anterior. 
- Foro: igual CCT 
anterior. 
- Acompanhamento da 
CCT e Negociação: igual 
CCT anterior (reuniões 
mensais). 
- Multa pelo 
descumprimento da 
CCT:  igual CCTs 
anteriores, desde 2001 
(tem início com prazo de 
48h para notificação e 
multa de R$5,00 por 
empregado; em 
2008/2009, o prazo 
passa para 72h e o valor 
da multa passa para 
R$25,00). 
- Dos efeitos da 

- Contrato de 
Experiência: 
igual CCT 
anterior. 
- Trabalho 
Temporário e 
Contrato por 
Tempo 
Determinado: 
igual CCT 
anterior. 
- Controle de 
Prestação de 
Serviços: igual 
CCTs anteriores. 
- Contribuição 
Sindical 
Patronal: igual 
CCTs anteriores. 
- Atualização 
Permanente do 
Cadastro das 

- Trabalho por 
Prazo 
Determinado: 
igual CCT anterior. 
- 
Acompanhament
o da CCT e 
Negociação: igual 
CCT anterior 
(reuniões 
mensais). 
- Multa pelo 
descumprimento 
da CCT: igual CCT 
anterior (só que 
sai o prazo de 48h 
para a notificação, 
e entra “a qualquer 
tempo”).  
- Dos efeitos da 
Convenção: igual 
CCT anterior. 
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pessoal regular e 
permanente ou a 
acréscimo extraordinário 
de serviços, nos termos 
da Lei 9601/98 e decreto 
2490/98. Dos 12 parág 
iniciais, ficam 3: que 
tratam dos salários, de 
acordo com os pisos da 
CCT; sobre a 
responsabilidade das 
empresas em caso de 
falência ou inadimplência 
das empresas de serviço 
temporário; e do novo 
atendimento, no prazo de 
5 dias, à solicitação do 
Sinttel de pedido de 
relação dos empregados 
temporários/por tempo 
determinado). 
- Contribuição Sindical 
Patronal: igual CCTs 
anteriores, desde 2001 
(as empresas 
representadas pelo 
Sindimest recolherão 
uma contribuição 
complementar e 
necessária à manutenção 
das atividades sindicais, 
proporcional ao capital 
social da empresa. Na 
CCT 2008/2009, 
adequação aos art 580 e 
587 da CLT). 
- Atualização 
Permanente do 
Cadastro das Empresas: 
as empresas se obrigam a 
comunicar ao Sintel e ao 
Sinttel/RJ, no prazo de 30 
dias, a mudança de local 
de sede, bem como 
endereço e CNPJ de filiais 
em atividade na base 
territorial abrangida por 
esta CCT. 
- Certidão de 

Convenção:  as 
condições de trabalho 
instituídas na presente 
convenção produzem 
efeitos no âmbito das 
representações dos 
sindicatos convenentes, 
exceto as Telefonistas, 
Operadores de 
Telemarketing/Teleaten
dimento, com 
Instrumentos Coletivos 
específicos. Parág Único: 
o Sinttel/Rj e o Sinstal 
autorizam as empresas a 
firmarem Acordo ou 
Termo Aditivo, desde 
que as condições 
acordadas sejam mais 
favoráveis aos 
empregados e esteja 
devidamente aprovado 
em Assembleia dos 
trabalhadores. 
- Certidão de 
Regularidade  Sindical 
(CERSIN – novo):  
exigência de certidão que 
comprove regularidade 
com suas obrigações 
sindicais, para que 
possam participar de 
licitações promovidas por 
órgãos da administração 
direta da União, Estados, 
Municípios. 
 
