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Resumo 

 

Num mundo cada vez mais global e tecnológico, os call centres têm se 

evidenciado como um dos ramos de actividade com o crescimento mais rápido. 

Tem sido argumentado que o trabalho em call centre é uma forma moderna de 

«Taylorismo», na medida em que se caracteriza por tarefas de rotina e um 

nível baixo de controlo para os trabalhadores. Por outro lado, tem sido sugerido 

que existe um nível elevado de stress ocupacional e uma frequência maior, 

quando efectuadas comparações com outros tipo de trabalho, de exposição a 

estados de dissonância emocional, sendo ainda identificadas evidências de 

inactividade física nos trabalhadores dado passarem a maior parte do tempo 

sentados. 

Assim, o nosso estudo tem como objectivo: (1) entender a organização e 

estrutura de um call centre; (2) identificar as características do trabalho em call 

centre no que diz respeito à gestão do stress e emoções e à componente física 

que lhe está associada; (3) conhecer o papel e a importância dos programas de 

promoção da actividade física ocupacional. 

Para o efeito, procedeu-se à realização de uma revisão da literatura com 

respeito ao trabalho em call centre e as suas implicações a nível da saúde 

mental e física do operador telefónico.  

O trabalho permitiu concluir que os call centres são um bom exemplo da 

influência que as alterações a nível tecnológico produziram na vida activa da 

população. Quando comparados em termos de características de trabalho, 

índices de stress ocupacional e trabalho emocional os estudos revelam que as 

condições de trabalho nos call centres poderiam ser significativamente 

melhoradas dado os níveis de satisfação baixos, absentismo elevado e 

desgaste físico e mental referenciados. Neste âmbito, a actividade física 

ocupacional assume-se como uma associação positiva na educação para a 

saúde quando promovida através de esforços concertados nas empresas. 

 

Palavras-chave:  CALL CENTRE, OPERADOR TELEFÓNICO, STRESS 

OCUPACIONAL, TRABALHO EMOCIONAL, INACTIVIDADE FÍSICA. 
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Abstract 

 

In a global and technological world, call centres have been one of the 

booming branches in recent years. It has been argued that call centre work is a 

modern form of ‘‘Taylorism’’ because it is characterized by routine tasks and low 

level of control for the employees. Moreover, it has been suggested that there is 

a high level of stress at work, and a higher incidence, when compared with 

other jobs, of exposition to states of emotional dissonance. Further, there is 

great evidence of physical inactivity due to overall sitting time during work. 

Therefore, our study aims to: (1) understand the organization and 

structure of a call centre; (2) identify the characteristics of work in call centre in 

respect to coping with stress end emotions and the physical component that is 

associated with it; (3) learn the purpose and relevance of the work-site based 

physical activity programs. 

To that end, a bibliographic research was carried out concerning the 

work in call centre and his implications in the mental and physical health of the 

telephone operator. 

The analysis has permitted us to conclude that call centres are a good 

example of the influence that technological changes have produced in the 

active lifestyle of population. When compared in terms of job characteristics, job 

stressors, and emotional labor, studies revealed that working conditions in call 

centres could be substantially improved given the low satisfaction levels, high 

absenteeism and physical and mental burn out pointed. In this concern, 

occupational physical activity appears to have a positive association with the 

health education when promoted through planned and structured efforts in 

companies.  

 

Keywords: CALL CENTRE, TELEPHONE OPERATOR, WORK-RELATED 

STRESS, EMOTIONAL WORK, PHYSICAL INACTIVITY. 
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1. Introdução 

 

Se partirmos da hipótese que a actividade física tem repercussões 

favoráveis sobre a saúde, tudo parece indicar que a prática continuada é capaz 

de se repercutir de forma positiva na melhoria da qualidade de vida das 

pessoas que se associam correctamente a ela (Heesch, Mâsse et al. 2003), 

sendo benéfica nas suas trajectórias de vida e influenciando mais tarde o dia-a-

dia do idoso (Manini, Everhart et al. 2006). 

Num mundo moderno e cada vez mais urbano e global, em que nunca 

houve tantos recursos e conhecimentos a nível da saúde como na actualidade, 

as pessoas vivem mais, são mais saudáveis e têm melhores condições de vida 

do que há 30 anos (World Health Organization 2008). Contudo, com o grande 

avanço produzido nos últimos anos, desde a alteração da dieta, da forma de 

produção dos alimentos (Chen and Marques-Vidal 2007), até ao avanço 

constante na tecnologia e nas formas de lazer, verificou-se uma transformação 

do tipo de doenças que a sociedade apresentava, substituindo ou modificando 

de maneira geral os sintomas infecciosos e agudos, que eram a principal causa 

de morte no início do século e um dos motivos pelos quais a esperança de vida 

era tão reduzida, pelas doenças crónicas, que são as que dominam na 

actualidade e que foram igualmente resultado do decréscimo da prática de 

actividade física. Efectivamente as pessoas vivem mais, mas não vivem 

necessariamente melhor (World Health Organization 2008). 

A prática continuada de actividade física tende assim a proporcionar 

uma protecção contra muitas doenças relacionadas com a nossa conduta, 

umas provocadas por excessos e, outras, causadas pelo defeito. Isto leva-nos 

a assinalar que muitos foram já os estudos e investigações que procuraram 

estabelecer uma relação «causa-efeito» do exercício na prevenção de 

doenças, valorizando os benefícios da prática de actividade física (Kujala, 

Kaprio et al. 1998; Heesch, Mâsse et al. 2003; Pitsavos, Panagiotakos et al. 

2005) numa perspectiva de melhorar a qualidade de vida das pessoas ou, o 

que é igual, no sentido de oferecer vida aos anos e não anos à vida. 
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Um estilo de vida fisicamente activo tem vários benefícios, incluindo 

redução do risco de doença coronária, hipertensão, obesidade e osteoporose; 

os benefícios psicológicos incluem diminuição de stress, depressão e um 

incremento do bem-estar emocional, nível de energia, auto-confiança e 

satisfação com actividades sociais (U.S. Department of Health and Human 

Services. Office of Disease Prevention and Health Promotion 2000b).  

É assim muito arriscado para a saúde manter-se inactivo, em vez de 

exercitar o corpo com regularidade. Estima-se que o sedentarismo seja 

responsável por cerca de 15% de alguns cancros, diabetes e doenças 

cardíacas (World Health Organization 2002). 

A sociedade tecnológica actual conduz as pessoas à inactividade. Os 

automóveis, a televisão, os computadores e as máquinas industriais mudaram 

profundamente a forma como as pessoas executam os seus trabalhos, cuidam 

das suas casas e utilizam os seus tempos livres (Borodulin, Laatikainen et al. 

