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Resumo: Esta dissertação teve como objetivo identificar empiricamente a adequação do
discurso gerencialista, que prega que as inovações tecnológicas são uma peça chave
para a evolução das estruturais organizacionais na direção de uma maior organicidade.
A pesquisa foi feita com base na análise comparativa em profundidade de _quatro
centrais de atendimento, estudando mudanças na estrutura organizacional a partir da
introdução de novas tecnologias, e fazendo uso de uma metodologia mista de pesquisa.
com uma estratégia de triangulação concorrente (Creswell, 2003). Os resultados do
trabalho mostraram que, em geral. a implantação de novas tecnologias em centrais de
atendimento tem propiciado um funcionamento mais mecanicista - e não mais
organicista - destas organizações. No entanto, este não foi o único modelo encontrado:
em uma das centrais. a nova tecnologia foi utilizada na transformação do trabalho na
direção de uma estrutura mais orgânica, mostrando que, não apenas o componente
tecnológico, mas também a proposta gerencial no desenho do trabalho e na forma como
o aparato tecnológico é utilizado, são importantes para determinar a "evolução" ou
"involução" da estrutura organizacional. Pelos resultados encontrados, o discurso
evolucionista dominante mostrou-se limitado: a pesquisa apontou para a existência de
uma realidade mais complexa, com algumas organizações caminhando no sentido
contrário da "evolução" preconizada nesse discurso triunfalista e ufanista, com a
permanência - e até aprimoramento - de modelos organizacionais mecanicistas.
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INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, temos assistido a mudanças profundas no funcionamento

das organizações. Podemos identificar a existência de um discurso corrente que

apresenta as características necessárias para as empresas vencerem neste novo ambiente

competitivo. Este discurso propõe que a inovação tecnológica estaria propiciando o

nascimento de organizações "modernas" e que estas novas empresas estariam

substituindo organizações "ultrapassadas", não adequadas para atuar no novo cenário.

Este discurso é geralmente apresentado de forma profética. Às organizações não restaria

outra saída a não ser a modernização de suas estruturas, pois neste mundo moderno em

construção não haveria espaço para estruturas arcaicas. Diversos textos (Toffler, 1985;

Waterman, 1989; Hame1 e Prahalad, 1996), que apresentam este modelo "moderno",

colocam-no como única alternativa para as empresas que queiram sobreviver. Seria a

aplicação do modelo de Darwin ao ambiente empresarial: através do processo de

seleção natural, as empresas "não adaptadas" seriam extintas.

A perspectiva utópica também é predominante. A empresa moderna é apresentada como

uma evolução positiva em relação às estruturas anteriores. O novo modelo

organizacional é associado ao nascimento de uma sociedade baseada na informação e

fortemente apoiada no setor de serviços. Esta organização do futuro caracterizar-se-ia

pela flexibilidade e inovação, substituindo o modelo industrial, caracterizado como

velho e ultrapassado.

A argumentação de que o avanço tecnológico propiciaria a "evolução" das organizações

para modelos de funcionamento mais orgânicos é comum no discurso gerencialista

(Toffler, 1985; Waterman, 1989; Hamel e Prabalad, 1996). Este tipo de argumentação

encontra apoio em diversos trabalhos que tratam do tema tecnologia e estrutura

organizacional. Estudos clássicos sobre o impacto da mudança tecnológica no

funcionamento das organizações (Woodward, 1965; Pugh et al., 1968; Perrow, 1967)

normalmente identificam o sistema tecnológico como um fator fundamental para a

formatação da estrutura organizacional. Woodward (1965) identificou que a utilização

intensiva de tecnologia favorece o surgimento de estruturas mais orgânicas.
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Ao focarmos a transformação do processo produtivo ao longo do último século,

podemos identificar mudanças estruturais importantes. A economia do século XX

caracterizou-se pela supremacia do modo de produção em massa através da aplicação

dos conceitos tayloristas/fordistas no ambiente industrial. Dentro desse ambiente, o foco

era no ambiente interno, privilegiando a eficiência dos processos e a produtividade.

Já no início do século XXI surge, de acordo com diversos textos (Toffler, 1985;

Waterman, 1989; Hamel e Prahalad, 1996; Handy, 1995), um novo formato

organizacional em uma economia fortemente baseada no setor de serviços. O discurso

hegemônico atual caracteriza o modelo de produção em massa como inadequado para o

novo ambiente competitivo. A sociedade emergente seria dominada por empresas que

atuam de forma diferenciada, com foco no ambiente externo e ênfase no cliente. Esta

argumentação gerencialista caracteriza-se como um novo modismo empresarial,

apresentando formatos organizacionais futuristas como evoluções de modelos anteriores

ultrapassados.

As organizações atuais deveriam, portanto, funcionar de forma orgânica e flexível,

adaptando-se, assim, a um mundo em constante transformação. As antigas organizações

mecanicistas não teriam a flexibilidade necessária para atuarem dentro deste novo

ambiente e estariam, dessa forma, fadadas a desaparecer.

Este modismo empresarial propõe também um novo modelo de gestão de pessoas.

Dentro das organizações flexíveis, encontraríamos novas formas de organização do

trabalho, com mudanças em termos do seu significado social. As tarefas seriam

estruturadas de uma forma diferenciada, favorecendo o funcionamento de equipes e

propiciando a autogestão.

Esta nova organização flexível demandaria um novo tipo de trabalhador com mudanças

em termos de requisitos e responsabilidades. O antigo trabalhador industrial braçal

estaria sendo substituído por um "trabalhador do conhecimento". Este discurso

evolutivo prega uma transformação da estrutura dos cargos na direção de tarefas mais

significativas e interessantes, ou seja, estaríamos assistindo ao fim do trabalhador braçal

e do trabalho fragmentado e repetitivo. Paralelamente a isso, um novo perfil de
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trabalhador estaria nascendo - esse novo funcionário seria um "trabalhador mental",

que participaria de uma forma integral no desempenho de suas tarefas e cujo trabalho

seria significativo e variado (Peters e Waterman, 1982; Reich, 1993). Este seria um

ambiente bastante rico e que propiciaria um contínuo desenvolvimento pessoal e

profissional.

Os defensores desta "evolução organizacional" argumentam que as mudanças sociais,

organizacionais e individuais são complementares e necessárias e que essas

transformações estariam acontecendo de forma contínua e irreversível. As mudanças da

sociedade necessitariam de novos formatos organizacionais, de novas formas de

organização do trabalho e de um novo tipo de trabalhador. Esse cenário é apresentado

como o caminho natural a ser trilhado pelas empresas adaptadas e "modernas".

Este cenário descrito é bastante otimista no que se refere às mudanças, tanto em termos

organizacionais quanto em termos individuais. Assim, de um lado teríamos empresas

mais eficientes e adaptadas a um ambiente instável e em constante transformação e, de

outro, teríamos trabalhadores mais qualificados e satisfeitos.

Nesta nova organização, o desenho do trabalho seria radicalmente diferente. As tarefas

estariam em constante transformação, adequando-se às mudanças do ambiente

competitivo. Os funcionários seriam qualificados, seu trabalho seria baseado no

conhecimento e a multifuncionalidade seria enfatizada com maior autonomia. A função

de supervisão passaria a ter um papel de apoio e não mais de controle, com a relação

entre funcionários e chefia passando a ser baseada na confiança.

Este modelo substituiria a estrutura industrial tradicional. Nas organizações

tayloristas/fordistas, as tarefas são fixas e simplificadas. O funcionário trabalha em um

ambiente com supervisão intensa e sem autonomia, e o seu perfil é de alguém pouco

qualificado. No entanto, ao observamos mais de perto a realidade, vemos um cenário

um pouco diferente. Ao mesmo tempo que o discurso gerencialista do momento

enaltece o nascimento e a crescente hegemonia desta profética organização flexível e

orgânica, podemos constatar, na maioria dos contextos organizacionais e, certamente,

no caso de call centers, a permanência de modelos organizacionais tradicionais.
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Ao olharmos separadamente alguns segmentos de atividade, encontramos uma grande

diversidade de formatos organizacionais. Muitas empresas têm incorporado nas suas

práticas e discursos uma preocupação crescente com os consumidores. A disseminação

de programas de CRM (Customer Relationship Management) é um exemplo deste tipo

de tendência. Centrais de atendimento, comumente chamadas de call centers, têm sido

uma ferramenta muito utilizada para a implementação de conceitos de CRM.

o ambiente de call centers' é um segmento que tem sido profundamente afetado por

mudanças tecnológicas, e alguns artigos na área administrativa (Callaghan e Thompson,

2001; Creagh e Brewster, 1998) vêm discutindo a forma de estruturação dó trabalho nas

modernas centrais de atendimento. Dentro dessas centrais, a utilização de avanços

tecnológicos na área da informação e de telecomunicações tem modificado radicalmente

sua forma de funcionamento, com impactos significativos nos parâmetros tradicionais

relacionados à estruturação do trabalho.

o perfil dos atendentes tem-se modificado, com uma redução da qualificação necessária

e simplificação do treinamento. Os avanços tecnológicos têm também propiciado uma

intensificação da supervisão, com a introdução de controles inexistentes anteriormente.

Um exemplo claro do acirramento do nível do controle é a disseminação de sistemas

contínuos de gravação de ligações. As operações antigas de serviço ao cliente, através

de tecnologias de ponta, estão sendo centralizadas e transformadas em operações de

produção altamente padronizadas. Nesses ambientes, o desenho do trabalho tem sido

modificado na direção de maior fragmentação, rigidez e simplificação da tarefa de

atendimento.

Ao analisarmos a forma de organização do trabalho em call centers, nos deparamos

com uma reedição do nosso velho e conhecido modelo industrial, agora aplicado em

outros tipos de organizações. A introdução de inovações tecnológicas tem possibilitado

que os conceitos de produção em massa sejam aplicados em ambientes onde, a

princípio, isso não seria esperado: as organizações de serviço.

1 O termo call center será utilizado em língua inglesa, devido à sua ampla utilização no Brasil, e grafado
em itálico.
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Deve-se ressaltar que o discurso gerencialista de evolução organizacional também é

normalmente encontrado nos grandes cal! centers. As empresas têm incorporado uma

preocupação de bom atendimento aos clientes. Para que isso seja possível, elas

entendem que seu corpo de atendentes deve ter iniciativa, conhecimento e visão da

estratégia empresarial.

o mundo real parece apontar para a limitação da profetizada organização "moderna".

Pelo menos no mundo dos call centers, a utilização de sofisticadas tecnologias parece

ter propiciado a permanência de modelos organizacionais, a princípio, ultrapassados e

"fora de moda". O discurso gerencialista propõe exatamente o contrário: a inovação

tecnológica seria o combustível necessário para a evolução organizacional.

Percebemos, portanto, uma contradição entre discurso e prática, pelo menos no que

concerne às centrais de atendimento. A partir dessa constatação, construímos um

modelo teórico sobre o processo de mudanças tecnológicas em call centers. Assim, esta

dissertação teve como objetivo primário investigar empiricamente qual tem sido o

impacto das novas tecnologias na estrutura de trabalho dos cal! centers e, como objetivo

secundário, validar o modelo teórico proposto. A pesquisa foi feita através do

levantamento de dados, tanto qualitativos quanto quantitativos, em quatro centrais de

atendimento.

A estrutura do presente trabalho está dividida em quatro capítulos e conclusão. O

primeiro Capítulo apresenta e contextualiza o problema de pesquisa estudado.

Inicialmente faremos um levantamento das principais linhas de pesquisa na teoria social

e situaremos o enfoque que tradicionalmente tem sido dado ao objeto de estudo desta

dissertação. A seguir, revisaremos a literatura sobre o objeto de interesse do estudo:

tecnologia, estrutura organizacional e o relacionamento entre essas variáveis. Depois,

definiremos call centers, identificando suas características de funcionamento.

Finalmente, proporemos um modelo teórico de análise que apresenta, de forma

esquemática, a dinâmica entre mudança tecnológica e estrutura organizacional. No

Capítulo 11,explicaremos a metodologia utilizada no trabalho e faremos uma descrição

dos casos estudados. Em seguida, no Capítulo 111,apresentaremos os dados obtidos com

a pesquisa e resumiremos os principais resultados encontrados. No Capítulo IV, vamos

discutir os dados obtidos e faremos uma análise crítica do modelo teórico descrito no
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Capítulo I, propondo eventuais ajustes necessários. Na conclusão, vamos sintetizar os

principais resultados obtidos, identificando o impacto que a introdução de tecnologia

em call centers brasileiros tem tido na estrutura dessas organizações. Levantaremos,

também, as limitações do presente estudo e faremos sugestões para pesquisas futuras

sobre o tema.
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CAPÍTULO I - ORGANIZAÇÕES, TECNOLOGIA E ESTRUTURA

ORGANIZACIONAL

o primeiro capítulo desta dissertação é dividido em quatro partes. Na primeira,

apresentaremos as diferentes linhas de pesquisa na área de estudos organizacionais e o

modelo dominante nas análises sobre tecnologia e estrutura organizacional. Na segunda

parte, identificaremos as principais pesquisas conduzidas sobre o tema (tecnologia x

estrutura organizacional) e caracterizaremos as variáveis a serem investigadas. Ao longo

desta discussão, abordaremos conceitos relacionados aos temas tecnologia e

organizações e procuraremos identificar questões estruturais importantes em processos

de mudança tecnológica. Na terceira parte, conceituaremos programas de Customer

Relationship Management e descreveremos o ambiente dos call centers. O objetivo

nesta parte é caracterizar call centers, focalizando aspectos importantes do seu

funcionamento. Por fim, na quarta parte, apresentaremos uma construção teórica a ser

testada pela presente pesquisa. Tais discussões servirão ao direcionamento do trabalho

de campo apresentado e à análise dos resultados.

1.1 Linhas de pesquisa na área de estudos organizacionais

As organizações são objeto de interesse de diversas áreas do conhecimento. As ciências

sociais de forma geral e a área de administração em particular têm estudado, de maneira

exaustiva, este tema. Por que tanto interesse em relação a este assunto? Hall (1987)

responde a esta pergunta de duas formas: em primeiro lugar, todos nós somos cercados

por organizações, nascemos e, em geral, morremos nelas; nossa vida, em grande parte,

acontece dentro e em função dessas organizações. Em segundo lugar, as organizações

geram resultados que podem ser percebidos em diversos níveis: individual, grupal,

comunitário e na sociedade de maneira geral, ou seja, independentemente da vontade

das pessoas, as organizações fazem parte das suas vidas.

O modo como este tema tem sido estudado é bastante diversificado, sendo função tanto

do interesse do pesquisador quanto do seu embasamento teórico. As perspectivas e o

nível de análise adotados são múltiplos. Algumas possibilidades de linha de pesquisa
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são: teoria das organizações, processos, estruturas e ambiente organizacional, entre

outros. O nível de análise pode focar o macro, estudando-se populações organizacionais

ou mesmo organizações específicas, passando para grupos e até indivíduos,

caracterizados como nível micro.