OBS1: Em 20 de outubro 
de 2010 foi assinado um 
Termo Aditivo com 4 
cláusulas: 1ª) 
Premiação OSC – para 
os trab. Que atingirem os 
indicadores da 
Anatel/Fila de Oi Fixo e 
Backlog, visando atingir 
o piso salarial; 2ª) 
Remuneração de Carro 
Agregado – conforme 

Empresas: igual 
CCT anterior. 
- Certidão de 
Regularidade 
Sindical 
(CERSIN): igual 
CCT anterior. 
- Foro: igual CCTs 
anteriores. 
- Multa pelo 
descumprimento 
da CCT: igual 
CCTs anteriores. 
- Efeitos da 
Convenção: igual 
CCT anterior. 
- Publicidade da 
presente CCT: 
igual CCTs 
anteriores. 
- Depósito e 
Registro: igual 
CCTs anteriores. 
- Alteração da 
Data Base 
(novo): as partes 
condicionam a 
alteração da data 
base para o ano 
de 2012 para 1º 
de abril, à 
aprovação, neste 
mesmo sentido, 
do grupo de 
empresas com 
data base em 1º 
de setembro, 
visando a 
unificação das 
negociações. 

- Certidão de 
Regularidade  
Sindical 
(CERSIN):  igual 
CCT anterior. 
- Foro: igual CCT 
anterior. 
 
 
OBS1: Como 
Anexos à CCT, 
vieram 4 pontos, 
colocados a seguir: 
1) Escala de 
Trabalho – 
reunião das partes 
dentro de 90 dias 
para acordar as 
garantias de 
cumprimento da 
cláusula 24 
(jornada de 
Trabalho), 
buscando “formas 
de coibir a 
convocação 
daqueles que não 
estão escalados 
para trabalho no 
feriado ou fim de 
semana; da mesma 
maneira buscarão 
forma 
administrativa que 
coíba a convocação 
por celular de 
empregados fora 
da jornada de 
trabalho ou escala 
ou garantia de 
pagto de 
sobreaviso”; 2) 
Locação Carro 
Agregado 
(conforme tabela 
anexada no 
Acordo); 3) 
Antecipação de 
PPR – As 
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Regularidade Sindical 
(CERSIN – novo):  
exigência de certidão que 
comprove regularidade 
com suas obrigações 
sindicais, para que 
possam participar de 
licitações promovidas por 
órgãos da administração 
direta da União, Estados, 
Municípios. 
- Foro: fica eleito o foro 
da Câmara do Rio de 
Janeiro, com  renúncia 
expressa a qualquer 
outro, por mais 
privilegiado que seja, 
para . 
- Multa pelo 
descumprimento da 
CCT: igual CCTs 
anteriores, desde 2001 
(tem início com prazo de 
48h para notificação e 
multa de R$5,00 por 
empregado; em 
2008/2009, o prazo 
passa para 72h e o valor 
da multa passa para 
R$25,00). 
- Efeitos da Convenção: 
as condições de trabalho 
instituídas na presente 
convenção produzem 
efeitos no âmbito das 
representações dos 
sindicatos convenentes, 
exceto as Telefonistas, 
Operadores de 
Telemarketing/Teleatend
imento, com 
Instrumentos Coletivos 
específicos. Parág Único: 
o Sinttel/Rj e o Sinstal 
autorizam as empresas a 
firmarem Acordo ou 
Termo Aditivo, desde que 
as condições acordadas 
sejam mais favoráveis aos 

tabela, de acordo com o 
ano do veículo; 3ª) 
Implantação PPR – a 
partir de janeiro de 2011, 
com regras discutidas 
com o Sinntel/RJ; 4ª) 
Coibição de retaliação e 
não desconto das horas 
paradas – contra a 
dispensa injusta, em 
função do movimento 
grevista, nos próximos 
30 dias; abono de 50% 
das faltas e os outros 
50% condicionados à 
recuperação dos 
indicadores, no prazo de 
30 dias. 
OBS 2: nesta mesma data 
foi assinado tb um 
Termo de 
Compromisso, no qual 
ficou firmado que as 
empresas contribuiriam, 
para fins de assistência 
negocial, com o valor 
correspondente a 2%  do 
total da folha de pagto do 
mês de dez/2010. 

empresas se 
comprometem em 
antecipar o valor 
de R$150,00 a 
título de PPR 2011 
a todos os 
empregados; 4) Da 
coibição de 
retaliação e não 
desconto das 
horas paradas – 
“através do 
presente 
instrumento, as 
empresas 
assumem o 
compromisso de 
não praticar 
desconto 
pecuniário ou 
punição 
administrativa por 
eventuais horas 
paradas em 
manifestação 
sindical no período 
de 19 de agosto a 
09 de setembro de 
2011”.  
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empregados e esteja 
devidamente aprovado 
em Assembleia dos 
trabalhadores. 
- Depósito e Registro: 
igual CCTs anteriores, 
desde 2001 ( cópia da 
CCT na DRT nos termos 
do art 614 da CLT, para 
fins de registro e 
arquivo). 
 