2008). Num país como Portugal em que as doenças cardiovasculares são a 

principal causa de morte, as estatísticas apontam para que seja o país da 

União Europeia em que se consome mais calorias por dia e em que menos se 

anda a pé (Ministério da Saúde 2006). 

Diversos países, dos quais Portugal não é excepção, posicionam-se em 

diferentes níveis de desenvolvimento e estão a experienciar influências 

diferentes nos padrões de mudança de doença e morte. Porém, identificam-se 

tendências comuns que têm um impacto na saúde global (Department of 

Noncommunicable Disease Prevention and Health Promotion 

Noncommunicable Diseases and Mental Health 2002) e que são: 

 

- mudanças aceleradas nos estilos de vida 

- aumento da esperança de vida e alterações demográficas 

- incremento da urbanização e novas formas de trabalho 

- desenvolvimento e proliferação dos canais de comunicação  

- comércio global e marketing  
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A natureza do trabalho está a mudar igualmente. Em Portugal, e noutros 

países desenvolvidos, verificou-se um crescimento acentuado nas indústrias 

técnica e de prestação de serviços, em simultâneo com uma redução manifesta 

na indústria fabril e agrícola (Belt, Richardson et al. 2002). Os mercados estão 

mais globalizados que noutros tempos com a procura de mão-de-obra melhor 

preparada tanto a nível técnico como educacional. Não é de surpreender então 

que o português comum seja hoje, mais do que nunca, um trabalhador menos 

activo neste ambiente de trabalho modificado.  

Os call centres surgiram como um dos resultados deste 

desenvolvimento tecnológico e da proliferação dos canais comunicativos. A 

principal tarefa dos operadores telefónicos é interagir com os clientes através 

do telefone tendo, como auxílio, aplicações informáticas. Tem sido 

argumentado que o trabalho de call centre é uma forma moderna de 

«Taylorismo», porque é caracterizado por tarefas rotineiras e um nível baixo de 

controlo para os trabalhadores, e que foram criados para organizar um serviço 

de massas para os consumidores (Bain, Watson et al. 2002). Além disso, tem 

sido sugerido que existe um nível elevado de stress no trabalho, isto com 

respeito às tarefas decorrentes do próprio trabalho e às interacções com os 

clientes, e uma frequência maior, quando efectuadas comparações com outros 

tipo de trabalho, de exposição a estados de dissonância emocional (Holman, 

Chissick et al. 2002). Estudos realizados sobre as condições de trabalho em 

call centres têm apontado a necessidade de melhorias significativas. Os efeitos 

mais expressivos foram encontrados através: (1) da procura de um serviço que 

varia no decurso do dia, durante a semana e ao longo do ano por objectivos, 

(2) da procura de um serviço imediato que tem de ser assumido através de 

regras comportamentais organizacionalmente pré-definidas, (3) uma variedade 

de padrões de turnos de trabalho que envolvem durações, horários de início e 

períodos de pausa diferentes, (4) da falta de alternância de tarefas e tempo 

passado sentado em frente ao computador. 

Neste contexto, o objectivo do nosso trabalho é: entender o estado da 

arte no que diz respeito ao trabalho em call centre e as suas implicações a 

nível da saúde mental e física do assistente. Primeiramente, é analisada a 
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estrutura e organização de um call centre. São discutidos igualmente os 

conceitos de stress ocupacional e de desgaste emocional e delineados os 

factores que parecem levar à sua incidência e a níveis elevados de 

absentismo. São ainda identificadas evidências de falta de actividade física nos 

trabalhadores. O trabalho considera, em seguida, estratégias referidas na 

literatura para diminuir a inactividade física nestes ambientes. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Call Centre 

2.1.1 Estrutura e Organização 

 

Sem clientes não existe prosperidade – este é um dado inegável da 

economia mundial orientada para a prestação de serviços. A competição pelos 

consumidores inspirou as companhias a «inventar» novas formas de serviço. 

Uma dessas formas foi a criação de call centres. Tal como o nome sugere, os 

call centres (CC) são organizações dedicadas ao contacto telefónico com 

clientes com a ajuda das telecomunicações. A interacção com os clientes pode 

ser feita através de chamadas recebidas (inbound) ou efectuadas (outbound), e 

as áreas abrangidas são as vendas, o telemarketing, o apoio sobre serviços e 

produtos, e o esclarecimento de dúvidas ou atendimento de reclamações 

(Deery, Iverson et al. 2002). Frenkel, Tam, Korczynski, and Shire (1998) 

definiram CC como ferramentas que «permitem efectuar transacções 

comerciais por telefone, ora utilizando informação tecnológica programada, 

como sistemas de voz com resposta automática, ora recorrendo a 

trabalhadores através do acesso a software para dar apoio no esclarecimento 

de questões, na resolução de problemas ou venda de produtos». Os termos 

mais comummente utilizados para apelidar os trabalhadores de um CC são, 

entre outros, representantes do serviço ao consumidor, operadores telefónicos, 

assistentes, ou simplesmente agentes (Bagnara and Marti 2001). 

Estudos de mercado realizados em CC revelam um crescimento 

acentuado da empregabilidade nos últimos anos como resultado do 

desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, parecendo 

existir evidências de que o trabalho em CC é, hoje em dia, o tipo de emprego 

em que se está a verificar o crescimento mais rápido na Europa e nos Estados 

Unidos (Datamonitor, Opportunities in US and Canadian Call Centres Markets, 

1999 and Paul Huws, 2002 cit. in Bain, Watson et al. 2002). Os CC são um 

fenómeno social e económico de grande relevância. O aumento da pressão 

sobre a qualidade, produtividade e a procura insistente de uma vantagem 
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competitiva (Workman 2003), forçaram muitas companhias a concentrarem-se 

apenas nos processos relacionados com o negócio em si e subcontratarem os 

serviços de outras empresas para o resto das funções (Bagnara and Marti 

2001). Várias companhias internacionais subcontrataram os seus serviços de 

apoio ao cliente a empresas externas (Bain, Watson et al. 2002) o que, de 

acordo com as estimativas apresentadas em 2004 pelo analista de mercado 

Datamonitor, se viria a reflectir num crescimento de 50% na criação de CC na 

Europa, Médio Oriente e África no período compreendido entre 2003 e 2008 – 

o que significaria passar de 29.000 CC em 2003 para uma estimativa de 45.000 

CC, verificando-se assim um crescimento de 1.5 milhões de postos de trabalho 

para 2.1 milhões de postos de trabalho criados em 2008 (Datamonitor, 2004 cit. 

in Valsecchi 2006). 