Quanto ao referencial teórico, Burrell e Morgan (1979) propuseram que as ciências

sociais em geral e a teoria organizacional em particular podem ser concebidas a partir de

quatro visões de mundo, que eles chamaram de paradigmas-chave. Segundo esses

autores, cada paradigma é baseado em diferentes conjuntos de pressupostos a respeito

da natureza das ciências sociais; tais pressupostos seriam agrupados em duas

dimensões. Uma dimensão seria o tipo de dinâmica social a ser estudado: processos de

mudança radical ou processos estáveis. Outra dimensão seria a percepção da realidade a

partir de um enfoque objetivo ou de um enfoque subjetivo. A combinação desses

pressupostos dá origem a quatro paradigmas básicos: funcionalista, interpretativo,

humanista radical e estruturalista radical. Cada um desses paradigmas refere-se a uma

rede de escolas com pensamentos diferentes e estão representados na Figura 1.

Figura 1 - Quatro paradigmas para a análise da teoria social

Mudança Radical

Humanista radical Estruturalista radical
Subjetivo Objetivo

Interpretacionismo Funcionalismo

Regulação

Fonte: Burrell e Morgan (1979)

O paradigma funcionalista é baseado no pressuposto de que a sociedade é objetiva e as

ciências sociais devem estudar processos estáveis, ou seja, dentro dessa perspectiva, a

sociedade tem existência real e concreta, e os fatos devem ocorrer de forma ordenada e

regulada.
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Já no paradigma interpretativo, a sociedade é percebida como subjetiva, enquanto o

foco das ciências sociais continua sendo o estudo da estabilidade. Dentro dessa visão, a

realidade não existe de forma concreta, mas é um produto das experiências individuais

subjetivas e intersubjetivas.

o paradigma humanista radical tem como objeto de estudo a sociologia das mudanças

radicais a partir de um ponto de vista subjetivo. Dentro dessa perspectiva, a realidade é

tanto construída quanto sustentada socialmente.

o último paradigma é o estruturalista radical, que propõe que o objeto de estudo das

ciências sociais sejam processos de mudança radical a partir de um ponto de vista

objetivo. Ele está relacionado com uma concepção materialista do mundo social.

A classificação proposta por Burrell e Morgan (1979) tem sido uma importante

referência na área de pesquisa organizacional. No entanto, como todo modelo teórico, as

categorias definidas pelos autores devem ser percebidas mais como uma tentativa de

aproximação da realidade do que como um mapa estático do conhecimento. A realidade

das teorias sociais é multifacetada, fazendo com que modelos como o descrito

anteriormente devam ser usados mais como guias de referência e não como sistemas

rígidos de classificação. A maioria dos estudos organizacionais tem sido feita dentro do

paradigma funcionalista descrito por Burrell e Morgan (1979). Estes trabalhos têm

estudado as organizações como um fenômeno que é o resultado de uma realidade

objetiva e ordenada.

A tecnologia é um interesse de pesquisa clássico na área de estudos organizacionais,

tendo sido investigada também por outras áreas do conhecimento. A recorrência do

tema é facilmente entendida em razão da importância da tecnologia na sociedade. No

entanto, deve-se salientar que, mesmo limitando-se o assunto à área de teoria

organizacional, diferentes enfoques têm sido dados pelos estudiosos a esse conceito.

Apesar disso, a maior parte dos estudos foi realizada a partir de um enfoque

funcionalista (Woodward, 1965; Pugh et al., 1968;Aiken e Hage, 1968; Glisson, 1978).

A estrutura organizacional também tem sido um tema de interesse da área de estudos

organizacionais. O Grupo de Aston (1968) estudou intensamente as estruturas
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organizacionais, definindo dimensões estruturais básicas. As pesquisas desse grupo

foram um marco na área, e vários estudos foram realizados a partir dos seus trabalhos.

Voltaremos a esse assunto posteriormente.

As relações entre tecnologia e estrutura têm sido estudadas exaustivamente com

enfoques bastante diversificados. De forma geral, o assunto, inicialmente, foi abordado

dentro de uma ótica funcionalista, e o trabalho de Woodward (1965) foi um marco para

os estudos sobre o tema. As pesquisas de Woodward (1965), Pugh et aI. (1968) e Child

(1972) abordaram a estrutura como algo real, concreto e observável, tendo como

preocupação central os aspectos mensuráveis do fenômeno.

Ao longo dos anos, outras linhas de trabalho pertencentes aos outros paradigmas

propostos por Burrell e Morgan incorporaram interpretações distintas ao assunto

(Barley, 1986; Zuboff, 1988). Estes autores trouxeram importantes contribuições para o

entendimento do relacionamento entre essas duas variáveis (McLoughlin, 1999). Com o

objetivo de caracterizar o objeto de estudo da presente dissertação, faremos,

inicialmente, uma revisão das principais pesquisas realizadas sobre o relacionamento

entre tecnologia e organizações, procurando apresentar os resultados mais importantes.

Assim, no presente trabalho, a proposta foi analisar processos de mudança, levando em

consideração aspectos tanto objetivos quanto subjetivos do ambiente organizacional.

Como tem sido muito discutido em trabalhos sobre metodologia (Creswell, 2003), a

utilização exclusiva de classificações metodológicas tradicionais está sendo

questionada. Do ponto de vista epistemológico, não classificamos o presente trabalho

como um estudo funcionalista, apesar de utilizarmos alguns instrumentos de coleta de

dados desenvolvidos dentro deste referencial teórico. Nosso interesse não foi estudar

processos de regulação a partir de um enfoque objetivo. O argumento desta dissertação

é de natureza mais crítica e está relacionado com aspectos subjetivos envolvidos em

processos de mudança. Entendemos que uma classificação metodológica mais adequada

seria de um método misto, que faz uso de procedimentos tanto quantitativos quanto

qualitativos (Creswell, 2003).
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1.2 Pesquisas sobre tecnologia e estrutura organizacional

Os pnmeiros estudos sobre o relacionamento entre organizações e tecnologia

consideravam a tecnologia como sendo um fator-chave na formatação das estruturas,

dos comportamentos e das mudanças organizacionais. Outros enfoques foram sendo

incorporados às pesquisas sobre o tema ao longo dos anos. O papel determinístico da

tecnologia foi revisto, tendo sido realizados estudos que, em oposição à corrente de

pensamento dominante, consideraram a tecnologia como variável dependente da

estrutura organizacional.

Ao final de meio século de pesquisas sobre o tema, percebemos que o relacionamento

entre estas duas variáveis é bastante complexo, existindo influência recíproca que,

também, é mediada por outros componentes do meio ambiente. Tushman e Nelson

(1990) enfatizaram que é cada vez mais claro que as influências causais ocorrem nas

duas direções. Apesar disso, os trabalhos que estudam a forma como as organizações

moldam a mudança tecnológica são raros.

Scott (1990) também caracterizou a relação entre tecnologia e organizações como um

via de mão dupla, dividindo os estudos sobre este tema em dois grandes grupos. No

primeiro grupo, temos os estudos que trataram a tecnologia como agente causal,

investigando o impacto de determinadas tecnologias no desempenho e na estrutura

organizacional. No segundo grupo, temos os estudos que enfocaram a variabilidade das

estruturas organizacionais na sua capacidade de gerar e apropriar-se de novas

tecnologias. Este caminho investiga como os formatos organizacionais apóiam o

processo de inovação.

Inicialmente, faremos uma revisão das pesquisas classificadas por Scott (1990) como

pertencentes ao primeiro grupo. Caracterizaremos as análises pertencentes a esse grupo

como estudos funcionalistas. Essas pesquisas definiram variáveis básicas para a análise

das organizações e desenvolveram instrumentos para a sua mensuração. Tais

instrumentos foram identificados como válidos e fidedignos em diversas pesquisas.

Com base nesses resultados, o presente trabalho utilizou alguns instrumentos elaborados

a partir do referencial funcionalista.
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1.2.1 Estudos funcionalistas

1.2.1.1 As pesquisas de Woodward

o trabalho de Joan Woodward (1965) foi um marco na área organizacional, pois foi o

primeiro estudo empírico extenso sobre as relações entre organizações e tecnologia.

Durante a década de 50, ela conduziu uma pesquisa com 100 organizações

manufatureiras que operavam perto de South Essex, na Inglaterra. Sua formação inicial

era em sociologia, e seu interesse de pesquisa era a relação entre desempenho

empresarial e estrutura.

o estudo procurou responder à seguinte pergunta: "Quais arranjos organizacionais

levam aos níveis mais altos de desempenho?" Inesperadamente, os dados não revelaram

nenhuma relação significativa entre estrutura organizacional e desempenho. Numa

tentativa de entender melhor o processo, Woodward agrupou as empresas de acordo

com o seu nível de complexidade técnica. Ela desenvolveu uma tipologia que

classificava as empresas em três categorias tecnológicas básicas: indústrias de produção

de pequenos lotes, indústrias de produção em massa e indústrias de processo contínuo.

Para Woodward, esses grupos possuíam uma complexidade tecnológica crescente, com

o primeiro sistema situando-se no início da escala de complexidade técnica e, o terceiro,

no fim ou, nos termos de Mintzberg (1979), numa sofisticação crescente.

No que diz respeito a estrutura organizacional, a autora do presente estudo identificou

três situações básicas. Em organizações com tecnologia simples e onde há o predomínio

do trabalho manual e artesanal, a estrutura seria tipicamente informal e orgânica. Em

empresas onde a produção se caracteriza pelo processo de produção em massa e em

grandes lotes, a organização do trabalho se transformaria, tomando-se mais mecânica e

formalizada e aproximando-se bastante dos preceitos propostos pela administração

clássica. Já nas indústrias de processo contínuo ocorreria, novamente, uma mudança nas

estruturas organizacionais. Nesse tipo de organização, o uso intensivo de tecnologia é

particularmente acentuado e ocorre um índice elevado de automação do processo

produtivo, propiciando, assim, novamente o surgimento de estruturas mais orgânicas.
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Podemos resumir a proposição da autora sobre o tema da seguinte forma: o avanço da

tecnologia faria surgir primeiro uma estrutura mais mecanicista e, em um grau mais

avançado, uma mais orgânica. Esse é o mesmo tipo de classificação apresentado no

trabalho de Bums e Stalker (1961). A análise de Woodward levou a uma conclusão de

que freqüentemente é citada como um exemplo do determinismo tecnológico. A

referida autora propôs a existência de um imperativo tecnológico: "existe um forma

específica de organização que é mais apropriada para cada situação técnica"

(Woodward, 1965). Outra conclusão do estudo foi que a adoção de determinadas

tecnologias resulta em sucesso comercial somente quando a gerência adota formas

organizacionais específicas. Woodward achou uma forte correlação estatística entre o

tipo de sistema de produção, o tipo de sistema de controle gerencial e o sucesso

comercial.

No entanto, de acordo com Motta (1976), "o grupo de Woodward nunca entendeu que a

tecnologia fosse a única variável a influenciar a organização da fábrica, nem a excluir a

importância da ação dos administradores neste terreno. Concluiu, porém, que, no que

diz respeito aos aspectos organizacionais específicos estudados, a tecnologia revelava-

se como um fator cuja influência tinha que ser considerada como de primeira ordem".

Ao longo dos anos ficou claro que a tipologia proposta por Woodward tinha algumas

limitações. Seu estudo examinou, principalmente, organizações industriais pequenas e
médias. O relacionamento que ela encontrou entre tecnologia e o elo desempenho-

estrutura mostrou-se menos significativo para organizações maiores e mais complexas.

Outra limitação foi que sua pesquisa restringiu-se apenas a empresas manufatureiras.

Apesar disso, os resultados tomaram-se referência importante na área de estudos

organizacionais, pois seu estudo foi a primeira pesquisa, com base num conjunto

extenso de dados, a relacionar tecnologia, estrutura organizacional e desempenho. A

partir desse estudo, diversas pesquisas envolvendo a interação entre tecnologia e

organizações foram conduzidas.

A pesquisa de Woodward (1965) discutiu a influência da tecnologia na estrutura das

organizações e tomou-se referência obrigatória nos estudos sobre o tema. Para a

presente dissertação, o trabalho de Woodward tem uma função importante. Voltamo-

nos especificamente para investigar a adequação da proposição de Woodward, segundo
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a qual o uso intensivo de tecnologia favorece o desenvolvimento de estruturas mais

orgânicas.

1.2.1.2 As pesquisas do Grupo de Aston

Já na década de 60, um grupo de pesquisadores, que ficou conhecido como Grupo de

Aston, realizou uma ampla pesquisa relacionando organizações e meio ambiente. Os

trabalhos do grupo tiveram início quando Derek Pugh organizou uma equipe de

pesquisadores na Aston University, Birmingham, Reino Unido. O objetivo do grupo era

fazer um estudo mais abrangente de organizações, tendo a preocupação de realizar

pesquisas com um universo amplo de empresas. O pressuposto das pesquisas de Aston

era de que seria possível uma abordagem multivariada para a causalidade a partir do

estabelecimento de dimensões da estrutura organizacional. Os estudos desse grupo

foram planejados para desenvolver um modelo de análise das organizações e, portanto,

possibilitar que os pesquisadores identificassem relações de causa e efeito que fossem

generalizáveis.

Um dos interesses do Grupo de Aston foi a estrutura organizacional, e ele utilizou o

trabalho de Weber (1947) sobre burocracia como ponto de partida. Weber propôs um

"ideal" burocrático de organização, que seria baseado nos seguintes princípios: uma

hierarquia claramente definida, normas e regras especificadas; e procedimentos

administrativos escritos. O conceito weberiano de burocracia era entendido de forma

unidimensional, ou seja, uma organização só seria considerada burocrática quando

tivesse todas as características do tipo ideal.

Os pesquisadores de Aston realizaram um trabalho sistemático para identificar

dimensões da estrutura organizacional. Procuraram validar, empiricamente, as

características descritas por Weber, construindo um instrumento com 64 escalas, que

tinha como objetivo medir vários aspectos de seis "dimensões estruturais primárias".

Essas dimensões foram traduzidas em definições operacionais, a partir das quais as

diferentes escalas do instrumento foram construídas. Os conceitos que eles incluíram na

lista de variáveis estruturais são citados em diversos trabalhos sobre gerenciamento e

organizações.
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Eles definiram como características primárias da estrutura organizacional seis

dimensões: especialização, padronização, formalização, centralização, configuração e

flexibilidade. A seguir, apresentamos, de forma mais detalhada, as dimensões propostas

pelo Grupo de Aston (Pugh et aI., 1968).

Especialização

A dimensão de especialização refere-se à divisão de trabalho dentro da organização, isto

é, à distribuição de tarefas entre os diferentes cargos. O grau de especialização de papéis

está ligado à diferenciação de atividades dentro de cada função.