ABRAN-
GÊNCIA E 
VIGÊNCIA 

- Abrangência: definição 
de todas as categorias 
abrangidas, bem como os 
municípios do estado 
representados na CCT. 
- Vigência: de 1º de maio 
de 2010 a 30 de abril de 
2011 (data base: 01 de 
Maio) 

- Abrangência: igual 
CCTs anteriores (sem os 
trabalhadores do 
Teleatendimento). 
- Vigência: de 1º de 
Setembro de 2010 a 31 
de Agosto de 2011 (data 
base: 01 de setembro). 

- Abrangência: 
igual CCT 
anterior. 
- Vigência: de 1º 
de Maio de 2011 
a 21 de março de 
2012 (data base: 
01 de Maio)  

- Abrangência: 
igual CCT anterior, 
com a inclusão dos 
municípios 
abrangidos pela 
Convenção. 
- Vigência: de 1º 
de setembro de 
2011 a 30 de 
agosto de 2012. 



263 

ANEXO F – Quadro organizado de acordos coletivos da Atento, por eixos, no 

período de 2000 a 2004 
 
 
QUADRO DOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO DO SINTTEL-RIO 

ANO 2009/2010 2011/2012 (Acordo 
aditivo à Convenção 
Coletiva de Trabalho 
2012) 

2012/2013 OBS: No 
Arquivo 
do 
SINTTEL-
Rio não 
tinha 
disponível 
o Acordo 
do ano de 
2010/ 
2011. 

EIXO:   
SALÁ-RIO/ 
REMU-
NERA-ÇÃO 

- Reajuste Salarial: igual aos 
anos anteriores (5,45% 
linear) 

- Piso Salarial: igual Acordo 
2008/2009 (sem o parág 
4º) 

- Abono Indenizatório: igual 
Acordo 2008/2009 com 
acréscimo (Parág 8º: “Será 
pago ainda, independente 
do abono previsto no caput 
da presente cláusula, um 
abono indenizatório no 
importe de R$90,00, 
integral, juntamente com a 
folha de pagamento do mês 
de junho de 2010 para todos 
os trabalhadores, inclusive 
os admitidos até 
31/12/2009. Não estão 
contemplados no 
recebimento desta 
bonificação os diretores,  
gerentes e 
superintendentes.”) 

- Pagamento de Salários: 
igual ao ano anterior 
(deverá ser pago até o 
último dia de cada mês 

- Piso Salarial: igual 
ao Acordo anterior 
(só muda os valores 
referentes à carga 
horaria). 
 
- Reajuste Salarial 
(novo): 
apresentação do 
índice de reajuste 
(6,08%), como nos 
anos anteriores, mas 
inclui a parte “exceto 
para os ocupantes de 
cargos de direção, 
gerência e 
superintendência”. 
Também acresce 
Parág Único: esta 
cláusula substitui a 
cláusula de reajuste 
de salários prevista 
na CCT da categoria. 
 
- Abono:  igual ao 
Acordo anterior 
 
- Pagamento de 
Salários: igual ao 

- Piso Salarial: igual 
aos 2 últimos 
Acordos 
 
 - Reajuste Salarial: 
igual Acordo 
anterior (6,2%), 
sem o Parág Único: 
que trata da 
substituição da 
cláusula da CCT. 
 