Com a ajuda destas organizações, as empresas procuram fornecer 

orientação aos seus clientes e garantir a sua fidelidade e satisfação. Do ponto 

de vista da empresa, as vantagens são várias (Bagnara and Marti 2001): 

redução de custos no plano de trabalho, dado que mesmo serviços com um 

nível de complexidade superior podem ser resolvidos por telefone; clientes 

mais satisfeitos porque, idealmente, o CC pode ser contactado 7 dias por 

semana, 24 horas por dia; possibilidade de usufruir dos benefícios dos avanços 

tecnológicos na área das telecomunicações.  

Uma vez que grande parte destes CC foram criados para fornecer um 

serviço ao cliente estandardizado e com o custo mínimo, o ambiente de 

trabalho que se verifica na maioria destes centros parece não ser o mais 

favorável na entrega de um serviço com qualidade ao cliente. 

Para realizar o seu trabalho, o assistente senta-se habitualmente em 

frente a uma secretária, onde se encontra um computador, coloca um headset 

para poder comunicar com o cliente, deixando assim as mãos livres para 

introduzir os dados no computador, caso seja necessário (Frenkel, Tam et al. 

1998). Dependendo do tipo de negócio, o operador telefónico fala com cerca de 

80 clientes por turno de 8 horas (Bain, Watson et al. 2002), ou pelo menos 

espera-se que atenda chamadas em 80% do tempo que esteja a trabalhar 

(Frenkel, Tam et al. 1998). A Union Network Internacional (Union Network 
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International) argumenta contudo que os trabalhadores de um CC não 

deveriam passar mais do que 60-70% do dia de trabalho a atender chamadas. 

Estudos recentes sugerem que o trabalho em CC caracteriza-se por um 

conjunto de interacções cíclicas de rotina com os clientes (Bain, Watson et al. 

2002), na sua maioria controladas por um sistema de atendimento de 

chamadas automático, que processa de forma automática as chamadas a 

receber e as distribui pelos assistentes, e suportadas por aplicações 

informáticas com o objectivo de tornar o serviço ainda mais eficiente e 

produtivo (Belt, Richardson et al. 2002), permitindo assim pouco controlo na 

forma como e com quem se estabelece contacto (Bagnara and Marti 2001). O 

conteúdo das chamadas e o tempo gasto em atendimento são também 

altamente monitorizados (Frenkel, Tam et al. 1998; Bain, Watson et al. 2002; 

Belt, Richardson et al. 2002; Holman, Chissick et al. 2002; Valsecchi 2006) e 

estandardizados (recurso a «scripts» ou guiões) (Deery, Iverson et al. 2002). 

Embora os scripts e as regras estabelecidas possam ter um efeito protector 

porque estandardizam e garantem o tipo de comportamento pretendido pela 

organização, também inibem com frequência a autonomia do assistente e a 

sua habilidade para fornecer um serviço personalizado (Belt, Richardson et al. 

2002) e desenvolver um estilo pessoal que se aproxime ou até se identifique 

com a sua personalidade (Deery, Iverson et al. 2002). Espera-se dos 

assistentes que sejam afáveis ao telefone, que criem empatia com o cliente e 

que mantenham sempre «um sorriso nos lábios» enquanto falam – um aspecto 

descrito na literatura como colocar imposições emocionais aos operadores 

(Frenkel, Tam et al. 1998). A falta de autenticidade, que se observa através de 

emoções divergentes dos verdadeiros sentimentos (dissonância emocional), 

está relacionada com estados de stress, dada a tensão interna existente e o 

esforço fisiológico para eliminar sentimentos reais (Brotheridge and Grandey 

2002). Assim, tem sido argumentado que o trabalho em CC se caracteriza por 

baixa complexidade (repetição de tarefas e acesso a software que reduz e 

facilita o trabalho) e controlo (controlo de tarefas e tempos) (Bain, Watson et al. 

2002). Outros autores (Bagnara and Marti 2001; Workman 2003) contradizem 

esta posição, argumentando que os CC modernos implicam actividades 
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complexas, dado que os assistentes experienciam continuamente a resolução 

de novos problemas e a imprevisibilidade, tendo de adaptar as suas respostas 

às circunstâncias. Em vez de monotonia e rotina, falam em pressão e esforço 

mental. Os assistentes, por seu lado, afirmam que a natureza interactiva do 

trabalho significa que as competências e habilidades sociais dos trabalhadores 

são centrais (Belt, Richardson et al. 2002). 

Frenkel, Tam, Korczynski, and Shire (1998) argumentaram que apesar 

da influência que exerce a qualidade do serviço, a supervisão de um call center 

parece colocar uma ênfase maior na dimensão quantitativa do desempenho do 

assistente (número de chamadas atendidas, média de tempo de chamada, etc.) 

mostrando assim preferência por um modelo de serviço de massas (Belt, 

Richardson et al. 2002; Holman, Chissick et al. 2002; Rose and Wright 2005; 

Valsecchi 2006). Outros autores (Taylor and Bain, 2001 cit. in Bain, Watson et 

al. 2002) referem contudo que a dimensão em que os objectivos qualitativos e 

quantitativos são enfatizados ou predominam nas organizações está 

dependente de um número de factores – o produto ou serviço em questão, o 

consumidor alvo, as pressões competitivas, entre outros.  

 

 

2.1.2 O Elemento Humano  

 

a. Duração das chamadas, trabalho por turnos, inter rupções, 

pausas  

 

A componente humana não pode ser esquecida numa área em que a 

interacção com o cliente é tão importante. Os assistentes são elementos 

cruciais nas empresas dado que estão em contacto directo com os clientes. É 

especialmente importante para os CC dado que 95 a 98% do contacto com o 

cliente é estabelecido via telefone (D'Ausilio 2000). Como acrescenta Rosanne 

D’ Ausilio, «com excepção das transacções mais simples, as pessoas vão 

continuar sempre a preferir o contacto humano. Isto é verdade nos dias que 

correm, e vai continuar a ser verdade daqui a 25 anos, independentemente da 
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forma como a sociedade se tornar automatizada. As pessoas continuam a ser 

seres humanos, e querem ter garantias humanas». O serviço prestado por 

estes centros determina, em primeira instância, a lealdade do consumidor em 

relação aos produtos e serviços da companhia. O cliente espera que a 

companhia lhe providencie um serviço de alta qualidade, e isso inclui, desde 

logo, o contacto com o assistente.  

O número de operadores solicitados para resolver os pedidos dos 

clientes varia em função da hora do dia. Alguns CC experienciam uma procura 

acentuada durante a manhã, tarde e até horas de ponta. O número de 

operadores disponíveis é geralmente determinado pela afluência de chamadas, 

pela distribuição dos tempos de espera e por um critério de serviço que 

especifica que não mais do que x por cento de clientes esteja em linha de 

espera mais do que x unidades de tempo (Segal 1974; Bain, Watson et al. 