Padronização

Na dimensão de padronização, dois aspectos são considerados: padronização de

procedimentos e padronização de papéis. A padronização de procedimentos é um

aspecto básico da estrutura organizacional que permite, dentro de uma visão weberiana,

distinguir organizações burocráticas e tradicionais das carismáticas. O segundo aspecto

da padronização refere-se ao grau em que a empresa prescreve os seguintes perfis: a

definição dos papéis e qualificações para os cargos, a medida de desempenho em

papéis, os títulos dos cargos e símbolos associados ao "status" das funções e as

recompensas para o desempenho destas.

Formalização

Esta dimensão indica a extensão com que as atividades organizacionais estão definidas

por escrito. Os aspectos abrangidos por esta dimensão podem ser divididos em dois

grupos. Um grupo diz respeito a procedimentos, regras e documentos em geral

(incluindo contratos e acordos, entre outros). O outro diz respeito à operacionalização

de processos que lidam com: tomadas de decisão (aplicações de recursos financeiros e

contratações, entre outros), comunicação de decisões e instruções (planos, minutas,

requisições e outros) e transmissão de informações, incluindo feedback.

Centralização

A dimensão de centralização refere-se à posição hierárquica em que são tomadas as

decisões que afetam a organização. Na literatura em geral, dois tipos de autoridade têm

sido identificados: autoridade formal ou institucional resultante, basicamente, da
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posição hierárquica; e autoridade pessoal ou real resultante do conhecimento e da

experiência.

Configura~ão

A configuração está relacionada com a estrutura de autoridade, ou seja, com o sistema

de relacionamentos entre posições ou cargos descrito em termos da autoridade dos

superiores e da responsabilidade dos subordinados. Tal conceituação é comumente

expressa na forma de um organograma.

Flexibilidade

Esta dimensão expressa mudanças na estrutura organizacional dentro de determinado

período de tempo. Podem ser distinguidos três fatores distintos: a intensidade (pequenas

mudanças x grandes mudanças), a velocidade e a aceleração da mudança. Outro aspecto

dessa dimensão é a receptividade que a empresa tem para novas idéias, bem como a sua

disponibilidade e habilidade de absorvê-las.

Os resultados das pesquisas levaram Pugh et aI. (1968) a redefinir os componentes

estruturais principais. As dimensões passaram a ser: (1) estruturação de atividades, (2)

concentração de autoridade, (3) controle de linha do fluxo de trabalho e (4) tamanho do

componente de apoio. Pugh e Hickson (1976) relataram que, dessas quatro dimensões

estruturais básicas, duas se sobressaem. A primeira é a estruturação de atividades, que

inclui especialização, padronização e formalização; e a segunda é a concentração de

autoridade, que inclui centralização e autonomia de uma organização-matriz. As outras

dimensões - controle de linha do fluxo de trabalho e tamanho do componente de apoio

- seriam menos importantes. Eles entendiam que as duas dimensões principais

poderiam fornecer uma surpreendente compreensão da estrutura de uma empresa, pois

ambas refletem dois aspectos fundamentais das organizações: divisão do trabalho e

divisão de autoridade.

Pugh et alo (1968) compararam, também, os resultados de seus estudos com os obtidos

por Woodward (1965). Apesar da dificuldade de confrontar diretamente as duas

pesquisas, sete variáveis residuais foram identificadas como tendo associações com a

tecnologia. Eles observaram que as organizações menores tinham sua estrutura bastante

ligada à tecnologia. A partir daí, uma hipótese alternativa foi formulada: "Variáveis
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estruturais estarão associadas com a tecnologia operacional apenas onde elas estão

centradas no fluxo de trabalho. Quanto menor for a organização, mais sua estrutura será

influenciada pelos efeitos tecnológicos; quanto maior for a organização, mais esses

efeitos estarão confinados a variáveis como o número de empregados em atividades

ligadas ao próprio fluxo de trabalho e não será identificável em variáveis mais remotas

da estrutura administrativa e hierárquica" (Hickson et aI., 1969). A pesquisa de Aston

identificou que a tecnologia operacional foi responsável apenas por pequena proporção

da variância total das características estruturais; a influência da variável tamanho nas

dimensões estruturais foi muito mais importante.

A partir dos resultados da pesquisa realizada, o Grupo de Aston propôs que a burocracia

é um conceito multi dimensional, isto é, que as organizações poderiam ser burocráticas

de diversas maneiras. Conseqüentemente, o tipo burocrático proposto por Weber não

seria válido, pois a burocracia assumiria formas distintas em diferentes ambientes (Pugh

et aI., 1968; Pugh et aI., 1969). Dentro dessa mesma linha, Hinings e Lee (1971) e

Donaldson et aI. (1975) também não encontraram correlação significativa entre

centralização e formalização, mas sim uma correlação entre centralização e autonomia.

Esse resultado indicou, novamente, a multidimensionalidade do conceito de burocracia,

evidenciado a necessidade de revisão do tipo ideal burocrático de Weber.

Os trabalhos de Aston tornaram-se referência na área de estudos organizacionais, e

diversas pesquisas utilizando a metodologia proposta pelo grupo foram conduzidas. No

entanto, os resultados obtidos pelos diferentes estudos foram, muitas vezes,

contraditórios. Apesar das dificuldades encontradas e das diferenças de

operacionalização, existe, atualmente, um consenso crescente sobre as dimensões

estruturais relevantes para o entendimento das organizações. De acordo com Child

(1974), tem surgido uma concordância de que as três principais dimensões da estrutura

organizacional são: (1) centralização, que é a extensão com que a autoridade de tomar

decisões que afetam a organização está confinada a níveis superiores da hierarquia; (2)

especialização, que é a extensão em que os deveres oficiais estão divididos entre e

dentro das áreas funcionais; e (3) formalização, que abrange os conceitos bastante

relacionados de Pugh et aI. (1968) de "padronização" (a extensão na qual as atividades

estão sujeitas a procedimentos-padrão) e "formalização" (a extensão na qual

procedimentos, regras e instruções estão escritos).
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Van de Ven (1976) também propôs três dimensões principais de estrutura: centralização

(hierarquia da tomada de decisões), complexidade (a quantidade de especialização e o

grau de conhecimento dos funcionários) e formalização (padronização de

procedimentos). Essa categorização é equivalente à proposta por Child (1974), pois,

apesar da diferença de nomes, as dimensões especialização e complexidade são muito

semelhantes quanto ao conteúdo.

Em todas as pesquisas do grupo, a tecnologia foi abordada, de forma determinística,

como uma variável independente que influencia (mesmo que de forma limitada) a

estrutura das organizações. Uma contribuição essencial do trabalho do grupo foi a

definição de dimensões estruturais básicas das organizações. Esse referencial teórico é

utilizado até hoje em estudos da área.

Para a escolha das variáveis dependentes, utilizamos os conceitos de estrutura

apresentados pelo Grupo de Aston (Pugh et aI., 1968; Hickson et aI., 1969; Hinings e

Lee, 1971; Donaldson et aI., 1975). Essa decisão foi baseada na importância das

dimensões estruturais definidas pelo Grupo de Aston para o entendimento do

funcionamento das organizações. A partir dos resultados obtidos por Child (1974) e Van

de Ven (1976), decidimos estudar, especificamente, duas dimensões estruturais. Estas

dimensões têm sido recorrentemente identificadas como importantes no estudo do

funcionamento das organizações: padronização e centralização. Entendemos que o

mapeamento dessas dimensões permite uma boa compreensão da estrutura das

organizações estudadas. A dimensão de especialização não seria muito interessante para

este trabalho, já que o nosso foco é primariamente o estudo de apenas uma função nas

centrais de atendimento: atendentes. Para o estudo das dimensões de padronização e

centralização, faremos uso de escalas desenvolvidas e validadas por pesquisas que

utilizaram as definições apresentadas pelo grupo.

/.2.1.3 A pesquisa de Perrow

Uma questão recorrente no estudo das relações entre tecnologia e organizações é a

conceituação das variáveis estudadas. Com relação à variável tecnologia, uma

dificuldade é a utilização de uma dimensão tecnológica que abranja organizações
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atuando tanto no setor industrial quanto no de serviços. As pesquisas de Woodward

(1965) e do Grupo de Aston (1968) tiveram como foco de estudo o setor industrial.

Empresas atuando em outros ramos de atividade não foram investigadas. O trabalho de

Perrow (1967) veio suprir essa lacuna, aumentando a perspectiva teórica do conceito de

tecnologia. Sua concepção é suficientemente ampla para permitir que diferentes tipos de

organizações sejam estudados e comparados, englobando tanto fábricas quanto

empresas atuando no setor de serviços. Ele discutiu a tecnologia a partir de um nível de

análise da unidade, sendo sensível à existência de uma diversidade de tecnologias

organizacionais. Sugeriu, ainda, a seguinte definição: "entende-se por tecnologia as

ações que um indivíduo executa num objeto, com ou sem a ajuda de ferramentas ou

dispositivos mecânicos, a fim de mudá-lo. O objeto ou matéria-prima, pode ser um ser

vivo, humano ou não, um símbolo ou um objeto inanimado". Nesse processo, o

indivíduo precisa interagir com outras pessoas, e a forma como essa interação ocorre é

chamada de estrutura organizacional, que envolve os arranjos ou relacionamentos que

permitem a coordenação e controle do trabalho.

Segundo Perrow (1967), "O interesse no estudo da tecnologia como variável

independente deriva do reconhecimento de que o processo de trabalho de uma

organização fornece os fundamentos sobre os quais a estrutura social é construída e, por

esta razão, a tecnologia deve influenciar a natureza da estrutura social". Ele também

considerou que a tecnologia é a característica determinante das organizações, tratando-a

como variável independente, e a estrutura (o arranjo entre pessoas de forma a realizar o

trabalho) como variável dependente. Esse autor entendia que sua classificação seria uma

base mais adequada para a comparação de organizações vis-à-vis os esquemas da época.

O referido autor também ampliou a conceituação da tecnologia organizacional para

além dos limites dos sistemas de produção, identificando as operações, os materiais e os

conhecimentos como características importantes: essas três áreas agregadas abrangem

os diferentes significados da variável. A tecnologia de operações compreende as

técnicas utilizadas nas atividades de fluxo de trabalho. A de materiais amplia a noção

tradicional do conceito, referindo-se aos insumos utilizados no curso do trabalho. A

tecnologia de conhecimentos está relacionada com as exceções que ocorrem durante a

execução das tarefas e com o grau de análise lógica possível de ser alcançado. Esta
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última faceta do conceito foi desenvolvida, principalmente, por Perrow e está ligada às

características do conhecimento utilizado durante o desempenho das atividades.

o modelo de Perrow (1967) identificou dois aspectos da tecnologia como diretamente

relevantes para a estrutura organizacional. O primeiro é o número de exceções que

ocorrem no trabalho e o segundo, a natureza do processo de procura que é realizado

pelo indivíduo quando as exceções ocorrem. A escala de exceções vai de poucas até

muitas e a escala de procura, de problemas analisáveis até não-analisáveis. Essa

classificação dá origem a quatro quadrantes. Perrow teorizou que as dimensões

tecnológicas que ele definiu eram inter-relacionadas e propôs a existência de uma

diagonal de rotina/não-rotina. Esta diagonal contém elementos tanto de exceções quanto

de problemas não-analisáveis, abarcando vários aspectos da questão tecnológica. O

nível de rotinização, por exemplo, é um conceito que pode ser aplicado em diversos

tipos de empresas, sendo bastante adequado para atividades realizadas em cal! centers.

Estudos empíricos encontraram correlação positiva entre as duas dimensões (Van de

Ven e Delbecq, 1974). Na Figura 2, apresenta-se o modelo proposto por Perrow.

Figura 2 - Variável tecnologia

Procura

Exceções
Problemas não-analisáveis

Poucas exceções

Indústrias manuais
Muitas exceções

Engenharia

Fonte: Perrow (1967) Problemas analisáveis

.Além da tecnologia, a análise feita por Perrow abrange, também, as características da

matéria-prima, o desenho da tarefa, a estrutura social e os objetivos da organização.

Este conjunto de variáveis seria um poderoso instrumento para comparação de

organizações, sendo a tecnologia o primeiro elemento a ser considerado. No entanto, em

seu texto, Perrow escreveu : "é cada vez mais reconhecido que não existe o que é
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chamado de a melhor teoria, a não ser que ela seja tão geral que será de pouca utilidade

no entendimento da variedade de organizações".

Um ponto fraco das dimensões de tecnologia propostas por Perrow é que elas têm uma

operacionalização complexa e, portanto, são difíceis de serem testadas empiricamente.

Apesar disso, vários estudos foram conduzidos a partir do modelo que ele propôs (Hage

e Aiken, 1969; Lynch, 1974; Glisson, 1978; Van de Ven e Delbecq, 1974). Alguns

pesquisadores combinaram as duas dimensões de Perrow (1967) em uma única escala

de grau de rotina. Hage e Aiken (1969), por exemplo, consideraram o número de

problemas e as dificuldades encontradas no seu gerenciamento como indicadores de

rotina da tecnologia organizacional.

As pesquisas de Perrow, apesar de ampliarem a conceituação da variável tecnologia,

mantiveram-na na posição de variável independente. Seus estudos enfatizaram a

importância do processo de trabalho na fundamentação da estrutura organizacional. Em

razão da adequação da definição de tecnologia de Perrow para as atividades

desempenhadas em call centers, estudaremos esta variável utilizando instrumentos de

coleta de dados desenvolvidos a partir desse referencial teórico.

/.2.1.4. Principais resultados dos estudos funcionalistas

o enfoque funcionalista foi bastante produtivo, e inúmeras pesquisas foram realizadas

com esse embasamento teórico. No entanto, ao analisarmos os dados obtidos em

diversas pesquisas realizadas dentro deste enfoque, percebemos a existência de

resultados contraditórios. Alguns levantamentos identificaram as variáveis de contexto

como fatores determinantes no funcionamento das organizações, relatando fortes

correlações entre tecnologia e vários componentes da estrutura organizacional

(Woodward, 1965; Hage e Aiken, 1969; Khandwalla, 1974). Outros autores chegaram a

conclusões exatamente opostas, não encontrando nenhuma correlação forte e apontando

para a limitação dessas variáveis na formatação das organizações (Hickson et al., 1969;

Mohr, 1971; Child e Mansfield, 1972). Portanto, podemos dizer que, dentro dos estudos

funcionalistas, não existe consenso sobre qual é o impacto que a tecnologia tem na

estrutura organizacional.
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Durante vários anos, tentou-se esclarecer essas dúvidas através da realização de outras

pesquisas, algumas novas, outras replicações de estudos anteriores. O pressuposto por

trás desse comportamento era de que existiria uma verdade absoluta sobre o

relacionamento entre tecnologia e organizações e que caberia à ciência apenas descobrir

as características dessa relação. O método apropriado para esse tipo de investigação

seria uma abordagem positivista. A crença na qual esse comportamento está baseado é a

de que o mundo é um conjunto ordenado de relações, e o papel do cientista é a

aplicação do método adequado para descobri-las.