- Pagamento de 
Salários: igual ao 
ano anterior 
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subsequente ao trabalhado. 
Parág Único: em caso de 
erro na folha de pagto, fica 
estipulado o prazo de 5 dias 
úteis para pagto da 
diferença). 

ano anterior 

EIXO:  
BENEFÍCIOS  

- Vale Alimentação/ 
Refeição: nova sistemática 
(volta o valor diário, de 
acordo com a jornada de 
trabalho mensal) – “A 
empresa fornecerá aos seus 
empregados, a partir de 1º 
de janeiro de 2010, cartão 
ou vale 
alimentação/refeição, na 
proporção dos dias 
efetivamente trabalhados e 
da jornada de trabalho 
contratual: 1) 220h: vale 
alimentação de R$10,00 e 
R$10,50 (a partir de 
01/06/10), com valor 
mínimo de R$211,86 
mensais; 2) 180h: R$4,00 e 
R$4,20 (em 01/06/10) e 
R$4,40 (em 01/10/10), com 
valor mínimo de R$96,36; 
3) 150h: R3,48 e R$3,66 
(em 01/06/10) e R$3,83 
(em 01/10/10), com valor 
mínimo de R$83,99; 4) 
Inferior a 150h: R$2,00 e 
R$2,10 (em 01/06/10) e 
R$2,20 (em 01/10/10), com 
valor mínimo de R$48,10 
mensais.  

- Adiantamento Parcial do 
13º: igual ao ano anterior 
(50% no pagto das férias) , 
com acréscimo de um 
parágrafo – “A empresa se 
compromete a informar 
seus empregados por 
ocasião do Aviso de Férias 
sobre a possibilidade de 
recebimento do 
adiantamento previsto 
nesta cláusula.” 

- Vale Refeição/ 
Alimentação: igual 
Acordo anterior, 
com pequenas 
alterações: 1) sai o 
parág 4º - que trata 
da complementação 
para trabalhadores 
com jornada de 
220h; 2) entra novo 
item: “desde que 
constante no texto 
da CCT 2012 entre 
Sinttel/RJ e SINTERJ, 
e devidamente 
adotado por todas as 
empresas do setor e 
devidamente 
comprovada, a 
Atento se 
compromete a 
praticar a partir de 
01 de dezembro de 
2012, por dia 
efetivamente 
trabalhado o valor 
de R$5,00 aos 
empregados de 180h 
mensais.  
- Adiantamento 
Parcial do 13º: 
igual Acordo 
anterior 
- Hora Noturna: 
igual aos anos 
anteriores 
- Pagamento de 
Vale Transporte 
aos empregados: 
igual ao Acordo 
anterior, sem o 
parág 5º - referente 
ao VT para os recém 

- Vale Refeição/ 
Alimentação: 
praticamente igual 
aos anos anteriores, 
com diferenciação 
de valor (para 
menos) durante o 
período de 
experiência para o 
teleoperador – 90 
dias, qdo o valor do 
vale refeição será de 
R$4,50; após esse 
período passará 
para R$5,50. 
 
 
- Adiantamento 
Parcial do 13º: 
igual aos anos 
anteriores 
- Hora Noturna: 
igual aos anos 
anteriores 
- Pagamento do 
Vale Transporte 
aos empregados: 
igual ao Acordo 
anterior  
- Seguro de Vida: 
igual aos anos 
anteriores 
- Auxílio 
Creche/Filho 
Especial: igual aos 
anos anteriores 
- Assistência 
Médica: igual aos 
anos anteriores 
- Convênio 
Odontológico: igual 
aos anos anteriores 
- Auxílio Funeral: 
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- Dispensa de empregado 
com mais de 45 anos de 
idade: igual aos anos 
anteriores (aviso prévio de 
50 dias, no caso de rescisão 
sem justa causa) 

- Auxílio Creche/Filho 
Especial: igual Acordo 
anterior (valor de 20% do 
piso salarial até a criança 
completar 48 meses). 

- Garantia à Gestante: igual 
aos anos  anteriores ( 
garantia de emprego, desde 
a confirmação da gravidez 
até 150 dias a partir do 
início da licença 
maternidade). 

- Incentivo para Adoções: 
igual aos anos anteriores 
(licença remunerada às 
empregadas que adotarem 
crianças de 0 a 8 anos, como 
disposto na lei 
10421/2002.) 