2002). Os operadores trabalham em turnos, sendo que cada turno é 

caracterizado por uma hora de chegada e uma hora de saída, 5 dias por 

semana e com folgas rotativas (o que poderá não incluir sábados e domingos). 

Cada turno tem entre um a três períodos de pausa durante os quais os 

assistentes não estão a trabalhar. Os turnos iniciam e terminam à hora certa ou 

à meia hora (ex: 8:00 às 17h, 18h30 às 00h30) e a duração total do turno pode 

variar de 4, 5, 6 ou 8 horas. Os turnos de 6 e 8 horas incluem uma hora de 

almoço e duas pausas. Um operador a trabalhar em regime de part-time terá 

direito a uma pausa de 15 minutos (Segal 1974).  

Em muitos dos CC, os operadores telefónicos trabalham em turnos 

rotativos num local de trabalho congestionado e ruidoso. Estes operadores têm 

que lidar habitualmente com um volume elevado de chamadas e trabalhar a um 

ritmo igualmente elevado. Uma característica do trabalho em CC, que envolva 

chamadas com clientes, é que requer com frequência um estado de alerta 

mental elevado. Isto pode causar exaustão, tensão e uma deterioração do 

desempenho ao fim de um longo período. Uma vez que este tipo de ambiente 

de trabalho cria um grande nível de stress, os trabalhadores empregados 

nestes CC parecem desgastar-se com rapidez (Brotheridge and Grandey 

2002).  
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Em termos gerais, pode-se dizer que, de uma perspectiva de saúde, 

turnos de trabalho de longas horas ao computador sem interrupções 

incrementam o risco de vários tipos de problemas. O desempenho pode 

diminuir especialmente quando se enfrenta trabalho mentalmente exigente em 

condições onde a concentração é interrompida. 

 

 

b. A gestão do stress e das emoções  

 

A tecnologia pode apoiar mas nunca substituir recursos humanos 

qualificados na comunicação, resolução de problemas e apoio. A actividade 

dos assistentes é fundamental para o sucesso de um CC. 

O grau elevado de baixas e absentismo nos CC sugere que trabalhar 

nestes ambientes pode ser uma experiência onde se verifica níveis elevados 

de stress (Gignac and Appelbaum 1997; Bagnara and Marti 2001; Deery, 

Iverson et al. 2002; Holman, Chissick et al. 2002). Os sintomas de stress 

parecem estar relacionados com a reduzida ou até mesmo falta de experiência 

e de ferramentas cognitivas ou emocionais para gerir nervos e pressão (Deery, 

Iverson et al. 2002; Rose and Wright 2005).  

Os mecanismos de supervisão e monitorização parecem contribuir 

igualmente para pressionar os assistentes (Bagnara and Marti 2001). No 

sentido de manter níveis óptimos de atendimento, são contabilizados: os 

tempos de chamada, não podendo ultrapassar quatro minutos, dois minutos, 

por vezes o minuto e meio em linha; os tempos de follow-up (o tempo 

necessário para concluir alguma tarefa pendente após a chamada ter 

terminado); e os tempos em que o assistente coloca o cliente em espera 

(Kraut, Sumais et al. 1989; Belt, Richardson et al. 2002; Deery, Iverson et al. 

2002). Por outro lado, Taylor e Bain (2002) referiram no seu estudo que os 

trabalhadores que insistiram em fazer pausas ou recusaram fazer horas extra 

receberam sistematicamente classificações mais baixas no seu desempenho. 

Stress ocupacional define-se como as reacções emocionais, cognitivas, 

comportamentais que ocorrem quando as exigências da profissão não vão ao 
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encontro das capacidades, recursos ou necessidades do trabalhador (Klaveren 

and Tijdens 2007). De acordo com Klaveren e Tijdens, parecem existir alguns 

factores comuns na área das comunicações: trabalhar a um ritmo acelerado, 

com tarefas monótonas e níveis de stress elevados.  

Importa assim analisar neste contexto a interacção social do operador 

telefónico com o consumidor. Resolução de conflitos e dispersão de emoções 

negativas são especialmente importantes, tendo em conta que muitas 

chamadas derivam de um problema ou reclamação por parte do cliente. O 

volume elevado de clientes irritados, aborrecidos ou insensatos é o que faz dos 

CC um dos dez empregos mais stressantes nos Estados Unidos de acordo 

com D’ Ausilio (2000).  

Tal como em qualquer interacção social, a gestão das emoções 

desempenha aqui um papel central. Hochschild (1983) utilizou o termo trabalho 

emocional para explicar o tipo de exigência que esta profissão requer na área 

do serviço de apoio ao cliente. Trabalho emocional refere-se assim à qualidade 

das interacções entre trabalhadores e clientes. Ora, um dos requisitos 

fundamentais para ser bem sucedido nesta indústria do serviço ao cliente, e 

particularmente nos CC, é saber exprimir emoções apropriadas. Hochschild 

(Brotheridge and Grandey 2002) baseou-se no trabalho de Goffman (1959) 

para argumentar que as pessoas tendem quase sempre a representar papeis e 

criar determinadas impressões enquanto interagem. Isto aplica-se também às 

interacções entre operadores telefónicos e clientes ou consumidores, sendo 

que essas impressões se traduzem pela expressão estandardizada de 

emoções apropriadas através do cumprimento de regras, normas e 

comportamentos pré-estabelecidos, tais como: não falar com o cliente mais do 

que x minutos; tratar sempre o cliente pelo nome (Bain, Watson et al. 2002), 

utilizar um tom de voz simpático durante a chamada, o que, habitualmente, 

implica exprimir emoções positivas (Belt, Richardson et al. 2002). Certamente 

que não se pode assumir que os operadores telefónicos estejam sempre bem 

dispostos. Em realidade, parecem deparar-se com frequência com situações 

em que a revolta e a angústia são os sentimentos predominantes (Deery, 

Iverson et al. 2002). No entanto, o trabalho emocional, como parte da profissão, 
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implica exteriorizar emoções organizacionalmente desejadas mesmo nesses 

momentos. Assim, trabalho emocional pode ser definido como os processos 

psicológicos necessários para gerir essas emoções organizacionalmente 

pretendidas como fazendo parte do trabalho de cada um (Brotheridge and 

Grandey 2002). A expressão de emoções organizacionalmente pretendidas 

não é um fim em si mesmo. As emoções parecem ter igualmente influência nos 

clientes (Bain, Watson et al. 2002). Daí a relevância de possuir uma 

sensibilidade apurada na compreensão das emoções expressadas pelos 

clientes e agir em conformidade mesmo que as emoções exprimidas não sejam 

genuínas. Porém, estudos encontraram correlações positivas com exaustão 

emocional (Deery, Iverson et al. 2002). 