Vários artigos foram publicados levantando as possíveis causas para a heterogeneidade

nos resultados alcançados. As explicações para esse cenário conflitante baseiam-se em

aspectos conceituais e metodológicos. A conceituação das variáveis estrutura e

tecnologia tem sido objeto de crítica, sendo conceitos multidimensionais. No entanto, a

maior parte das pesquisas investiga apenas uma dimensão das variáveis. Os problemas

metodológicos apontados são de naturezas diversas, a composição da amostra, o

momento de realização do estudo, os instrumentos e o procedimento de coleta de dados

são todos exemplos de aspectos identificados como geradores de inconsistências nos

dados levantados. O tempo de duração da coleta de dados é outro ponto a ser

considerado, a metodologia utilizada nos estudos contingencialistas é

predominantemente transversal, ressaltando-se que estudos longitudinais são

praticamente inexistentes. Scott (1990) argumentou que a coleta de dados em apenas um

momento pode gerar resultados parciais e incompletos.

Apesar das contradições encontradas, Fry (1982), comparando mais de quarenta estudos

sobre a relação entre tecnologia e estrutura, concluiu pela existência de relacionamentos

entre essas variáveis. Tais correlações são consistentes, independentemente das

concepções de estrutura e tecnologia, do nível de análise ou do tipo de medida. Deve-se

ressaltar que a tecnologia parece ter maior impacto em nível da unidade e em

organizações menores. O estudo de Fry (1982) evidenciou a existência de um

relacionamento entre estrutura organizacional e tecnologia sem se preocupar com a

força dessa correlação.

Em revisão feita por Miller et al. (1991) houve resultados semelhantes. Esses autores

analisaram três décadas de estudos sobre tecnologia e estrutura organizacional, com o
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objetivo de desenvolver e testar modelos potencialmente válidos e mais abrangentes.

Eles realizaram um teste teórico meta-analítico, mostrando que, em geral, as relações

entre tecnologia e estrutura não são afetadas pelas diferentes definições de tecnologia

nem pelas variações do tamanho organizacional.

Nosso estudo fez uso de alguns instrumentos de coleta de dados desenvolvidos a partir

de estudos funcionalistas. Esses instrumentos foram testados e identificados como

válidos e fidedignos (Hall, 1963; Dewar et aI., 1980; Martin e Glisson, 1989). A

utilização de escalas para investigação das variáveis tecnologia e estrutura mostrou-se

adequada para o nosso objetivo. Deve-se notar que os entrevistados complementaram

suas respostas às escalas dos instrumentos, fornecendo explicações verbais para suas

escolhas. Dessa forma, os instrumentos quantitativos serviram também como estímulo

para a coleta de dados qualitativa.

1.2.2. Estudos não-funcionalistas

As pesquisas citadas anteriormente foram realizadas dentro do enfoque da teoria da

contingência e concebidas dentro de um paradigma funcionalista. Tais estudos, de

forma geral, trataram a tecnologia como variável independente e determinante da

estrutura organizacional (Bertero, 1999). O aspecto humano não foi objeto de interesse

direto dos estudos contingencialistas. No entanto, até mesmo dentro desse referencial

teórico, alguns pesquisadores identificaram a necessidade de um quadro teórico mais

amplo. Esses estudos tiveram resultados que indicaram que as influências causais entre

tecnologia e estrutura ocorrem nas duas direções.

Por exemplo, Glisson (1978) se propôs a examinar o padrão de relações causais entre

dimensões estruturais e a rotinização tecnológica em organizações de serviços,

realizando uma pesquisa dentro da linha funcionalista. No entanto, os resultados da

pesquisa não estabeleceram empiricamente uma relação causal, apontando para a

limitação da percepção da causalidade como um evento unidirecional. Glisson propôs,

então, um referencial teórico que considera que, em organizações de serviços, a

rotinização tecnológica é afetada pela estrutura organizacional, indicando a necessidade
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de uma análise que leve em consideração as influências mútuas das variáveis tecnologia

e estrutura.

Na maior parte dos estudos sobre tecnologia e organizações, o termo estrutura referia-se

a relações formais e abstratas que restringiriam as ações diárias em ambientes formais.

Alguns pressupostos estão relacionados com essa caracterização, a tecnologia era

percebida como uma causa material e as relações entre tecnologia e estrutura eram

entendidas como ordenadas e independentes do ambiente organizacional.

Ao analisar os resultados dos estudos contingencialistas, Barley (1986) propôs uma

nova abordagem. Para esse autor, uma atitude mais produtiva seria encarar as

evidências contraditórias como um resultado recorrente. Para ele, outros quadros de

referência, que pudessem explicar as ligações entre tecnologia e estrutura, deveriam ser

procurados.

Danny Miller (1981) discutiu algumas outras limitações nas pesquisas realizadas dentro

do enfoque contingencialista. Para esse autor, os pressupostos utilizados nessas

pesquisas são desnecessários e inapropriados e são a principal causa para que os

resultados encontrados tenham sido fragmentados e inconclusivos. O referido autor fez

cinco críticas a este tipo de estudo: a significância de relacionamentos multi variados,

bivariados ou circunscritos é geralmente superestimada; existe um pressuposto tácito de

que o relacionamento entre as variáveis vai se manter constante em contextos

diferentes; pressupõem-se que existe apenas um caminho para o sucesso; a adaptação é

estudada dentro de uma perspectiva estática, e as pesquisas têm orientação

eminentemente determinística. O mesmo autor propôs uma abordagem que tente

encontrar agrupamentos naturais entre um grande número de variáveis de ambiente, de

variáveis organizacionais e de estratégia. Esses tipos descritos são chamados de gestalt e

teriam utilidade preditiva.

Ao longo dos anos ficaram claras as limitações de se considerar a tecnologia como uma

variável que tem efeitos na organização, independentemente do fator humano. As

questões levantadas por Danny Miller (1981) apontam as limitações existentes na

abordagem contingencialista. O que podemos observar na realidade é que um mesmo

. tipo de processo produtivo permite diferentes formas de administração e estruturação, à
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medida que em cada um deles encontramos agentes sociais e histórias diferentes. O

impacto da estratégia empresarial e dos tomadores de decisão na implementação

tecnológica e na estrutura organizacional começou a ser investigado por alguns

pesquisadores.

Miller (1981) sugeriu a incorporação da dimensão da formulação da estratégia

empresarial como elemento importante no entendimento das relações entre o ambiente e

as empresas. Para ele, a formulação estratégica, por um lado, é um elemento que

interfere nos processos organizacionais; por outro lado, as decisões estratégicas são o

resultado de interações sociais e vão ser influenciadas pelas relações de poder entre as

coalizões dominantes.

Bobbitt e Ford (1980), conduzindo uma pesquisa com o mesmo foco de interesse,

identificaram a importância da inclusão do tomador de decisão na explicação e predição

da estrutura organizacional. Para eles, a estrutura organizacional é o resultado da

interação das orientações cognitivas e motivacionais do tomador de decisão, das

estratégias de transformação e do contexto organizacional (tamanho, tecnologia,

ambiente e estrutura atual). Os fatores contextuais são uma fonte de informação para os

tomadores de decisão, que processam essa informação de acordo com suas orientações

cognitivas e motivacionais e, dadas as restrições, planejam estruturas consistentes com

tais orientações. O fato de que no mesmo contexto foram encontradas tanto

organizações efetivas quanto não-efetivas, com estruturas similares e diferentes, indica

a importância da inclusão de outros fatores na análise, além daqueles de contexto. A

tecnologia continua a ser tratada como uma variável independente, mas sua ação sobre a

estrutura organizacional sofre a mediação do fator humano, representado pela figura do

tomador de decisão.

Assim, o resultado da interação entre tecnologia e organização do trabalho vai ser fruto

de um processo de escolha e negociação das partes envolvidas. A mudança não é um

evento racional e linear, o que faz com que o relacionamento entre tecnologia e

organizações esteja sempre em transformação. As tecnologias e suas características e

não apenas seus efeitos organizacionais são socialmente moldadas. Essa abordagem

resgata o fato de que aspectos técnicos são também uma construção social.
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Já na década de 50, o Instituto Tavistock, da Inglaterra, realizou estudos que tinham

corno objetivo o engajamento social das ciências sociais. As pesquisas conduzidas por

essa instituição tinham forte embasamento na psicologia e privilegiaram os aspectos

humanos no funcionamento das organizações. Os trabalhos desse grupo tiveram grande

repercussão e influência nas ciências sociais de forma geral. Eles estudaram a

importância dos fatores sociais no funcionamento das organizações, investigando as

dinâmicas em processos de mudança.

Nos estudos organizacionais que têm corno interesse as relações entre tecnologia e

organizações, a influência dos trabalhos do Instituto Tavistock pode ser percebida em

dois tipos de literatura empírica: estudos sociotécnicos e estudos de caso de mudança

tecnológica. Essas linhas de pesquisa utilizam urna abordagem longitudinal e têm corno

foco o estudo de processos de criação e implantação de novas tecnologias (Scott, 1990).

As novas tecnologias têm efeitos objetivos, mas ocasionam também mudanças em

aspectos mais subjetivos da realidade organizacional. Além das estruturas

organizacionais definidas pelo Grupo de Aston (1968), encontramos nas organizações

outros tipos de fenômenos que podemos caracterizar corno estruturas sociais e de

relacionamento (Berger e Luckrnann, 1990).

A abordagem dos aspectos subjetivos do fenômeno trouxe urna nova luz ao estudo das

relações entre tecnologia e estrutura, apontando para a interdependência do

relacionamento entre estas duas variáveis, ou seja, tanto a tecnologia influencia a

estrutura organizacional quanto a estrutura organizacional/social tem efeitos sobre a

tecnologia adotada pela empresa (Srnircich e Calás, 1995). A adoção de mudanças

tecnológicas acarreta transformações em aspectos objetivos (organização do trabalho,

sistema hierárquico) e também em aspectos subjetivos (estrutura social, relações de

poder, padrões de relacionamento, padrões de interpretação) do funcionamento das

organizações.

Ao longo da década de 80 começaram a aparecer artigos que trouxeram urna nova

abordagem para o estudo do terna: passou-se a discutir não apenas a estrutura

organizacional, mas também a estruturação (Ranson et al., 1980; Barley, 1986;

Willmott, 1981). A mudança semântica traz dentro de si um redirecionamento de
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interesses de pesquisa. Na realidade, a estrutura organizacional deixa de ser tratada

apenas como uma característica estática do ambiente interno das organizações e passa a

ser entendida como um processo dinâmico.

Um enfoque alternativo foi oferecido por Weick (1973), que propôs que a estrutura

deveria ser definida como uma ação padronizada, interação, comportamento e cognição.

Nessa proposição, a estrutura é entendida como uma propriedade emergente de uma

ação em andamento. Para entender a mudança estrutural, seria necessário perceber

estrutura como um produto e uma restrição do comportamento humano.

Barley (1986) também propôs uma definição de estrutura que incorpora aspectos

interativos. Para ele, a estrutura organizacional poderia ser vista como um fluxo de ação

continuada e como um conjunto de tradições ou formas institucionalizadas que refletem

e restringem essa ação. Tal dinâmica seria o processo de estruturação, no qual as

práticas da instituição moldam as ações humanas, as quais reafirmam ou modificam a

estrutura institucional, ou seja, a estrutura é entendida como uma propriedade dos

sistemas sociais, que são reproduzidos através da interação social.

Dentro dessa nova perspectiva, o enfoque dado à variável tecnologia também foi

revisto. O pressuposto de que a tecnologia determina a estrutura organizacional toma-se

uma abordagem ingênua, pois perde de vista a multiplicidade de fatores atuando nos

processos de adaptação tecnológica. Na realidade, uma abordagem mais ampla toma-se

necessária, visto que a tecnologia existe no campo do real e do concreto, e em razão

disso o entendimento da sua influência em dinâmicas organizacionais precisa levar em

conta todos os elementos que sofrem seus efeitos.

A tecnologia pode ser vista não mais como um elemento determinista do ambiente das

empresas, mas sim como um ponto de partida para o início de dinâmicas sociais, que

por sua vez modificam ou mantêm os contornos da sociedade. Os processos sociais são

multideterminados, variados e dependentes do contexto, portanto uma mesma

tecnologia pode ocasionar diferentes estruturas organizacionais. Mudanças tecnológicas

iniciam transformações sociais, que por sua vez acarretam adaptações em diversas

esferas do funcionamento das organizações, provocando mudanças nas suas estruturas.

Os processos de mudança acontecem dentro de ambientes que são criados e recriados
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diariamente por pessoas, ou seja, o ambiente das organizações, sua cultura, suas regras e

padrões de funcionamento são um produto social e, como tal, possuem particularidades

e individualidades que apenas podem ser entendidas a partir do contexto do qual fazem

parte.

Em razão disso, a análise do relacionamento entre tecnologia e organização não pode

assumir que a organização é um elemento passivo nesse processo, pois isso seria negar a

própria diversidade existente no mundo empresarial. Da mesma forma que não existem

duas pessoas iguais, não existem duas empresas iguais e mesmo em contextos

semelhantes as respostas organizacionais são diferentes. Essa variabilidade pode ser

entendida apenas quando se levam em conta os ambientes sociais envolvidos. A

empresa e todas as suas estruturas são partes ativas em processos de mudanças, sendo

influencidas e influenciando elementos inseridos no seu funcionamento.

A mudança no foco de interesse das pesquisas acarretou, também, modificação no tipo

de investigação a ser conduzida. Os estudos dentro da perspectiva da teoria da

contingência faziam uso de delineamentos transversais, e a maior parte dos dados

coletados era numérica. A utilização de instrumentos padronizados, com o uso de

questionários estruturados foram procedimentos muito difundidos. Comumente, os

levantamentos eram feitos apenas com funcionários pertencentes a hierarquias

superiores, numa tentativa de identificar características organizacionais consideradas

objetivas.

Com o redirecionamento do enfoque da estrutura organizacional para o processo de

estruturação, o objeto de estudo passou a ser caracterizado não mais como elemento

estático, mas sim como algo em constante transformação. Isso fez com que novos

métodos de coleta de dados fossem necessários. Para esse tipo de pesquisa, o uso de

delineamentos longitudinais é bastante interessante, pois permite que o processo de

mudança seja acompanhado. Só assim seria possível entender a dinâmica da

estruturação como um processo, pois tal procedimento de pesquisa permitiria a

identificação de todas as etapas intermediárias e não apenas a estrutura final. As fontes

de informação utilizadas também foram revistas, e a observação do. ambiente de

trabalho passou a ser um meio importante para o entendimento do contexto das

organizações.
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Na presente dissertação, propusemos estudar mudanças na estrutura organizacional a

partir da introdução de novas tecnologias. Fazendo uso de uma metodologia mista de

pesquisa (Creswell, 2003), coletamos dados quantitativos e qualitativos, através dos

quais investigamos a dinâmica de relacionamento entre essas variáveis. Esta dissertação

partiu do pressuposto de que o ambiente no qual as organizações existem não é linear e

muda rapidamente, funcionando dentro de dinâmicas circulares. O estudo das relações

entre sistemas técnicos e estruturas organizacionais deve ocorrer tendo esta realidade

como pano de fundo.