- Auxílio Funeral: igual aos 
anos anteriores (pagto de 
valor equivalente a 
R$746,48, juntamente com 
pagto integral de salário e 
outras verbas trabalhistas 
remanescentes, ao 
representante dos herdeiros 
legais). 

- Assistência Médica: igual 
aos anos anteriores ( a 
empresa oferecerá plano 
médico aos empregados por 
prazo indeterminado, em 
regime de co-participação 
dos empregados. Os 
dependentes podem aderir, 
com custo total pelo 
empregado)    

- Convênio Odontológica: 
igual aos anos anteriores 
(opcional, já que o custo é 
todo arcado pelo 
empregado).   

admitidos. 
- Seguro de Vida: 
igual aos anos 
anteriores 
- Auxílio 
Creche/Filho 
Especial: igual aos 
anos anteriores 
- Assistência 
Médica: igual aos 
anos anteriores 
- Convênio 
Odontológico: igual 
aos anos anteriores 
- Auxílio Funeral: 
igual aos anos 
anteriores:  
- Dispensa de 
empregado com 
mais de 45 anos de 
idade: igual aos 
anos anteriores 
- Ausências do 
Trabalhador: igual 
aos anos anteriores 

igual aos anos 
anteriores 
- Dispensa de 
Empregado com 
mais de 45 anos: 
igual aos anos 
anteriores 
- Ausências do 
Trabalhador 
(novo):  inclusão de 
mais um item – f) 03 
dias consecutivos 
qdo do falecimento 
do cônjuge, 
descendentes e 
ascendentes, de 
qualquer nível, e 
irmão, bem como de 
pessoa declarada na 
CTPS e que viva sob 
sua dependência 
econômica. Foi 
retirado o Parág 
2º, que reconhecia 
as ausências (2 dias) 
para 
acompanhamento 
de 
filhos/cônjuges/pais 
ao médico, desde 
que comprovado 
(com declaração da 
entidade 
hospitalar). 
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- Seguro de Vida: igual aos 
anos anteriores (assegurado 
a todos os empregados por 
prazo indeterminado, sem 
ônus para os mesmos). 

- Pagamento do Vale 
Transporte aos 
empregados: igual aos anos 
anteriores (qtidade 
necessária 
residência/trabalho/residê
ncia; garantia do VT ao 
empregado que foi trabalhar 
e foi dispensado; e para os 
recém-admitidos desde o 1º 
dia). 

- Ausências do 
Trabalhador: igual aos 
anos anteriores (casos 
mencionados no art 473 da 
CLT – obtenção de 
documentos; casamento; 
licença paternidade; doação 
de sangue; estudante em 
prova/vestibular). 

- Fomento às Atividades 
Educacionais de 
Capacitação em 
Teleatendimento: igual 
Acordo anterior (o sindicato 
permitirá à empresa a 
criação de um “berço” de 
teleoperadores recrutados, 
selecionados e treinados em 
técnicas de teleatendimento 
e telemarketing, bem como 
em operações específicas da 
empresa no seu Centro de 
Treinamento). 

- Direitos Adquiridos: igual 
aos anos anteriores, desde 
2005 (ficam mantidos os 
benefícios e vantagens já 
praticados, que tenham sido 
adquiridos por Acordos 
Coletivos, sentenças, carta 
compromisso e/ou normas 
praticadas vigentes, não 
praticadas no presente 
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Acordo, que façam parte do 
Manual de benefícios e 
vantagens).  

EIXO: 
SAÚDE E 
CONDI-
ÇÕES/ 
RELA-ÇÕES       
DE TRABA-
LHO 

- Condições de Trabalho e 
Ouvidoria: igual Acordo 
anterior (a empresa 
observará a contínua 
melhoria das condições de 
trabalho, respeitando as 
disposições contidas no 
Anexo II da NR17). 