Neste campo, a supervisão dos CC parece ter suposições baseadas no 

género relacionadas com as competências das mulheres para realizar tarefas 

altamente controladas, repetitivas e rotineiras. As mulheres parecem possuir as 

qualidades sociais requeridas neste tipo de trabalho de serviço ao consumidor -

observam-se qualidades femininas estereotipadas como «gentil, comunicadora, 

tolerante, persuasiva na venda e nos momentos de tensão com clientes 

insatisfeitos», e foi referido ainda que «fazem as pessoas sentirem-se bem» 

(Belt, Richardson et al. 2002). Em estudos realizados, verificou-se uma 

frequência média de 70% de mulheres em relação aos homens empregados 

(Frenkel, Tam et al. 1998) (Belt, Richardson et al. 2002). 

Um estudo efectuado com 480 assistentes (Deery, Iverson et al. 2002) 

de uma empresa de telecomunicações, que pretendia perceber as razões que 

estão associadas à exaustão emocional e à frequência de faltas, revelou que 

as interacções com os clientes (nomeadamente quando em contacto com 

clientes aborrecidos e impacientes), a carga de trabalho, a falta de variedade 

nas tarefas (regras de atendimento a seguir, como o script), a importância dada 

ao factor quantidade enquanto objecto de uma maior produtividade (diminuição 

do tempo de follow-up para atender mais chamadas, imposição de um maior 

ritmo no atendimento), afectavam o nível de desgaste emocional dos 

trabalhadores. Por outro lado, as taxas elevadas de absentismo foram 

associadas ao desgaste emocional. Outro estudo que procurou entender o 
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impacto do trabalho em CC no bem-estar e satisfação do assistente (Rose and 

Wright 2005) verificou igualmente que os assistentes que percebiam a sua 

profissão como rotineira, altamente controlada e mal paga e pouco qualificante 

mostravam-se mais insatisfeitos.  

Assim, importa distinguir os seguintes aspectos quando se fala em 

trabalho emocional num CC (Gignac and Appelbaum 1997; Holman, Chissick et 

al. 2002): (1) a necessidade de exprimir emoções positivas, (2) a necessidade 

de gerir as emoções negativas, (3) a importância de ter uma percepção 

apurada para perceber as emoções experimentadas pela pessoa com quem se 

está a interagir, (4) a dissonância entre as emoções sentidas e as emoções 

que efectivamente se exprimem. 

Parece existir uma percepção generalizada, por parte dos assistentes, 

de que a própria natureza do trabalho mudou em relação à forma como era 

visto anteriormente – de um serviço direccionado ao cliente passou a ser uma 

operação direccionada para as vendas e centrada em objectivos (Bain, Watson 

et al. 2002). O ambiente competitivo é encorajado em detrimento do 

cooperativo (Workman 2003) com a possibilidade de existência de incentivos 

ou prémios monetários caso sejam cumpridos determinados objectivos 

quantitativos, sendo assim criadas expectativas implícitas para determinados 

níveis aceitáveis de produtividade (Frenkel, Tam et al. 1998; Bain, Watson et al. 

2002; Holman, Chissick et al. 2002) com a constante pressão de não deixarem 

trabalho pendente e atenderem as questões do cliente em chamada e, ao 

mesmo tempo, serem avaliados nas suas atitudes, condutas e comportamentos 

(ligação estabelecida, boa capacidade de escuta), na boa capacidade para 

gerir a resolução de problemas e no talento para perceber o potencial valor do 

cliente para o negócio (Bain, Watson et al. 2002). Esta valorização da eficiência 

e das atitudes, em conjunto com tarefas similares, repetitivas e, como tal, 

monótonas aumentam o risco de desenvolver tensões e cansaço mental e 

físico, para além de produzirem um nível de satisfação baixo (Workman 2003). 

Os assistentes falam em falta de estímulos e uma natureza «robótica» do seu 

tipo de trabalho, comparando-o com o ambiente de «fábrica», e sentem que 

existe uma falta de disponibilidade para demonstrar uma vasta variedade de 
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qualificações devido à rotina do processo de trabalho, acabando por se 

sentirem frustrados por não poderem usar as suas competências com a ênfase 

que é colocada na rapidez e tempo utilizado nas chamadas (Belt, Richardson et 

al. 2002). Não será portanto de admirar que, nestas condições, se possam 

verificar igualmente níveis de insatisfação elevados por parte dos clientes 

(Bain, Watson et al. 2002).  

As aplicações informáticas são utilizadas para maximizar a eficiência e 

produtividade (Belt, Richardson et al. 2002) mas também podem degradar a 

vida dos que a utilizam. Um estudo realizado sobre o impacto da 

produtibilidade, qualidade de vida no trabalho e atitudes em relação aos 

computadores (Kraut, Sumais et al. 1989) revelaram níveis de satisfação, 

interesse e qualidade de trabalho menores aquando da introdução do sistema 

de computação, derivado em parte pelas mudanças que ocorreram a nível da 

interacção social – apesar do uso da tecnologia ter permitido a facilitação das 

tarefas, tornando-as mais rápidas de executar, a limitação da movimentação 

física através dos «cubículos» privados derivaram na dependência do software 

em detrimento da procura manual de documentos e numa «desumanização» 

inerente à introdução da tecnologia.  

 

 

2.1.3 A inactividade física  

 

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia nos últimos anos, a par 

com a automatização e mecanização do ambiente de trabalho e do modo de 

vida (Kraut, Sumais et al. 1989), veio retirar muitas oportunidades para as 

pessoas participarem em actividade física no local de trabalho ou em casa. Em 

acréscimo, houve um aumento nas actividades de lazer estáticas e nos 

modelos de trabalho sedentário (Gal, Santos et al. 2005). 

Muitas das tarefas que um dia fizeram parte do trabalho de escritório 

envolviam interrupções naturais e variações do trabalho sedentário. Essas 

tarefas, que incluíam comunicação interna e externa como procurar e recolher 

informação ou enviar faxes, podem hoje em dia ser realizadas pelo 
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computador. Estes aspectos, em conjunto com o facto do trabalho em CC 

depender do uso das telecomunicações, resultaram em operadores telefónicos 

sedentários, que passam grande parte do tempo sentados e a tratarem grande 

parte do seu trabalho sem sair da sua estação de trabalho (Boyce, Boone et al. 

2008). A consequência pode ser um longo período de trabalho sedentário, 

frequentemente com posturas de trabalho stressantes e uma falta de 

variabilidade e pausas naturais (Kraut, Sumais et al. 1989). 

Passa-se muitas horas do dia no trabalho quando efectuamos uma 

comparação com as horas que temos livres durante a semana ou até aos fins-

de-semana. Consequentemente, a forma como este tempo é gasto tem um 

peso importante na saúde e bem-estar a longo termo (Gal, Santos et al. 2005). 