A seguir, com o objetivo de ilustrar melhor os pontos discutidos anteriormente,

apresentaremos, com mais detalhes, algumas pesquisas realizadas a partir de

pressupostos teóricos não-funcionalistas.

1.2.2.1. A pesquisa de Barley - O caso dos departamentos de radiologia

Barley (1986) se propôs estudar a introdução de novas tecnologias dentro de uma

perspectiva processual. Com o objetivo de entender essa dinâmica, ele conduziu uma

pesquisa em departamentos de radiologia de hospitais que passaram por mudanças

tecnológicas. Ele entendia que a maioria das tecnologias era inserida em contextos já

estabelecidos e que possuem instituições que influenciam eventos subseqüentes.

A mudança tecnológica dos departamentos de radiologia estudados foi a introdução de

equipamentos para a realização de tomografias computadorizadas. Barley coletou dados

em dois hospitais (um urbano e um suburbano), tendo sua pesquisa caráter longitudinal.

Ele documentou os padrões tanto de comportamento quanto de interação e de

interpretação antes, durante e depois da mudança de equipamentos. Seu objetivo era

acompanhar as mudanças na ordem social durante esse processo, e para isso ele

documentou como os padrões de interação dos radiologistas e técnicos mudaram ao

longo do tempo.

Barley introduziu o conceito de script, definindo-o como uma gramática de

comportamento que molda momentos de ação e interação. Nessa perspectiva, a

organização formal seria a gramática de um conjunto de scripts. Assim, conceitos como
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centralização, formalização e especialização representariam atributos-chave de scripts

que caracterizam a atividade de um ambiente.

Para propiciar a estruturação das organizações, as tecnologias precisam, em primeiro

lugar, perturbar ou confirmar padrões de ação estabelecidos de forma a reformular ou

ratificar scripts, os quais, em contrapartida, delimitam a estrutura organizacional

institucionalizada. Não se deve perder de vista que a tecnologia é apenas uma das

diversas variáveis de contexto atuando no ambiente das empresas. Portanto, inovações

tecnológicas idênticas podem ocasionar processos de estruturação que levam a

diferentes scripts e a estruturas variadas em contextos específicos.

As categorias profissionais focadas no estudo foram as de radiologistas e técnicos. Esse

campo de atuação da medicina caracterizou-se por mudanças incrementais de tecnologia

até a década de 80; nesse contexto, o conhecimento residia nos radiologistas, cabendo

aos técnicos um papel de apoio. A partir dos anos 80 foram desenvolvidos novos

equipamentos, que ocasionaram uma mudança tecnológica radical e não apenas

incrementaI, o que caracterizou a introdução de um outro perfil de inovações

tecnológicas. Esse tipo de transformação teve efeitos imediatos nos conhecimentos

necessários para os profissionais que atuam nessa área.

Nos ambientes pesquisados, a introdução dos equipamentos de tomografia

computadorizada foi precedida de um programa de orientação de quatro dias de

duração. Esse treinamento teve caráter bastante básico, pois ele cobria apenas aspectos

gerais das novas máquinas e não capacitava os treinandos para a plena utilização delas.

Portanto, o início da operação dos novos instrumentos ocorreu num contexto em que

nem os radiologistas nem os técnicos possuíam conhecimento profundo a respeito das

inovações ocorridas.

o domínio profissional dos radiologistas sobre os técnicos baseava-se na tradicional

diferença de distribuição de conhecimento entre as duas categorias profissionais. A

alteração em questão foi feita num contexto no qual os radiologistas não eram mais os

depositários do conhecimento especializado sobre a tecnologia e seu sistema de signos,

pois a mudança tecnológica radical modificou os conhecimentos necessários ao

exercício da profissão. Podemos inferir que as estruturas anteriores dificilmente seriam
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mantidas nesse novo ambiente e que este seria um cenário propício para um processo de

estruturação.

A utilização de equipamentos de tomografia computadorizada ocasionou, de fato,

transformações nas estruturas e nos padrões de relacionamento. A mudança na

distribuição de conhecimento que os dois hospitais experimentaram interferiu na divisão

de trabalho tradicional do setor de radiologia. A autoridade dos radiologistas foi

ameaçada pela complexidade técnica dos novos equipamentos e pela sua falta de

familiaridade com as informações de diagnóstico fornecidas por eles. Dessa forma,

aconteceram dinâmicas que transformaram os papéis profissionais, mudanças que

fizeram com que os técnicos tivessem mais autonomia do que geralmente tinham nas

áreas de raios X.

É interessante notar, no entanto, que ocorreram diferenças significativas nos padrões de

relacionamento estabelecidos nos dois hospitais. Os processos de estruturação seguiram

um modelo seqüencial de articulação recíproca, e os papéis nos Departamentos de

Radiologia mudaram de forma semelhante nos dois locais. Apesar disso, o hospital

suburbano tornou-se muito mais descentralizado do que o urbano. Isso aconteceu

devido a diferenças em aspectos formais que direcionavam os scripts nos dois

ambientes.

No hospital urbano, os técnicos escolhidos para a operação das máquinas de tomografia

computadorizada eram inexperientes no manuseio da nova tecnologia. Já os

radiologistas designados durante os primeiros tempos de operação tinham um bom

conhecimento a respeito dos novos equipamentos. Nesse ambiente, a ameaça de

mudança nas estruturas de autoridade de conhecimento, embutida na adoção de

inovações tecnológicas, foi minimizada, pois a tradicional distribuição de saber foi

mantida.

No hospital suburbano, as decisões quanto à alocação de pessoal fizeram com que os

novos equipamentos gerassem mais incerteza e desafiassem a dominância profissional

dos radiologistas. Nesse local, técnicos experientes foram contratados para operar os

novos equipamentos, enquanto os antigos radiologistas assumiram, desde o início, a
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utilização do equipamento de tomografia computadorizada. Dessa forma, as posições

usuais de distribuição de conhecimento foram invertidas.

Tecnologias idênticas podem ocasionar dinâmicas parecidas e, no entanto, levar a

resultados estruturais diferentes. A incerteza e a complexidade não são funções

definidas pela máquina e sim funções da forma como ela se insere no sistema social. Os

equipamentos de tomografia tomaram-se objetos sociais, cujos significados foram

definidos pelo contexto no qual eles eram utilizados. Dessa maneira, Barley (1986)

concluiu que as tecnologias influenciam as estruturas organizacionais de forma

ordenada, mas essa influência depende dos processos históricos específicos existentes

no ambiente organizacional.

A introdução de novas tecnologias funcionaria como "uma ocasião" para o processo de

estruturação. No que se refere aos call centers, a introdução de inovações tecnológicas

também poderia modificar as estruturas organizacionais de formas diferentes, de acordo

com características específicas do funcionamento de cada central de atendimento. O

modo como as inovações são introduzidas também é um fator importante na formatação

das estruturas organizacionais.

1.2.2.2. A pesquisa de Zuboff

Zuboff (1988) também estudou o impacto de inovações tecnológicas no ambiente

organizacional e relatou os seus resultados no livro In the age of the smart machine.

Essa autora fez um extenso trabalho com empresas que passaram por processos de

introdução de novas tecnologias. Todos os locais estudados sofreram uma mudança

tecnológica profunda, que redefiniu, de forma abrangente, as tarefas e o escopo do

trabalho dos funcionários. O estudo foi feito tanto em indústrias como em empresas de

prestação de serviços.

Esta pesquisa também reviu o papel determinístico da tecnologia, englobando na análise

os processos sociais que ocorrem concomitantemente com as mudanças tecnológicas. A

tecnologia é entendida como um fator que gera mudanças na organização, mas a forma,

a velocidade e a direção dessas transformações vão ser função não apenas dos aspectos

técnicos, mas também da interação deles com dimensões sociais e psicológicas.
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A análise realizada naquele livro apresentou resultados muito interessantes sobre os

processos de adoção de novas tecnologias, indicando uma distinção que ajuda a explicar

por que as inovações tecnológicas têm efeitos estruturais variados. Zuboff percebeu que

a tecnologia pode ser utilizada para automatizar as operações, exemplificando da

seguinte forma: "uma máquina de controle numérico irá funcionar através de instruções

computadorizadas sem a intervenção física de um operador". Ela também ponderou que

a tecnologia pode ser usada para criar informação: "ela tem a capacidade de informar o

processo produtivo. Ou seja, a inteligência do microprocessador não apenas dá

instruções ao equipamento mas também converte o estágio atual do produto ou processo

em informação".

Scott (1990), utilizando o referencial de Galbraith, identificou que as tecnologias afetam

as estruturas através da determinação da quantidade de informação que precisa ser

processada durante a seqüência da tarefa. Podemos perceber que alguns aspectos das

novas tecnologias absorvem informação como no caso das tecnologias de automação

que eliminam a necessidade de capacidades estruturais de processamento de

informações. Em contraste, outros aspectos das novas tecnologias geram ou criam novas

informações, conseguindo tornar transparentes atividades que eram total ou

parcialmente opacas. Dependendo de qual desses efeitos é enfatizado dentro de.

determinada situação, a mesma tecnologia pode gerar ramificações estruturais

totalmente diferentes.

Concluímos, então, que os sistemas técnicos podem ser usados em duas direções

opostas: para desqualificar o trabalho, aumentando a alienação do trabalhador ou no

sentido de qualificação do trabalho, o que pode levar a uma maior significação do

mesmo para o funcionário. Deve-se ressaltar que, segundo Zuboff, as novas tecnologias

necessitam de trabalhadores mais qualificados, de forma a serem utilizadas em todo o

seu potencial.

Ao longo de sua pesquisa, Zuboff analisou a adequação das proposições dos teóricos do

processo de trabalho (Braverman, 1974) para o entendimento das forças atuantes dentro

das empresas que faziam parte do seu estudo. Além da tecnologia, sua análise

identificou outros elementos importantes atuando no processo, que apontaram na



42

direção de um cenário mais complexo. Sua conclusão foi de que as novas tecnologias

não levam necessariamente a uma maior alienação do trabalhador no seu ambiente de

trabalho e que existe uma multiplicidade de elementos influenciando os efeitos que a

tecnologia vai ter na estrutura do trabalho.

A análise de Foucault (1980) sobre poder nos ajuda a entender aspectos importantes no

funcionamento das organizações. Foucault caracterizou, em seu trabalho, as relações

entre conhecimento e poder. Para ele, "poder e conhecimento têm implicações

recíprocas, ou seja, não existe relação de poder sem a constituição de um campo de

conhecimento relacionado, nem nenhum conhecimento que não pressupõe, e ao mesmo

tempo constitui, relações de poder".

o autor lança luz sobre os possíveis impactos que mudanças tecnológicas podem

ocasionar no ambiente organizacional, pois elas trazem dentro de si a possibilidade de

transformações nas relações de poder dentro das empresas. O trabalho de Barley (1986)

mostrou claramente como mudanças no domínio do conhecimento podem dar início a

processos de estruturação que modificam as relações sociais dos membros da

organização.

A fim de que as novas tecnologias possam ser exploradas ao máximo, há necessidade de

maior qualificação e, portanto, maior conhecimento por parte dos trabalhadores, o que

traz em si a possibilidade de mudanças nas relações de poder dentro das organizações.

A estrutura de poder dentro das organizações é um aspecto central no seu

funcionamento, e processos que acarretam mudanças nessa estrutura normalmente

acarretam reações de resistência, no sentido de manutenção do status quo. Portanto,

apesar de existir a possibilidade de que a introdução de novas tecnologias leve à maior

qualificação da mão-de-obra, isso vai depender dos processos de negociação e da

estrutura de forças existente dentro das organizações. Muitas vezes, elementos do

contexto social, com o objetivo de manter a estrutura de poder inalterada, atuam no

sentido do não-favorecimento da qualificação dos níveis hierárquicos mais baixos. A

pesquisa de Zuboff identificou a importância da tecnologia no processo de estruturação

das organizações, no entanto essa influência é mediada por fatores sociais.
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Um dos objetivos desta pesquisa foi verificar o impacto das inovações tecnológicas em

call centers no perfil profissional dos atendentes. Nossa expectativa era de que a

mudança das centrais de atendimento na direção de estruturas mais mecanicistas levaria,

em geral, a uma diminuição na qualificação dos atendentes. Deve-se ressaltar, no

entanto, que entendemos que a maneira como a tecnologia é implementada pode levar a

resultados diversos, conforme apresentou Zuboff. Nossa intenção foi verificar qual tem

sido a tendência de mudanças na estrutura organizacional, em centrais de atendimento

no Brasil, a partir da introdução de inovações tecnológicas.

1.2.2.3. Principais resultados dos estudos não-funcionalistas

As pesquisas não-funcionalistas que relacionam tecnologia e estrutura organizacional

ampliaram o entendimento sobre o relacionamento entre essas variáveis. Ao longo do

tempo, ficou clara a complexidade do tema, sendo necessário entendê-lo a partir de uma

ampla rede de relações. A introdução de novas tecnologias geralmente acarreta

transformações no funcionamento das organizações. Essas mudanças podem ser

conseqüências da utilização de inovações tecnológicas, mas podem também ser pré-

requisitos para a adoção de novos equipamentos e, ou, procedimentos.

As pesquisas sobre tecnologia e estrutura realizadas dentro de referências não-

funcionalistas em geral enfatizam a importância dos fatores políticos, ideológicos;

culturais e institucionais na formatação das relações entre tecnologia e estrutura. Elas

também enfatizam a causalidade reversa, isto é, a estrutura social em diversos níveis,

influenciando a tecnologia. Esses resultados apontaram para a importância de se estudar

a influência de variáveis de contexto nos processos de mudança estruturais decorrentes

de inovações tecnológicas.

1.3. Call centers

A seguir, vamos definir, caracterizar e delimitar o objeto de estudo desta dissertação:

call centers. Inicialmente, conceituaremos programas de CRM e centrais de

atendimento. Depois, descreveremos os diferentes tipos de serviços prestados pelos cal!

centers e, em seguida, dimensionaremos o setor e identificaremos seu padrão de
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expansão. Por fim, apresentaremos os recursos tecnológicos utilizados nessas

organizações e o perfil dos atendentes e da tarefa de atendimento.

1.3.1. Customer relationship management

o termo customer relationship management - CRM identifica programas de

transformação na forma de gerenciamento das relações das empresas com seus clientes

(Stone et aI., 2001). O CRM, portanto, não é um produto ou uma tecnologia, ele se

refere ao processo de gestão do relacionamento empresa/clientes. A idéia desses

programas é a implementação de novas tecnologias e processos nas ações e interfaces

com clientes da organização (como call centers, forças de vendas, canais alternativos de

acesso etc.), com base nas chamadas "melhores práticas de gestão de clientes", bem

como em recursos tecnológicos que possibilitem a aplicação altamente eficiente de tais

processos. Esses recursos tecnológicos - seja tanto em tecnologia de informação quanto

em tecnologia de telecomunicações - têm viabilizado programas de CRM à medida que

possibilitam que operadores possam interagir com os clientes de maneira ao mesmo

tempo personalizada e eficiente.