- CIPA: igual Acordo anterior 
(a empresa garantirá a 
eleição para todos os 
membros da CIPA, enviando 
edital de convocação aos 
interessados para o 
sindicato, com antecedência 
mínima de 45 dias. Parág 1º: 
a eleição poderá ser 
acompanhada por 
representante do sindicato; 
Parág.2º: os eleitos serão 
liberados para curso 
preparatório para o 
exercício da função, 
atendendo a NR5/MTB e 
portaria 3214/78).  

- Exames Médicos 
Periódicos e Medicina 
Preventiva: igual Acordo 
anterior ( a empresa 
manterá a realização de 
exames periódicos, sem 
ônus, para todos os 
empregados, inclusive por 
ocasião da rescisão 
contratual, fornecendo 
cópia dos resultados. Parág 
Único: a empresa fará 
campanhas educacionais na 
prevenção da AIDS, câncer 
de mama, de próstata,; 
danos causados pela 
rubéola a fetos e outros). 

-  

- Condições de 
Trabalho e 
Ouvidoria: igual 
Acordos anteriores 

- Condições de 
Trabalho e 
Ouvidoria: igual 
Acordos anteriores 

 

EIXO:  
JORNA-DA 
DE TRABA-

- Jornada de Trabalho: igual 
aos anos anteriores (a 
duração da JT dos 

- Jornada de 
Trabalho: retirada 
do texto inicial, 

- Jornada de 
Trabalho: igual 
Acordo anterior 
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LHO operadores em 
teleatendimento é de 36h 
semanais, sendo 6h diárias, 
conforme escala móvel a ser 
implementada. Parág 1º: 
direito a 1 folga semanal, 
aos domingos, 1 vez por 
mês; Parág 2º: os intervalos 
de 15’não serão 
computados da jornada de 
6h; Parág 3º: Em situações 
particulares, a empresa 
poderá contratar 
operadores em jornada de 
30h semanais, de 2ª a 6ª, 
com diária de 6h; Parág 4º: 
A empresa tb poderá 
contratar empregados para 
trabalhos especiais, a serem 
executados em dias 
determinados do mês ou da 
semana, pagando-lhes o 
valor proporcional do 
salario base; Parág 5º: 
Todos os demais 
empregados terão JT de 
44h.  

- Compensação de Horas: 
igual ao ano anterior (para 
fins de supressão da JT aos 
sábados e manutenção das 
respectivas jornadas de 44h 
e 36h, a empresa poderá 
prorrogar as jornadas 
diárias, observando os 
seguintes procedimentos: a) 
a jornada diária de 8h terá 
acréscimo de 48 minutos 
por dia; b) a jornada de 
180h e 36h e 6h diárias terá 
acréscimo de 1h:12 por dia 
e o intervalo para 
repouso/alimentação será 
de 1h, sem prejuízo das 
pausas estabelecidas pelo 
Anexo II da NR17). 

- Registro de Ponto: igual 
aos anos anteriores (os 
empregados, sujeitos ao 

parte que trata da 
jornada de trabalho 
de 180h mensais; 
inclusão de novo 
parág (5º): “A 
empresa se 
compromete a 
fornecer ao 
empregado, 
imediatamente, 
cópia da folha de 
ponto sempre que 
solicitada.” 
- Banco de Horas: 
igual Acordo 
anterior 
-Registro de Ponto 
(novo): mudança na 
redação – “A 
empresa poderá 
adotar sistemas 
alternativos de 
controle de jornadas, 
inclusive ponto por 
exceção 
conexão/desconexão 
ao sistema de 
atendimento, de 
forma manual, 
mecânica ou 
informatizada, 
estando inclusive 
autorizadas a adotar 
sistemas 
alternativos 
eletrônicos de 
controle eletrônico 
de jornada nos 
termos da Portaria 
MTE 373/2011, 
restando ainda 
suprida a 
necessidade de 
assinatura mensal 
no espelho de ponto, 
bem como o registro 
do intervalo para 
descanso e 
alimentação que é 

 
- Banco de Horas: 
igual Acordo 
anterior 
 
- Registro de 
Ponto: igual Acordo 
anterior 
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controle de ponto, deverão 
anotar o início e o final de 
sua jornada diária de 
trabalho no sistema 
informatizado de registro de 
ponto, denominado 
timesheet). 