O ser humano está fisicamente e mentalmente «projectado» para uma 

exposição variada de exigências e cargas – ou seja, uma combinação de 

desafios de níveis altos e baixos, com tempo para recuperar pelo meio. Se este 

balanço e variação forem seriamente comprometidos durante um período 

alargado, existe o perigo de doença por motivos de sobre-utilização e falta de 

recuperação ou exercício insuficiente e falta de estimulação.  

A falta de actividade física está relacionada com várias doenças. Um 

perigo particular da inactividade física é a obesidade e o sobrepeso (Martínez-

González, Alfredo MartÍnez et al. 1999), o que por seu lado pode vir a resultar 

em outras complicações (Wei, Kampert et al. 1999). Dois estudos conduzidos 

sobre a quantidade de tempo que os trabalhadores passam sentados no 

trabalho encontraram correlações significativas com o sobrepeso e a obesidade 

demonstrando assim a relevância que tem a promoção de intervenções que 

procurem minimizar estes comportamentos inerentes à própria profissão 

(Mummery, Schofield et al. 2005; Boyce, Boone et al. 2008). 

Por outro lado, o mundo está também a tornar-se mais perigoso. As 

pessoas estão mais expostas e vulneráveis às ameaças de um mundo global 

que inclui os estilos de vida pouco saudáveis, com dietas ricas em gorduras, 

sal e açúcar processados industrialmente (Chen and Marques-Vidal 2007), e 

onde o consumo de tabaco, a inactividade física, a hipertensão são alguns dos 

temas do dia (Department of Noncommunicable Disease Prevention and Health 
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Promotion Noncommunicable Diseases and Mental Health 2002). Estas 

mudanças combinam-se para criar as chamadas doenças crónicas e não 

comunicadas incluindo depressão, diabetes, doenças cardiovasculares e 

cancros, sendo causas importantes de morbilidade e mortalidade (Abegunde, 

Mathers et al. 2007) (Abegunde D et al., 2007). Estes riscos, e as doenças a 

eles associados são actualmente predominantes nos países com rendimentos 

médios e altos e responsáveis por cerca de 60% das mortes no mundo. A 

acrescentar a estes dados, mais de três quartos das doenças cardiovasculares 

– maior causa de mortes em todo o mundo – resultam do consumo de tabaco, 

de hipertensão ou de níveis altos de colesterol, ou da sua combinação (World 

Health Organization 2002). 

De acordo com o relatório apresentado, em 2002, pela World Health 

Organization (2002), calculava-se que a inactividade física no mundo era a 

causa de 1,9 milhões de mortes (sendo que, para a sub-região EUR-A, onde 

está incluída Portugal, estimava-se que a inactividade física era responsável 

por 8-10% de mortes – cerca de 849 mortes) e de 19 milhões de DALYs 

globalmente (um DALY representa a perda de um ano de vida saudável – não 

considerando apenas o nº total de anos que vivemos, mas antes os anos 

durante os quais uma pessoa é autónoma, está livre de doenças crónicas e 

pode desfrutar da vida), tendo ainda sido incluída na lista dos dez maiores 

factores de risco que causam a prevalência da doença nos países 

desenvolvidos a par com o tabaco, a pressão sanguínea alta, o colesterol e a 

obesidade – factores que interrelacionados são responsáveis por vários tipos 

de doenças como é o caso das doenças cardiovasculares.  

Baseado em 30 anos de pesquisas, o Surgeon General (U.S. 

Department of Health and Human Services 1996), autoridade máxima da área 

de saúde nos EUA, publicou um relatório em Julho de 1996, mostrando que 

70% de todas as doenças são devidas a causas relacionadas com os estilos de 

vida e que 50% dos custos de saúde são atribuídos a doenças que poderiam 

ser evitadas ou prevenidas. Este mesmo relatório evidencia os efeitos 

benéficos da actividade física regular para a saúde, bem como enumera os 

riscos representados pela vida sedentária, classificando o sedentarismo como 
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um problema de saúde pública, responsável por inúmeras doenças evitáveis e 

mortes prematuras de pessoas em plena capacidade produtiva, comparando os 

seus malefícios àqueles que são causados pelo tabaco. 

Os custos que advêm de uma população sedentária têm sido 

reconhecidos por vários estudos: dados de um estudo realizado na Suíça 

(Martin, Beeler et al. 2001) revelam que, por ano, a inactividade física é 

responsável por 1.4 milhões de casos de doença, cerca de 2000 mortes e 

custos directos de tratamento de 1.6 biliões de francos suíços. Outra pesquisa 

conduzida numa seguradora de saúde HealthPartners, de Minneapolis, 

Minnesota, analisou durante 18 meses um grupo de 5689 segurados e concluiu 

que o grupo de indivíduos fisicamente activos, de peso normal e não-

fumadores, geraram custos com tratamento de saúde 49% menores que o 

grupo de pessoas sedentárias, obesas e fumadoras (Pronk, Goodman et al. 

1999). 

Parece existir uma clara evidência de que a actividade física regular 

promove a saúde e o bem-estar e acelera a recuperação de várias doenças e 

infecções (World Health Organization 2002; Heesch, Mâsse et al. 2003), para 

além de prevenir a morte prematura (Inoue, Iso et al. 2008) e garantir uma 

melhor qualidade de vida a longo termo (Manini, Everhart et al. 2006). A 

actividade física está também relacionada com o bem-estar mental e índices 

menores de depressão (Pitsavos, Panagiotakos et al. 2005). Parece ainda 

existir um entendimento de que trabalhadores com uma baixa capacidade física 

não estão tão bem protegidos para tolerar tanto o stress como a pressão 

mental e física (U.S. Department of Health and Human Services. Office of 

Disease Prevention and Health Promotion 2000b). 

2.1.4 Trabalho, exercício, actividade física, e programas  de 

promoção da actividade física ocupacional 

 

No seu livro «Wake Up Your Call Centre», Rosanne D’Ausilio (D'Ausilio 

2000) realça a necessidade de praticar exercício, descansar convenientemente 

e ter uma alimentação saudável de forma a tomar as decisões correctas e 

trabalhar com energia – realça ainda que, por vezes, o simples gesto de 
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levantar da cadeira pode ser já um começo para, em seguida, começar a 

caminhar ou a utilizar as escadas em vez do elevador. Uma caminhada em 

passo rápido é um exemplo deste tipo de actividade. Caminhar ou ir de 

bicicleta para o trabalho, ou até dar um passeio na hora de almoço pode ser 

suficiente em muitos casos. 