Atualmente, a questão de relacionamento com os clientes tem recebido bastante atenção

em diversos artigos e livros que, basicamente, advogam a necessidade de as empresas

adotarem esse tipo de programa como forma de estabelecer um gerenciamento eficaz de

relações com o cliente. O objetivo final é, através desses processos e tecnologias,

maximizar a acessibilidade do cliente à empresa e a seus serviços, aumentando sua

satisfação e fidelização. Esta abordagem é uma disciplina relativamente nova, que

surgiu da associação entre novos avanços tecnológicos e conceitos de "marketing" de

banco de dados, gestão de contas e prestação de serviços ao cliente.

A tecnologia da informação é uma ferramenta básica para o funcionamento de um

CRM, pois ela possibilita que as organizações interajam de maneira individualizada

com os seus consumidores, o que é também denominado marketing one to one. O uso

de um sistema de gerenciamento de relacionamento, baseado em banco de dados e

interfaces de aplicativos, permite que se estabeleça uma relação mais próxima com a

base de clientes. A tecnologia facilita que os clientes sejam identificados, lembrados e
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diferenciados, viabilizando o que é chamado de "customização em massa" (Emerson,

1998).

Em essência, o CRM representa a materialização da "empresa flexível" no contexto de

relacionamento com clientes, pois personifica o conceito da organização que interage

com seus clientes de forma individualizada, porém usando tecnologia e sofisticadas

práticas de racionalização do trabalho para massificar sua acessibilidade perante seu

público externo. A modernização e, ou, instalação dos chamados call centers são um

dos meios preferidos para viabilização de um programa de CRM. Nesta pesquisa,

investigamos como tem sido a implementação de conceitos de CRM no dia-a-dia das

empresas e a ligação das centrais de atendimento com esses programas.

1.3.2. Conceituação de call centers

Ao longo da década de 90, presenciamos uma aceleração do desenvolvimento

tecnológico nas áreas de informação, computação e telecomunicações; são as chamadas

tecnologias ICT. O progresso tecnológico levou a um entrelaçamento cada vez maior

dessas três áreas e, em particular, propiciou o desenvolvimento e consolidação dos call

centers.

O desenvolvimento acelerado das tecnologias ICT tem acarretado transformações em

diversas dimensões da atividade humana. A forma como as pessoas se relacionam entre

si e com as organizações que as rodeiam tem se modificado de forma contínua, algumas

vezes de maneira extremamente rápida. Tais mudanças são multi facetadas, e o

crescimento da importância de organizações não-governamentais, por exemplo

(Carvalho, 1983), é um fenômeno que nos coloca de frente de um novo modelo

organizacional, que está relacionado com objetivos e formas de organização do trabalho

diferentes das tradicionais.

Call centers modernos são ambientes cujo funcionamento é baseado em tecnologias

ICT. As atividades desenvolvidas nesses locais apóiam-se em sistemas computacionais

e de telecomunicações e têm como objetivo básico lidar com o fluxo de informações.
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Devido ao seu ambiente de funcionamento, eles são locais que se caracterizam pela

mudança tecnológica constante.

As inovações na área de ICT têm propiciado, e mesmo possibilitado, mudanças na

forma de atuação das empresas e na estruturação das atividades a serem desempenhadas

pelos empregados. A passagem para uma economia baseada na informação é um

processo que depende, em grande parte, de um apoio tecnológico dessas três áreas. As

novas tecnologias possibilitam que todas as operações automatizadas sejam integradas e

interligadas em tempo real (McLoughlin, 1999).

Em paralelo, temos assistido a apropriação de conceitos ou mesmo a criação de novas

palavras, pela área da administração. Expressões como "teletrabalho", "indústrias

ágeis", "redes de trabalho", "organizações virtuais", são exemplos de termos que têm

sido utilizados para descrever novas realidades no ambiente organizacional. Essas

expressões apontam para o que parecem ser mudanças radicais no trabalho e nas

organizações.

Call centers são centros integrados de contato entre empresas e consumidores. Os

contatos são estabelecidos de forma remota e, ou, virtual através do uso de tecnologia.

Atualmente, a interação com call centers é feita principalmente através do telefone e, de

forma crescente, também através de fax, internet e e-mail.

Os call centers não são um fenômeno novo, apenas o termo é relativamente recente. Na

realidade, o conceito já existe há algum tempo - as antigas centrais de atendimento

foram precursoras das modernas centrais de atendimento, comumente chamadas de call

centers. Deve-se ressaltar, no entanto, que ao longo da década de 90 houve um

crescimento acelerado desse tipo de atividade, impulsionado pelo aparecimento de

novas tecnologias e pelo acirramento da concorrência, que forçou as empresas a

concentrarem-se na manutenção de sua base de clientes (Costa, 1999). Esse crescimento

é particularmente visível no segmento bancário.

O funcionamento de um moderno call center está apoiado no tripé recursos humanos,

processos e tecnologia. A parte tecnológica é composta por elementos de telefonia e

informática; esta infra-estrutura está mais avançada tanto em termos de hardware
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quanto de software, em relação às antigas centrais de atendimento. As empresas

fornecedoras de software para o setor de cal! centers têm continuamente integrado

novas tecnologias aos seus produtos e novas formas de contato com os clientes.

As antigas centrais de atendimento tinham recursos técnicos bem mais simples do que

os atuais cal! centers: o contato entre cliente e empresa era feito sem a intermediação de

um grande aparato tecnológico e, apesar de a lógica de funcionamento das antigas

centrais ser bastante semelhante à dos atuais cal! centers, a estrutura das tarefas dos

atendentes era diferente. As ocorrências com clientes eram tratadas de forma

individualizada. No entanto, do ponto de vista econômico, a eficiência do processo era

bem menor, pois a produtividade dos operadores era muito mais baixa (Stone et al.,

2001).

1.3.3. Caracterização dos call centers

Call centers podem funcionar de forma receptiva ou ativa, vendendo produtos ou

prestando serviços. Nesse sentido, suas atividades podem ser classificadas em um dos

seguintes tipos: ativo de vendas (oferecimento de produtos e, ou, serviços); receptivo de

vendas (resposta a anúncios); ativos de serviços (cobrança bancária e pesquisas de

qualidade); e receptivo de serviços, o mais comum e que exige maior especialização.

Como exemplo deste último grupo, podemos citar os SACs - Serviço de Atendimento

ao Consumidor (Lippi, 1999).

As ligações ativas de vendas são aquelas em que o operador liga para diversos números

e oferece algum produto ou serviço. Esse tipo de contato pode ser utilizado com

diferentes objetivos, a saber: otimizar a exploração de segmentos de mercado, aumentar

a freqüência de compra e convencer clientes potenciais a experimentar um produto ou

serviço. As ligações ativas são pagas pela empresa.

As ligações receptivas de vendas ocorrem quando o call center recebe ligações de

algum cliente procurando comprar algum produto ou serviço. O produto pode ser a

própria ligação telefônica, como é o caso dos "tele-horóscopo", ou pode ser um produto

que será disponibilizado posteriormente. Através desse tipo de atendimento, a empresa
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pode também coletar informações para a construção de bases de dados. O número de

telefone em geral é fornecido aos clientes através de propaganda (anúncios na TV, rádio

ou folhetos). As chamadas receptivas, dependendo da sua natureza, podem ser pagas

pelos clientes ou pela empresa.

Algumas empresas utilizam cal! centers para realizar pesquisas junto à sua base de

clientes, ou mesmo junto a clientes potenciais. Este tipo de ligação é ativa de serviços, e

a empresa contata usuários/possíveis usuários com o objetivo de coletar informações.

As possibilidades deste tipo de atividade são inúmeras: podem-se verificar a qualidade

dos serviços prestados, medir potencial de mercado, aferir eficiência de uma estratégia

de comunicação e verificar o conhecimento sobre alguma empresa ou produto, entre

outros. A estrutura de um cal! center também possibilita a realização de pesquisas

rápidas por telefone, para medir a aceitação de seus produtos ou de uma campanha de

"marketing". Esse tipo de levantamento é adequado para realidades dinâmicas e com

mudanças rápidas e, portanto, deve ser utilizado cada vez mais pelas empresas.

O acesso do cliente a informações sobre a empresa e, ou, seus produtos e serviços é um

exemplo típico de uma atividade receptiva de serviços. No Brasil, a oferta desse tipo de

assistência tem aumentado bastante. O atendimento ao cliente por telefone funciona

com um canal de comunicação direto com a base de consumidores, através do qual eles

podem fazer reclamações e tirar dúvidas.

Para as empresas, é mais difícil atrair novos clientes do que manter os já existentes. Em

razão disso, as empresas têm assumido um papel ativo na sua relação com os

consumidores. Nesse sentido, os cal! centers são percebidos como uma ferramenta de

"marketing" privilegiada na manutenção da base de clientes, pois eles podem ser

utilizados para saber o que os clientes estão dizendo e o que eles realmente querem.

Muitas vezes, sugestões dadas por consumidores em apenas um telefonema

transformam-se em providências.

No Brasil, um grande número de telefones de atendimento ao cliente são linhas de

discagem direta grátis (DDG), conhecidas pelo prefixo 0800, os chamados toll-free.

Nesse sistema, as despesas telefônicas são de responsabilidade da empresa fornecedora

do serviço. Em alguns segmentos tem ocorrido uma migração para o prefixo 0300, um
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exemplo disso é o caso da aviação comercial; neste setor, ao longo dos últimos meses

todas as empresas substituíram o 0800 pelo 0300. Nesse tipo de número, o custo da

ligação por minuto é pago pelo cliente. Em alguns países existe predominância de

números 0900 para esse tipo de serviço, casos em que as despesas telefônicas correm

por conta do cliente, sendo cobrada uma taxa por minuto pelo serviço prestado.

1.3.4. Indústria de call centers

o setor de serviços no Brasil é o maior empregador com 43,1% da população ativa

(lliGE, 1999). O mercado de teleatendimento tem tido crescimento acelerado nos

últimos anos, tanto no Brasil quanto no exterior. Segundo a Associação Brasileira de

Telemarketing (ABT), existiam 635 empresas atuando no setor em 2000. A expectativa

de crescimento do setor é de uma taxa média de 30% ao ano até o ano de 2005 (França e

Cardoso, 2000). As empresas que possuem os maiores call centers no Brasil são as do

sistema financeiro (bancos e seguradoras, entre outros) e as operadoras de cartão de

crédito.

Esses dados caracterizam um setor com ritmo intenso de expansão, que movimentou R$

67.4 bilhões em negócios em 2001 no Brasil (ABT, 2002). Isto é equivalente a 6.3% do

Produto Interno Bruto (Plfs) brasileiro. Nos Estados Unidos, 42% de todas as ligações'

interurbanas se dirigem a call centers, e estima-se que a atividade represente 10% do

Plli americano (Exame, 1998).

É difícil saber a quantidade exata de call centers existentes no mundo. Em 1998,

estimava-se em 150.000 o número de cal! centers, dos quais 125.000 apenas nos EUA.

O setor como um todo tinha uma receita total de US$ 750 bilhões por ano (Schriner,

1998). Pode-se perceber a importância do mesmo pelo número de feiras, eventos e

publicações (Call Center Magazine, Customer Inter@ction Solutions, Call Center

Solutions) direcionados para a área.

Contrariamente ao que acontece em outros setores da economia, esta é uma das poucas

áreas em que o número de postos de trabalho tem crescido. De acordo com matéria

publicada na "Management Accounting" em janeiro de 1999, 1% da população
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economicamente ativa da Inglaterra trabalhava em cal! centers, e esse número seria de

3% nos EUA. A Inglaterra é o país com a maior concentração de cal! centers na Europa,

tendo em 1998 mais de 1.000 empresas atuando no setor. Em geral, essas organizações

estão localizadas em regiões industriais que passaram por um processo de diminuição

da atividade econômica e onde os custos da mão-de-obra são menores.

De acordo com pesquisa realizada pela ABT em 2002, pode-se estimar que o tamanho

do mercado de serviços de telemarketing em 2001 era de aproximadamente 180.000

PAs (Posições de Atendimento), das quais cerca de 1/3, ou 60.000 PA's, eram operadas

por empresas fornecedoras de serviços de telemarketing e o restante operadas pelas

próprias empresas usuárias.

Diferentemente de outros ramos, este é um segmento no qual o número de funcionários

é um bom indicador do nível de atividade Em termos de geração de empregos pelo

setor, pode-se estimar, com base nos resultados da pesquisa da ABT (2002), que a área

de Telemarketing gerou em 2001 aproximadamente 450.000 postos de trabalho, dos

quais 150.000 em empresas fornecedoras de serviços e 300.000 em operação própria de

empresas usuárias, o que representa um crescimento de aproximadamente 21,6% em

relação ao ano anterior

Estes números tendem a crescer: por um lado, o número de empresas que ainda não

possuem cal! centers é grande; por outro, o volume de telefones vai aumentar muito nos

próximos anos, expandindo o mercado como um todo (Costa, 1999). A meta do

Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações (Paste) é de

que haja grande expansão no sistema, tanto de telefonia fixa quanto de telefonia móvel.

Não está claro como será a evolução dos cal! centers, pois existem tanto oportunidades

quanto ameaças associadas ao desenvolvimento do setor. Dois cenários apresentam-se

no momento. Num deles, os cal! centers passarão por um período de rápido crescimento

seguido de um período de estagnação, durante o qual eles serão substituídos por novas

tecnologias. Em outro cenário, eles continuarão a crescer, criando novas oportunidades,

através da implementação de novos métodos e serviços.
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1.3.5. Propulsores da demanda por call centers

Os fatores que impulsionam o crescimento do setor são de diversos tipos. Assistimos

tanto a um aumento da demanda de acesso à informação pelo lado dos consumidores,

como à maior preocupação das empresas em expandir os canais de acesso disponíveis

aos seus clientes. Algumas empresas tentam melhor satisfazer o cliente, procurando

oferecer um serviço diferenciado do da concorrência. Várias empresas começaram a

imprimir em suas embalagens um número de telefone para atendimento ao cliente, o

que fez com que essas empresas passassem a receber um grande volume de chamadas.

No Brasil, outro fator impulsionador das centrais de atendimento foi a reformulação do

Código do Consumidor em 1991. Esse código tem gerado mudança no comportamento

tanto dos consumidores quanto das empresas. Os consumidores mudaram sua atitude e

estão cobrando cada vez mais das empresas direitos assegurados por esse código. As

empresas, algumas de forma ativa, outras de forma reativa, modificaram seu

comportamento, com o objetivo de se encaixarem no novo cenário. Em resumo, as

mudanças descritas ocorreram, basicamente, em nível comportamental, tanto por parte

dos consumidores quanto por parte das empresas.