- Banco de Horas: volta, 
como no Acordo de 2004, 
com a mudança no 
parágrafo 4º (de 60 para 90 
dias); e novos parág: 5º - “A 
empresa lançará como 
Banco de Horas negativo as 
faltas reconhecidas como 
ausências comunicadas, por 
até 2 dias por semestre, aos 
empregados que 
necessitarem acompanhar 
seus filhos e/ou pais a 
médicos, desde que esta 
ausência seja comunicada 
com pelo menos 1 dia de 
antecedência e comprovado 
o acompanhamento 
mediante declaração do 
Facultativo ou da entidade 
hospitalar e laboratorial. 
Excedendo este limite as 
ausências serão lançadas 
como faltas injustificadas.”; 
6º - “As interrupções do 
trabalho, não planejadas e 
comunicadas com pelo 
menos um dia de 
antecedência, que 
independam da vontade do 
trabalhador, não poderão 
ser compensadas do Banco 
de Horas, ficando 
assegurada a 
remuneração.”; 8º - “As 
horas acumuladas no Banco 
de Horas deverão ser 
integralmente pagas por 
ocasião da rescisão do 
contrato de trabalho.” 

concedido de acordo 
com o previsto na 
legislação vigente. 

EIXO:  
RELA-ÇÕES 

- CCP: igual Acordo anterior, 
(a empresa adere à 

- Filiação e 
Mensalidade 

- Filiação e 
Mensalidade 
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SINDI-CAIS Comissão de Conciliação 
Prévia, comprometendo-se 
a comparecer às 
conciliações sempre que for 
notificada). 

-  Quadro de Avisos: igual 
aos anos anteriores (a 
Atento disponibilizará 
espaço próprio e quadro de 
avisos para acesso dos 
empregados a jornais e 
comunicados do SINTTEL-
Rio. 

- Garantias Sindicais: igual 
aos anos anteriores, desde 
2006 (a) Licença 
Remunerada- Dirigente 
Sindical: fica assegurado ao 
sindicato indicar 1 
dirigente, que esteja no 
pleno exercício de suas 
funções na empresa, por 
período coincidente com 
seu efetivo mandato, exceto 
nos casos em que houver 
acordo específico entre as 
partes. Durante o referido 
período a empresa 
responderá pelo pagto da 
remuneração, bem como 
respeitará a estabilidade 
prevista no artigo 8º da 
Constituição ; b) 
Representante Sindical: Fica 
estabelecido que o 
SINTTEL-Rio poderá eleger, 
conforme previsto em seu 
estatuto, durante a vigência 
do presente Acordo, até 03 
representantes sindicais, 
não cabendo a estes os 
privilégios de dirigentes 
sindicais previstos em lei. c) 
Sindicalização: igual aos 
anos anteriores.   

- Contribuição Sindical: 
igual aos anos anteriores ( a 
empresa deverá descontar 
da folha de pagto a 

Sindical: igual aos 
anos anteriores 
- Garantias 
Sindicais (novo): 
igual aos anos 
anteriores, com 
mudança no item 
Representante 
Sindical, onde passa 
de 3 para 7 o nº de 
representantes que 
poderão ser eleitos 
durante a vigência 
do Acordo. 

Sindical: igual aos 
anos anteriores 
(com acréscimo da 
frase seguinte, no 
texto inicial: a 
empresa se 
compromete a 
descontar a 
mensalidade em 
folha de pagto, 
“desde que seja 
entregue ao RH 
local a cópia da 
ficha de filiação, 
conforme 
determina a lei”. 
 
- Garantias 
Sindicais: igual 
Acordo anterior 
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contribuição sindical de que 
trata o art 580 da CLT). 

- Filiação e Mensalidade 
Sindical: igual aos anos 
anteriores, desde 2004 ( a 
empresa se compromete a 
descontar em folha a 
mensalidade dos 
empregados associados ao 
SINTTEL, bem como 
despesas relativas à Colônia 
de Férias do sindicato e 
convênios. Parág 1º: as 
mensalidades deverão ser 
recolhidas até o 5º dia após 
o desconto; Parág 2º: a 
empresa deverá enviar por 
meio eletrônico a listagem 
individual das 
mensalidades, junto com o 
pagto geral dos 
empregados). 