Em 2007, o American College of Sports Medicine, em conjunto com a 

American Heart Association (Haskell, Lee et al. 2007), divulgou uma revisão 

actualizada das suas recomendações de 1995 para a prática de actividade 

física, afirmando que indivíduos saudáveis entre os 18 e os 65 anos de idade e 

indivíduos nesta faixa etária que não padeçam de doenças crónicas 

relacionadas com a actividade física, necessitam de acumular, no mínimo, 

trinta minutos de actividade física moderada em, pelo menos, cinco dias da 

semana e vinte minutos, ou mais, de actividade física moderada a intensa pelo 

menos três vezes por semana. A fundamentação para esta recomendação 

baseia-se em descobertas epidemiológicas consistentes de que a maioria dos 

benefícios de saúde do próprio exercício advêm de passar da total inactividade 

para uma actividade moderada. O relatório do Surgeon General acrescenta que 

é provável que todos os benefícios de saúde que provêm do exercício possam 

ser obtidos pela prática de actividades físicas de intensidade moderada sem 

recorrer a um programa formal de exercícios (U.S. Department of Health and 

Human Services 1996 cit. in American College of Sports Medicine 2006). 

Um maior enaltecimento destas recomendações relaciona-se com o 

facto de os trinta minutos de actividade física recomendados poderem então 

ser acumulados no decurso do dia, em detrimento de uma sessão única e 

continuada (Haskell, Lee et al. 2007). A mudança para menores, mais 

moderadas e sessões acumuladas de actividade física podem ser mais 

condutivas de estilos de vida mais saudáveis.  

Os termos «exercício físico» e «actividade física» têm uma série de 

elementos comuns, mas importa distingui-los. Ambos incluem qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, que dê lugar a 

gasto de energia, e ambos se correlacionam positivamente com a forma física, 

à medida que a intensidade, duração e frequência dos movimentos se 
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incrementam. A forma física é a «capacidade para levar a cabo as tarefas 

quotidianas de forma adequada, sem levar à fadiga, e dispondo de energia 

suficiente para desfrutar das actividades de ócio e poder resolver situações 

imprevistas que requeiram um esforço suplementar» (Caspersen, Powell et al. 

1985). De todas formas, é necessário salientar que exercício físico e actividade 

física não são sinónimos. O exercício físico é uma sub-categoria ou um sub-

apartado da actividade física, que é planificado, estruturado e repetitivo, e tem 

como objectivo a melhoria ou manutenção de uma ou mais componentes da 

forma física. A actividade física «pode ser contemplada como o movimento 

corporal de qualquer tipo produzido pela contracção muscular e que conduz a 

um incremento substancial do gasto energético da pessoa (Caspersen, Powell 

et al. 1985). A actividade física pode assim exprimir-se no dia-a-dia através das 

tarefas no trabalho, no tipo de transporte escolhido, nas tarefas domésticas ou 

nas actividades de lazer e não se constituir como exercício físico. 

Como já foi referido anteriormente, um estilo de vida fisicamente activo 

tem vários benefícios, incluindo reduzido risco de doenças cardiovasculares, 

hipertensão, obesidade e osteoporose; os benefícios psicológicos incluem 

sintomas mais reduzidos de stress, depressão e um aumento do bem-estar 

emocional e dos níveis de satisfação (U.S. Department of Health and Human 

Services. Office of Disease Prevention and Health Promotion 2000b). 

Demonstrada que está a necessidade do ensino de comportamentos 

promotores da saúde, para que esta seja assumida por nós como uma 

preocupação fundamental para prevenir a prevalência de estilos de vida 

sedentários, em muitos casos, perfeitamente evitáveis, é também através da 

adopção de actividade física que essas estratégias de intervenção devem 

surgir nos locais de trabalho (Ministério da Saúde, 2006). 

Tal como com outros factores de estilo de vida - tabaco e dieta – 

conduzir uma mudança sustentada em relação à promoção da actividade física 

envolve o conhecimento das atitudes e percepções das pessoas de modo a 

poder criar as melhores estratégias para que a adesão a estas seja 

maximizada. Num inquérito realizado, Pan-Eu Survey, com 15,339 

consumidores (aproximadamente 1000 adultos de cada estado membro), o 
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Institut of European Food Studies (IEFS 1999) registou as atitudes daqueles 

em relação à actividade física, peso corporal e saúde assim como os seus 

níveis de actividade, pesos corporais e alturas. Os resultados do inquérito IEFS 

sobre actividade física ilustram uma variabilidade geográfica ampla nas atitudes 

face à actividade física e aos níveis que existem actualmente. Enquanto que os 

Finlandeses posicionam a actividade física como a influência mais importante 

na saúde, os portugueses dão uma importância de 11% à actividade física – 

dado que só é superado pela Grécia e Itália com 9%. Tais atitudes positivas em 

relação à actividade física reflectiram-se nos 92% de finlandeses que indicaram 

participar em alguma forma de actividade física em detrimento dos 40% 

indicados pelos portugueses – valor mais baixo entre todos os estados 

membros. Para além disso, um quarto da amostra europeia acreditava que, a 

não ser que a actividade física resultasse em perda de peso, não estariam a 

tirar realmente benefícios da prática. Estes resultados sugerem uma 

necessidade de aumentar a percepção dos consumidores dos benefícios de 

um estilo de vida activo e manutenção de peso. Os consumidores também 

apontaram fumar e stress como influências de saúde mais importantes do que 

a actividade física. Para além da enorme variação em relação a atitudes e 

níveis de actividade entre Finlandeses e Portugueses, 55% dos consumidores 

portugueses inquiridos acreditam que o seu nível de actividade física é 

suficiente. Quando comparados com os finlandeses, que indicaram uma 

percentagem de 35%, os portugueses parecem estar um pouco optimistas. 

Pode assim facilmente deduzir-se do exposto que os portugueses inquiridos 

entendem que a actividade física é um factor pouco influente na saúde, 

apresentando a taxa menor de participação em relação aos outros estados 

membros, mas, ainda assim, 55% consideram que o seu nível de actividade é 

suficiente – valor este que é praticamente similar ao apresentado pelos 

alemães, cujos níveis de participação são francamente mais elevados (70%). 

Sobre-optimismo e complacência em relação à dieta e actividade física 

representam um dos maiores desafios para aqueles que procuram parar o 

crescimento acentuado da obesidade.  
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O baixo nível de conhecimento dos benefícios de saúde da actividade 

física, em conjunto com os níveis de participação baixos podem bem reflectir a 

necessidade de reunir esforços com o intuito de incrementar os níveis de 

participação da população. É neste sentido que os programas de promoção da 

actividade física ocupacional parecem ser intervenções benéficas no sentido de 

diminuir os níveis de absentismo, insatisfação e de stress encontrados 

frequentemente nestes ambientes (Lucove, Huston et al. 2007) assim como 

reduzir a frequência de sintomas que possam resultar em doenças 

cardiovasculares (Gomel, Oldenburg et al. 1993). Estes programas incluem 

uma combinação de esforços educacionais, administrativos e organizacionais 

para que seja acessível e tenha uma influência positiva na saúde dos 

trabalhadores (U.S. Department of Health and Human Services. Office of 

Disease Prevention and Health Promotion 2000b). O local de trabalho é um 

espaço único em que o trabalhador pode ser influenciado de diversas formas. 