Outro fator foi a expansão dos serviços de telefonia. No Brasil, como em muitos outros

países, a área de telecomunicações era operada por empresas estatais. Em 1998, o

governo Fernando Henrique Cardoso deu início ao processo de privatização das

empresas de telecomunicações. A partir da venda das empresas estatais na área de

telefonia, houve expansão acelerada dos serviços disponíveis aos clientes, tanto em

termos de disponibilidade de linhas quanto em termos da tecnologia disponível aos

usuários. Em 1998, havia 10 milhões de residências e escritórios com telefone fixo no

Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estima que o número de

linhas convencionais deve ultrapassar os 40 milhões em 2003. A rede de telefones

celulares tem crescido de maneira contínua, atingindo 23 milhões de usuários em 2002.

Além do crescimento do número de linhas, as inovações tecnológicas na área de

telecomunicações têm permitido maior variedade nos tipos de serviços disponíveis para

o consumidor, e propiciado melhoria na qualidade desses serviços. As mudanças de
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tecnologia, associadas ao aumento da concorrência no setor, têm também levado a uma

diminuição contínua dos custos de comunicação.

Todos esses fatores têm grande influência nas atividades de cal! centers. Eles atuam

tanto do lado da demanda - com mudanças de comportamento de empresas e de

consumidores, que levam a um aumento da procura por esse tipo de serviço - quanto do

lado da oferta, com o desenvolvimento de tecnologias que permitem um serviço melhor

e a preços menores.

1.3.6. Tecnologia e call centers

Os avanços tecnológicos têm atuado de diversas maneiras complementares nos call

centers. Os sistemas tradicionais de PABX têm evoluído na direção de sistemas que

armazenam e gerenciam informações dos clientes através da integração da telefonia,

informática e banco de dados. A tecnologia disponível permite que as interações com os

clientes sejam baseadas em processos de negócio e na história do cliente (Yousef,

2001).

As empresas têm disponibilizado, de forma crescente, serviços de atendimento ao

consumidor que podem ser acessados de forma remota pelo telefone, pela web, por e-

mail e por fax. No Brasil, o crescimento das operações bancárias em terminais de auto-

atendimento e pela internet aponta para a aceitação, por parte da população, deste tipo

de serviço.

A seguir, apresentaremos os principais elementos tecnológicos para o funcionamento de

um call center (Greengard, 1999l:

Hardwares e softwares de operação do sistema - As atividades dos call centers são

realizadas através da utilização dos seguintes hardwares e softwares, que servem de

base para o desempenho de diversas funções:

2 Algumas características de tecnologia serão grafadas em inglês devido ao fato de que essas palavras
normalmente não são traduzidas para o português (computer telephony integration. screen pop, speech
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• DAC - Distribuidor automático de chamadas: o sistema responde às chamadas

automaticamente e, em caso de necessidade, coloca as ligações em fila até que elas

possam ser direcionadas para o próximo atendente livre; quando algum funcionário

está disponível, ele recebe a primeira chamada não atendida. Os sistemas de DAC

mais avançados permitem que seja feito um roteamento das chamadas, que é o

direcionamento das ligações telefônicas de acordo com critérios preestabelecidos.

• CTI - Computer telephony integration: é a

integração de computadores com sistemas de

telefonia. Tipicamente, os aplicativos de CTI

incluem sereen pops, transferência de telas

via rede, integração de NR (interaetive voice

response), telefonia baseada em tela e

predietive dialing. Esta integração permite a automação de tarefas rotineiras.

• Sereen pop: utiliza um identificador, como o número do protocolo ou o CIC, para

agregar informações relevantes de diferentes bancos de dados. A informação é

automaticamente disponibilizada na tela do computador. Essas telas podem ser

inicializadas por NR e sistemas baseados na Web.

• NR - Interaetive voice response: este sistema permite que os consumidores

naveguem através dos menus e façam seleções por meio da voz.

• URA - Unidade de resposta audível: este sistema permite que os consumidores

naveguem através dos menus e façam seleções por meio da pressão das teclas do

telefone.

• Speeeh reeognition: é o reconhecimento de voz pelo sistema, ou seja, a fala do

cliente ativa o sistema, que fornece as informações solicitadas, permitindo a

automação de chamadas simples. A URA pode fazer uso desta tecnologia.

• Telefonia IP: a voz é transmitida sobre uma rede de protocolo TCP/IP. Esta

tecnologia permite uma conexão telefônica automática diretamente através de um

microcomputador.

• Predietive dialing: é um processo que tem como objetivo maximizar o trabalho do

funcionário de central de atendimento, automatizando as tarefas não-produtivas do

eall eenter ativo, como: decidir para quem ligar, efetuar a ligação e esperar a

recognition, predictive dialing, automatic dialing, software e hardware). A grafia das palavras em inglês
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resposta. O sistema direciona para o funcionário apenas as ligações completadas,

com informações detalhadas disponibilizadas na tela do computador.

• Automatic dialing: o agente escolhe, a partir de uma lista, o número a ser discado e

aciona o sistema através da pressão do teclado ou do mouse.

Softwares de controle do sistema - Existem vários tipos de programa, que têm como

objetivo controlar a operação do sistema, integrando os seus diversos elementos e

permitindo o monitoramento do trabalho executado, como:

• Software de conhecimento: permite que um atendente de call center responda a

questões detalhadas e específicas através do acesso a banco de dados. Geralmente,

esse acesso é feito por meio do teclado. Os programas mais avançados podem

atualizar informações em tempo real e utilizar dados de pacotes, como PeopleSoft,

SAP, Oracle e Lawson.

• Software de gerenciamento de caso: oferece a habilidade de levantar dados

históricos de casos através da documentação das datas de contato, dos assuntos

discutidos e das informações fornecidas, entre outros. A maioria dos programas

permite que os agentes insiram categorias de texto predefinidas, de forma a

documentar uma série de situações. Tais programas possibilitam não apenas a

facilidade do acompanhamento do caso ao longo do tempo, mas também fornecem I

um anteparo para questões legais.

• Software de gerenciamento de contato: apesar de menos sofisticado que os

programas do grupo anterior, este tem a capacidade de manter anotações a respeito

das conversas e ações efetuadas.

será em itálico.
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A tendência é de que a tecnologia continue evoluindo de forma acelerada. As

plataformas de PABX vão se tomar cada vez mais sofisticadas e automatizadas,

melhorando sempre suas facilidades, como a DAC e a URA. A automação do setor de

call centers é especialmente marcante na área bancária. Os bancos estão preferindo que

os clientes só venham às suas agências para as operações rentáveis. O cal! center de um

banco, por exemplo, costuma ser 90% receptivo. Das ligações recebidas, 85% são

resolvidas pelo atendimento automático, a URA (Costa, 1999).

As empresas fornecedoras de software para este setor têm continuamente integrado aos

seus produtos novas tecnologias e novas formas de contato com os clientes. Devido à

crescente automação, a maioria das operações hoje em dia está eletronicamente

interligada e interconectada, com a introdução de novas tecnologias permitindo ganhos

significativos de produtividade. Lopes (1997) citou um caso em que a introdução de um

software de operação em uma empresa aumentou a produtividade da mesma em 45% já

no primeiro dia de uso. Existem programas de computador que planejam a alocação de

pessoal de acordo com o volume de chamadas, as habilidades necessárias e a

disponibilidade de pessoal (Creagh e Brewster, 1998).

1.3.7. Ambiente de trabalho

De acordo com Creagh (1998), no ano 2000 mais de meio milhão de pessoas estaria

trabalhando em cal! centers na Inglaterra, ressaltando-se que, desse total, três quartos

seriam de mulheres. A crescente importância deste setor como empregador levanta

questões importantes sobre as condições de trabalho: sua organização, a remuneração

dos funcionários e questões de saúde ocupacional.

O grupo das pessoas que trabalham em cal! centers nos EUA e na Europa é composto

principalmente de estudantes e donas de casa que estão retomando ao mercado de

trabalho depois de um período dedicado à criação dos filhos. O caso brasileiro difere do

que ocorre nos EUA e na Europa, pois aqui, no Brasil, a participação das donas de casa

retomando ao mercado de trabalho não é tão significativa. Em 1998, uma pesquisa

realizada pela empresa de consultoria em recursos humanos, AM3, indicou que, no

Brasil, 86% dos profissionais que trabalhavam no setor eram do sexo feminino, 80%
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estavam na faixa etária entre 20 e 30 anos e 64% tinham o 2° grau completo (Lippi,

1999). Dados levantados pela Toledo e Associados para o Sindicato dos Trabalhadores

em Empresas de Telemarketing do Estado de São Paulo - Sintratel mostram que em

2002, 79% da categoria era composta de mulheres.

A legislação sobre o mercado de trabalho difere de país para país. Na Europa, diversos

países têm flexibilizado a legislação vigente, possibilitando o surgimento de novos tipos

de contratos de trabalho. Atualmente, o setor de call centers, em algumas países

europeus, faz bastante usode mão-de-obra contratada em regime de tempo parcial, com

contratos caracterizados como flexíveis. Nesses casos, o trabalho em feriados e em

períodos noturnos recebe a mesma remuneração do trabalho realizado em horários

regulares. Já existe evidência de que contratos flexíveis de trabalho estão disseminados

na Europa e que seu percentual de participação no mercado de trabalho tem aumentado

(Creagh e Brewster, 1998).

A legislação trabalhista brasileira estabelece que os funcionários deste setor devem

trabalhar seis horas por dia, com uma jornada semanal de 36 horas, que é o caso da

maior parte dos empregados do setor. Os trabalhadores de call centers, em geral, têm

baixos salários e, como na Europa e nos EUA, não recebem remuneração superior ao

trabalhar em finais de semana e feriados. O piso salarial de um operador de

"telemarketing" não comissionado em 2002 é de US$ 126,00 (R$ 441,00) mensais por

seis horas de trabalho diárias, o piso dos operadores comissionados é de US$ 115,00

(R$ 404,00) mensais. A média salarial é de US$ 134,00 (R$ 470,00), (Sintratel, 2002).

De acordo com Costa em 1999 o salário do atendente em geral variava de R$ 350,00 a

R$ 700,00?

O tipo de atividade desenvolvida em call centers não necessita, em geral, que os

funcionários tenham experiência prévia na função. A estrutura das tarefas, normalmente

simples e repetitivas, faz com que conhecimentos específicos não sejam um fator

importante, à exceção da habilidade de operar microcomputadores. Algumas empresas

têm por política só contratar pessoas que já tenham conhecimento prévio da operação de

microcomputadores e de entrada de dados.

3 Utilizamos a moeda americana como referência devido a sua maior estabilidade de valor.
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o treinamento específico para o atendimento de chamadas é fornecido pela empresa

após a contratação. O funcionário de um cal! center deve ter bom conhecimento dos

produtos e serviços da empresa. Seu treinamento deve abordar aspectos teóricos e

práticos, incluindo também simulações de .chamadas reais. O treinamento, em geral, é

dado parte em sala de aula, e parte através do monitoramento do trabalhador no

exercício de suas funções.

Normalmente, os fatores mais valorizados no momento da contratação são as

características pessoais. As tarefas desempenhadas, na maioria das vezes, exigem

diversas habilidades de comunicação, um timbre de voz agradável ao telefone, uma boa

dicção, uma excelente fluência verbal, um bom vocabulário. Aspectos mais subjetivos,

como personalidade, temperamento e criatividade, também são observados durante o

recrutamento e a seleção da mão-de-obra. As empresas procuram funcionários que

sejam pacientes, saibam ouvir, tenham espírito de equipe, consigam resolver problemas

e tenham habilidades de negociação. Para esse tipo de função, é muito importante que

os funcionários possuam habilidades interpessoais, conseguindo estabelecer um bom

contato com os clientes (Doyle e Carolan, 1998).

Outras características importantes são o conhecimento da operação de

microcomputadores, capacidade de realizar entrada de dados através de informações

auditivas, capacidade de decisão, habilidade analítica e, em alguns casos, habilidade de

vendas e conhecimento de línguas estrangeiras. Requerimentos básicos para este tipo de

funcionário são: capacidade de ficar sentado por muitas horas, sujeitar-se a uma

interação limitada com colegas de trabalho e constantemente adiar intervalos de

descanso para acomodar grandes volumes de chamadas.

O ambiente de um cal! center é composto por estações de trabalho constituídas por

cabines semi-abertas, nas quais se encontra um funcionário por turno de seis horas. A

tecnologia disponível atualmente permite que o funcionário fique conectado a um

microcomputador com rede interna e externa, apoiado num sistema de telefonia

avançado e devidamente integrado a um computador de grande porte, responsável pela

distribuição ordenada das chamadas. O aparato tecnológico (equipamentos e programas
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de operação) geralmente recebe o nome de Posição de Atendimento ou, simplesmente,

PA.

o ambiente de trabalho apresenta questões específicas de saúde ocupacional. Os

problemas de saúde associados à atividade são vários, como: problemas psíquicos,

problemas de audição, perda de voz, calo nas cordas vocais e lesões por esforços

repetitivos (LERs), como tendinite e bursite. Ocorre também uma exposição excessiva a

telas de computadores (Castanheira, 1998). Esse cenário é muito semelhante ao de

ambientes industriais, onde características do desempenho das tarefas estão intimamente

associadas com o desenvolvimento de doenças ocupacionais específicas.

A manutenção da motivação da mão-de-obra de call centers é uma das principais

dificuldades operacionais para este tipo de negócio. De acordo com uma pesquisa em

130 call centers nos EUA, 80% dos centros são lugares de trabalho altamente

estressantes (Conlon, 1998). O levantamento realizado identificou quatro fatores

principais que contribuem para uma atmosfera ruim de trabalho: regras inflexíveis que

fazem com que os agentes tenham receio de fazer intervalos para o almoço e para ir ao

banheiro, metas de trabalho excessivas, crítica por parte dos gerentes no caso de queda

nos níveis numéricos de desempenho e monitoração freqüente de chamadas por parte

dos gerentes. Novamente, essas são reclamações comuns em ambientes industriais.

De acordo com Bames (2001), a rotatividade da mão-de-obra em call centers é alta,

chegando a 40% em alguns locais, e a média de permanência em empresas do setor é de

dois anos. Outro problema recorrente é o absenteísmo, com níveis variando de 4% a

20% e uma média de 14,3% (Bames, 2001). Em geral, as pessoas que trabalham em call

centers não vêem seu emprego como uma carreira: os salários são baixos, os benefícios

são mínimos, o estresse é alto e o trabalho é intensamente supervisionado. Esses dados

apontam para uma dificuldade de retenção de funcionários e podem ser um indicativo

da baixa satisfação dos empregados que atuam neste ramo de negócios.