EIXO: 
PARTI-CIPA-
ÇÃO NOS 
LUCROS 

- Programa de Distribuição 
de Lucros e Resultados: O 
sindicato e a empresa se 
reunirão até o mês de abril de 
2010 para discutir o Programa 
de Participação nos Lucros ou 
Resultados. 

   

EIXO: 
OUTROS 

- Descontos do Salário dos 
empregados: igual aos anos 
anteriores (a empresa 
descontará de seus 
empregados, conforme art 
462 da CLT, valores 
relativos a seguros, 
alimentação, transporte e 
toda série de convênios e 
associações, desde que 
autorizados pelos 
empregados).  

- Carta de Referência: igual 
aos anos anteriores (no ato 
da homologação da rescisão, 
sem justa causa, o 
empregado que não tenha 
sofrido nenhuma suspensão 
poderá receber uma carta 
de referencia, “abonando 

- Contrato de 
Experiência: igual 
aos anos anteriores 
 
- Carta de 
Referência: igual 
aos anos anteriores   
 
- Foro: igual aos 
anos anteriores 

- Contrato de 
Experiência: igual 
aos anos anteriores 
 
- Carta de 
Referência: igual 
aos anos anteriores   
 
- Foro: igual aos 
anos anteriores 
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sua conduta” durante seu 
vínculo empregatício. 

- Contrato de Experiência: 
igual aos anos anteriores, 
desde 2001 (a empresa poderá 
estipular contrato de 
experiência pelo prazo máximo 
de 90 dias). 
- Disposições 

Complementares (novo): 
Fica facultado à empresa 
aplicar as condições 
previstas nas cláusulas 3ª e 
5ª (piso e abono) do 
presente Acordo aos 
empregados ocupantes dos 
cargos de direção e gerência 
que são abrangidos pela 
meritocracia. (Parág Único: 
As CCT, os ACT, dissídios 
coletivos e sentenças 
normativas, que tenham 
como partes o SINTTEL/RJ 
ou outras entidades 
sindicais de 
Teleatendimento, 
Telemarketing e/ou 
atividades afins no estado 
do RJ, não surtirão efeitos 
jurídicos ou econômicos aos 
empregados da Atento 
Brasil SA, para os quais 
prevalecerão, tão somente, 
as condições firmadas neste 
instrumento. 

- Multas: igual Acordo 
anterior (a empresa pagará 
multa de 5%, em caso de 
descumprimento deste 
Acordo). 

- Foro: igual aos anos 
anteriores, desde 2005 
(eleito o foro da cidade do 
Rio de Janeiro, para dirimir 
quaisquer controvérsias, 
sobrepondo-se a qualquer 
outro). 

ABRAN-
GÊNCIA E 

- Abrangência: igual aos 
anos anteriores, acrescida 

- Abrangência: mais 
simplificado que os 

Abrangência: igual 
Acordo anterior 
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- ATENTO BRASIL S/A 
 
 

 

VIGÊNCIA das atividades: Transmissão 
de Dados e Correio 
Eletrônico, Telefonia Móvel 
Celular, Serviços 
Troncalizados de 
Comunicação, 
Radiochamadas, Projeto, 
Construção, Instalação e 
Operação de Equipamentos 
e Meios Físicos de 
Transmissão de Sinal. 

- Vigência: 01/06/2009 a 
31/12/2010 (data base: 01 
de Janeiro) 

anos anteriores – “se 
aplicará aos 
empregados da 
empresa no estado 
do Rio de Janeiro.” 
Também foi 
incluída uma 
cláusula que aponta 
que “os 
trabalhadores 
contratados como 
jovens aprendizes 
estão abrangidos 
pelas cláusulas do 
presente Acordo.” 
 
- Vigência: de 01/01 
a 31/12/2012 (data 
base: 01 de janeiro) 

 
- Vigência: de 
01/01 a 
31/12/2013 (data 
base: 01 de janeiro) 