Promover a saúde neste ambiente é uma estratégia de saúde pública viável 

dada a quantidade de tempo que a maioria dos trabalhadores portugueses 

despendem nos seus locais de trabalho. As redes sociais de base podem 

igualmente ser melhoradas nestas intervenções através da interacção regular e 

continuada entre trabalhadores, supervisão, coordenação, com a consequente 

ajuda na auto-percepção do incremento do bem-estar e motivação para manter 

o mesmo comportamento (Yancey, McCarthy et al. 2004). 

Estudos sugerem que programas de promoção da saúde bem 

estruturados e de fácil compreensão demonstram resultados modestos, mas 

positivos para os trabalhadores que participam (Gomel, Oldenburg et al. 1993; 

Heaney and Goetzel 1997; Sorensen, Emmons et al. 1998). Por outro lado, 

verifica-se igualmente que esses esforços têm um impacto positivo na 

empresa, nomeadamente através da diminuição dos custos associados aos 

níveis de absentismo e insatisfação dos trabalhadores (Bertera 1990; Opatz 

1994). 

Dadas estas constatações, não é pois surpreendente que estas 

estratégias de introdução dos programas de promoção da saúde no local de 

trabalho tenham multiplicado nas últimas décadas. Em 1999, cerca de 90% das 
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companhias com pelo menos 50 trabalhadores referiram oferecer pelo menos 

um programa de promoção da saúde nos 12 meses anteriores o que veio a 

representar um aumento de 9% em relação aos dados apresentados em 1992 

(U.S. Department of Health and Human Services. Office of Disease Prevention 

and Health Promotion 2000a). Outros programas conduzidos no trabalho com o 

intuito de incrementar os níveis de actividade física, diminuir o consumo de 

tabaco e os maus hábitos alimentares reflectiram-se em melhorias francamente 

positivas (Sorensen, Emmons et al. 1998; Hahn, Hollingsworth et al. 2007). 

Um trabalhador fisicamente activo acumula vários benefícios de saúde e 

sociais, reduzindo o risco de padecer de um variado número de doenças físicas 

e mentais (doenças cardiovasculares, cancros, diabetes, depressão, etc.) e 

minimizando as perdas de habilidade cognitivas, força muscular e capacidade 

funcional próprias do envelhecimento, assim como incrementando a sua 

qualidade de vida no geral. Kruger, Yore, Bauer e Kohl (2007) referem, no seu 

estudo, que os trabalhadores incluídos na amostra se mostraram receptivos e 

interessados em frequentar programas de exercícios ou de actividade física ou 

utilizar instalações destinadas ao mesmo. Estes trabalhadores que participam 

em programas de actividade física no local de trabalho, parecem revelar uma 

taxa de absentismo menor e produtividade maiores (Sherman 2002; Pelletier 

2003). 

Importa assim concluir que programas de actividade física eficientes e 

dirigidos no local de trabalho são caracterizados por: (a) frequência como 

condição de empregabilidade; (b) mudanças suportadas ou apoiadas na cultura 

corporativa do ambiente de trabalho que suporta a actividade física; (c) 

mensagens ajustadas que suportem um estilo de vida fisicamente activo; (d) 

sistemas de aconselhamento/acompanhamento para incentivar a prática de 

actividade física; (e) possibilidade de acesso a instalações desportivas ora no 

local ora, na comunidade local.  

 

 

 

 



Revisão da Literatura 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revisão da Literatura 

24 

 

 

 

 

 

 



Conclusões 

25 

3. Conclusões 

  

O presente estudo constitui-se como uma revisão do estado actual da 

literatura no que se refere, por um lado, aos comportamentos típicos 

observados nos call centres, tais como a estandardização do trabalho, a 

necessidade de gestão de stress e emoções, o sedentarismo e, por outro lado, 

à necessidade que tem vindo a ser difundida de conseguir, através de um 

programa de educação para a saúde, que os trabalhadores alterem os seus 

comportamentos de risco e iniciem a prática regular de actividade física como 

meio de promover a adesão a estilos de vida saudáveis, e, dessa forma, 

possam obter todos os benefícios da sua prática, contribuindo para a redução 

de doenças ocupacionais e melhoria da sua qualidade de vida.  

Deste modo, a informação recolhida permitiu-nos retirar as seguintes 

conclusões:  

a. O avanço tecnológico trouxe benefícios a nível estrutural, 

organizacional e até económico mas também teve influência no 

decréscimo de movimento que a ele está inerente. Os call centres 

são um bom exemplo da influência que as alterações a nível do 

trabalho podem ter na vida activa da população. 

b. Parece existir uma tendência dos call centres em se preocuparem 

mais com a produtividade, ou seja em perspectivar objectivos 

quantitativos, não se adequando muitas vezes às verdadeiras 

necessidades e capacidades dos assistentes, criando ambientes 

onde se verificam reacções emocionais, cognitivas e 

comportamentais que têm impacto no bem-estar do trabalhador, o 

que parece conduzir a níveis de satisfação baixos, absentismo 

elevado e desgaste físico e mental. 

c. A actividade física ocupacional assume-se como uma associação 

positiva na educação para a saúde em termos físicos e psico-

sociais, quando promovida através de esforços concertados nas 

organizações, através dos programas de promoção de actividade 

física ocupacional elaborados por equipas profissionais e 
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multidisciplinares. Como referido na literatura, “a promoção da 

saúde no local de trabalho consubstancia-se, por um lado, 

através da criação de ambientes e condições de trabalho 

seguros, atractivos e saudáveis e, por outro, através do incentivo 

à adopção de estilos de vida favoráveis à saúde por parte da 

população trabalhadora” (Ministério da Saúde 1997). Assim, estes 

projectos devem estar assentes em conceitos e teorias sólidas 

acerca de tudo o que está subjacente ao comportamento a 

alterar. Devem se basear num modelo específico para delinear as 

suas acções e adequar ao fenómeno em causa e, sobretudo, 

nunca deve ser esquecido que o alvo do projecto são as pessoas 

– é extremamente importante que este se centre na pessoa, que 

contemple todos os contextos que a rodeiam, que seja flexível, 

adaptando-se às suas características, e que vise o sempre o bem 

da mesma. 

 

Com base na revisão apresentada, parece-nos oportuno referir que é 

importante que os call centres revejam as suas práticas, no sentido 

de se alcançar uma maior coerência ao nível da satisfação dos 

trabalhadores e, dessa forma, atingir melhores resultados. 
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