Uma razão comumente identificada como causa da rotatividade de pessoal em call

centers é o esgotamento dos agentes. Uma das principais causas para esse esgotamento

seria a necessidade dos atendentes de balancear dois objetivos diametralmente opostos,

lidando, assim, com o que os especialistas chamam de medidas contraditórias. Por um
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lado, devem fazer tudo para satisfazer os clientes e, por outro, devem manter as ligações

tão curtas quanto possível, de forma a atender a parâmetros de custo (Stuller, 1999).

1.4. A tecnologia e a estrutura organizacional em call centers

Conforme discutido anteriormente no início deste capítulo, o discurso gerencialista

corrente evidencia que estaríamos assistindo ao nascimento de organizações flexíveis,

orgânicas e baseadas na informação. Nesses ambientes organizacionais, o trabalho seria

estruturado de outra forma, privilegiando a multi funcionalidade e o conhecimento dos

funcionários. O perfil do trabalhador para essa organização "moderna" seria de pessoas

qualificadas e que saibam trabalhar em equipe.

O velho modelo industrial, com estruturas rígidas, tarefas fragmentadas e hierarquia

rígida estaria sendo substituído pelas novas organizações do século XXI, ou seja,

estaríamos caminhando na direção de um futuro melhor, onde o trabalhador braçal seria

substituído por um trabalhador do conhecimento. Na Figura 3 é apresentada uma

comparação das principais características desses dois tipos de organização.
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Figura 3 . Características do Modelo Industrial x Ideal do "Modelo Moderno"

Organização Industrial Idealização da
TayloristaIFordista "Organização Moderna"

Estrutura da tarefa • Predeterminada • Em transformação
Desenho dos • Formalizada • Informal
processos • Rígida • Flexível

• Exózena • Endógena
Desenho do cargo • Estreita • Ampla

• Trabalho desqualificado • Multifuncionalidade
(baixa exigência de • Exigência de um
habilidades) "trabalhador do

conhecimento"
Hierarquia • Vertical • Mínima

• Formal • Informal

• Bem definida • Base maior em times do
que em estrutura de
autoridade

Supervisão do • Supervisão estrita • Supervisão branda
trabalho • Intenso controle de • Baseada em resultados

produto e processo • Autocontrole
Relação chefe- • Baseada em desconfiança • Baseada em confiança
subordinado • Separação concepção x • Trabalhador participa

execução ativamente do
• Decisão centralizada no planejamento do próprio
topo trabalho

• Decisão participativa

Fonte: Azevedo e Caldas (2002).

Nosso interesse de pesquisa foi investigar a adequação deste modelo para a realidade

dos call centers. Diversos artigos sobre este tipo de organização descrevem uma

mudança tecnológica grande no funcionamento dessas organizações. As evoluções

tecnológicas têm permitido que as organizações redefinam os conceitos tradicionais de

tempo e espaço, e o caso dos call centers ilustra bem esse tipo de transformação. Com o

desenvolvimento tecnológico, pode-se esperar que um número significativo de call

centers se tome virtual em vez de físico, com agentes trabalhando em lugares remotos.

A rede completa de lugares poderá funcionar como um único centro, pois sistemas

sofisticados possibilitam o direcionamento adequado das ligações telefônicas.

Diversas empresas multinacionais operam seus call centers em apenas um país,

centralizando o atendimento de ligações provenientes de vários países em um local,

conseguindo-se, assim, economias de escala. Nesses casos, a empresa faz uso de uma
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força de trabalho composta de trabalhadores de diferentes nacionalidades. O uso de

operadores de várias línguas faz com que o call center pareça local ao consumidor,

mesmo que as ligações sejam transmitidas para um centro de atendimento localizado em

outro país (Ghio e Swinger, 1999).

No que concerne à dimensão de tempo, as mudanças também têm sido radicais.

Atualmente, um banco pode funcionar praticamente 24 horas por dia. Isso tem levado a

mudanças nos horários de trabalho tradicionais, que têm que ser adaptados ao novo

modelo de funcionamento. O local de trabalho do atendente de call center é flexível,

uma vez que a localização dos call centers independe da localização da base de clientes

e está mais ligada a facilidades de operação para a empresa do que à proximidade de

seus clientes. Para o cliente, a operação é transparente, pois o contato é todo feito

através de meios eletrônicos, sem uma interação física. A tecnologia disponível permite

que o funcionário realize o seu trabalho de qualquer lugar, quer seja na empresa ou

mesmo em sua própria residência. Aparentemente, esse seria um tipo de ambiente que

estaria se transformando na direção do modelo flexível difundido pelo discurso

gerencialista do momento.

Como toda inovação do gênero, a modernização das centrais de atendimento são

defendidas através de dois discursos: pelo lado do cliente, utiliza-se a retórica do

imperativo da competitividade e da satisfação do cliente, enquanto pelo lado do

trabalhador se argumenta que o uso da tecnologia toma o trabalho mais eficaz e

inteligente. De forma geral, podemos dizer que a adoção de novas tecnologias em cal!

centers é defendida principalmente a partir de três tipos de argumentos: atender melhor

o cliente, aumentar a produtividade e melhorar o trabalho do ponto de vista dos

funcionários. Segundo Miles (2001), o uso da tecnologia teria tomado o trabalho do

atendente de call center mais fácil, possibilitando aumento do seu entendimento sobre o

negócio. Alguns autores (Tamey e Roma, 2000; MacPherson, 1992) argumentam que o

aumento da complexidade dos atendimentos levou à divisão dos funcionários em grupos

qualificados de trabalho. Nesses grupos, os funcionários teriam que alcançar níveis cada

vez mais altos de especialização e deveriam trabalhar de forma mais autônoma.

Entretanto, no mundo real, há limites para essa profecia flexível.
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Ao olharmos mais de perto o funcionamento dos call centers, percebemos uma

realidade mais complexa. Em decorrência dos pontos levantados anteriormente, o

trabalho na indústria de call centers tem sido comparado aos tradicionais sweatshops

(Azevedo e Caldas, 2002; Callaghan e Thompson, 2002; Creagh e Brewster, 1998).

Algumas empresas têm tentado melhorar essa imagem devido aos aspectos negativos

associados ao trabalho industrial tradicional (McLuhan, 2001). Barnes (2001) comparou

as condições de trabalho dos agentes de call centers com aquelas dos trabalhadores de

chão de fábrica algumas décadas atrás, sugerindo os mesmos mecanismos utilizados

pelos trabalhadores industriais para lidar com os problemas existentes no ambiente de

trabalho: mais automação, enriquecimento de cargo e o refinamento das políticas e

práticas de recursos humanos. No entanto, o que observamos é que as empresas têm

focado principalmente as práticas de recursos humanos, enfatizando o treinamento, a

melhoria do ambiente de trabalho e o aconselhamento dos funcionários.

Kobielus (1994) também identificou várias semelhanças entre os call centers e os

sweatshops: o trabalho é incessante, repetitivo e sem fim. A monitoração do trabalho é

intensa, e existe pressão contínua para melhoria de desempenho. Deve-se ressaltar

também que, devido a características do ambiente dos call centers, a oportunidade para

interação social é ainda menor do que no trabalho industrial tradicional. Ele propõe que

seja propiciado um ambiente de trabalho mais humano, através de práticas de

gerenciamento do trabalho com o apoio de aplicativos de telecomunicações e sistemas

de informação. Kobielus sugeriu o redesenho das operações de forma a diminuir os

principais fatores de estresse, através de descentralização do trabalho, automação do

trabalho repetitivo, delegação de poder através da informação e de acesso e eliminação

do monitoramento sem aviso prévio.

Ao focarmos a estrutura do trabalho dos atendentes de call center, percebemos que as

mudanças tecnológicas têm permitido uma flexibilização do onde realizar o trabalho e

não do como este trabalho deve ser realizado. Quando analisamos o desenho do

trabalho, o que percebemos é que as inovações na área de informática e

telecomunicações têm sido aplicadas de forma a aumentar a fragmentação e a rotina,

simplificando a tarefa de atendimento e, conseqüentemente, o treinamento necessário.

Os atendentes precisam de pouca qualificação, e seu trabalho, apesar de ser de
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atendimento ao cliente, é solitário. A disseminação do trabalho em equipe não encontra

lugar nas modernas centrais de atendimento.

Os sistemas computadorizados disponibilizam uma extensa base de dados de clientes,

de forma instantânea, para funcionários em diversos departamentos e locais. A empresa

pode monitorar o número de chamadas em linha de espera, o tempo de espera e a taxa

de desistência, entre outros. Com esses recursos, pode-se fazer o dimensionamento das

linhas telefônicas em função de critérios predeterminados. Pode-se estabelecer, por

exemplo, que nos horários de pico a espera seja de um a dois minutos, no máximo.

Pode-se, também, gerar relatórios estatísticos que determinam medidas de produtividade

e de qualidade. A monitoração do trabalho nesses ambientes é intensa, bastante

semelhante ao tipo existente em ambientes industriais tradicionais (Callaghan e

Thompson, 2001).

A Figura 4 é uma tabela comparativa, na qual apresentamos, de forma resumida, o

funcionamento de call centers modernos de acordo com alguns artigos sobre o tema

(Azevedo e Caldas, 2002; Silva et aI., 2002; Callaghan e Thompson, 2001).
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Figura 4 • Características do Modelo Industrial x Ideal do "Modelo Moderno" x
Call Center Moderno

Organização Idealização da Modelo do
Industrial "Organização Moderna" Call Center Moderno

Taylorista/Fordista
Estrutura da • Predeterminada • Em transformação • Predeterminada

tarefa
Desenho dos • Formalizada • Informal • Formalizado (pelo sistema)
processos • Rígida • Flexível • Rígido (script)

• Exógena • Endógena • Exógeno (operador não
influencia desenho da tarefa ou
scripti

Desenho do • Estreita • Ampla • Estreito
cargo • Trabalho • Multifuncionalidade • Trabalho semiqualificado (baixa

desqualificado • Exigência de um exigência de habilidades além do
(baixa exigência de "trabalhador do domínio do sistema)
habilidades) conhecimento"

Hierarquia • Vertical • Mínima • Vertical
• Formal • Informal • Formal
• Bem definida • Base maior em times • Bem definido

do que em estrutura de
autoridade

Supervisão do • Supervisão estrita • Supervisão branda • Supervisão estrita e intensiva
trabalho • Intenso controle • Baseada em resultados (monitoração de chamadas,

de produto e • Autocontrole vigilância eletrônica, controle de
processo indicadores quantitativos)

• Intenso controle de produto e
processo (aderência a script,

- conformidade e padrão de
comportamento prescrito)

Relação chefe- • Baseada em • Baseada em confiança • Baseado em desconfiança
subordinado desconfiança • Trabalhador participa (monitoramento)

• Separação ativamente do • Forte separação concepção x
concepção x planejamento do próprio execução
execução trabalho • Decisão centralizada em quem

• Decisão • Decisão participativa programa o sistema e scripts
centralizada no topo

Fonte: Azevedo e Caldas (2002).

A análise da Figura 4 aponta para urna enorme semelhança entre os call centers

modernos e o modelo industrial tradicional. Ternos, portanto, aparentemente a

permanência do velho modelo industrial, agora adaptado para organizações de serviço.

Ao compararmos o funcionamento dos novos call centers com as antigas centrais de

atendimento, que tinham poucos recursos tecnológicos, identificamos um perfil de

trabalho radicalmente diferente. Os atendentes tinham muito mais autonomia, pois não
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existiam monitoria nem gravação dos atendimentos. Como os relatórios de desempenho

eram simplificados, o controle sobre o trabalho era muito menor. As tarefas não eram

padronizadas pela utilização de scripts, nem eram tão fragmentadas pela utilização de

recursos de roteamento de chamadas.

Diversos analistas (Creagh, 1998) concordam que os modernos call centers têm

incorporado continuamente características das atividades industriais, baseadas em

produtos e processos, e adotado uma divisão neofordista do trabalho. A distribuição

automática de chamadas, por exemplo, permite a classificação da demanda de acordo

com critérios preestabelecidos, propiciando maior fragmentação da tarefa de

atendimento. A maioria dos call centers atualmente utiliza algum recurso de resposta de

voz interativo com o objetivo de refinar as necessidades dos clientes, propiciando, assim,

uma simplificação e repetitividade da operação de atendimento.

É de certa forma assustador constatar que as antigas centrais de atendimento

funcionavam de forma menos mecanicista que os modernos cal! centers. Nesse tipo de

organização parece estar ocorrendo exatamente o contrário do preconizado por

pesquisas sobre tecnologia e estrutura organizacional (Woodward, 1965; Pugh et aI.,

1968), e o uso intensivo de tecnologia tem favorecido um funcionamento mais

mecânico em vez do modelo orgânico idealizado em textos mais recentes (Toffler,

1985; Handy, 1995). Contrariamente ao discurso corrente, identificamos a permanência

do modo de produção em massa, adaptado e "melhorado", dentro do setor de serviços.

A argumentação de que estaríamos evoluindo para organizações flexíveis parece não se

aplicar ao caso dos call centers. Algumas pesquisas têm relatado um cenário contra-

intuitivo, que está caminhando na direção oposta, ou seja, a mudança tecnológica em

call centers estaria afetando a estrutura organizacional dessas empresas, mas não no

sentido de maior organicidade e sim de maior mecanicismo.

Deve-se ressaltar que o impacto das mudanças tecnológicas é bastante variado de

acordo com o cargo do funcionário. Os atendentes geralmente têm seu trabalho

profundamente afetado, enquanto o impacto nas tarefas dos supervisores e gerentes é

bem menor. Outro fator a ser levado em consideração é a tendência dos gerentes em

assumir um discurso pró-mudança, advogando as vantagens das novas tecnologias e
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enfatizando os impactos positivos que elas terão no trabalho dos atendentes. Esse tipo

de comportamento tem o objetivo de facilitar a aceitação das transformações por parte

dos trabalhadores, pois as mudanças de produtos e processos geralmente são decididas

nos níveis organizacionais superiores. Essa argumentação tende a ser simplista,

enfatizando apenas aspectos positivos e ignorando a possibilidade da existência de

características negativas nas mudanças ocorridas. Já os funcionários de atendimento, em

função do cargo que ocupam, não teriam a necessidade de assumir um discurso

favorável às transformações decorrentes das inovações.

A teoria da dissonância cognitiva (Festinger, 1957) nos ajuda a entender o processo de

construção do discurso dos gerentes e supervisores, lançando luz sobre aspectos

importantes, interferindo no processo perceptivo. De acordo com Leon Festinger, as

pessoas procurariam manter suas diferentes cognições em uma relativa concordância

umas com as outras.

o pressuposto da teoria é de que as pessoas sentir-se-iam desconfortáveis ao perceber a

existência de incompatibilidades entre suas atitudes e seus comportamentos, e esse

desconforto motivaria as pessoas a procurar reduzir esse estado de tensão. Nesse caso,

elas entrariam num processo de reavaliação de atitudes e, ou, comportamentos,

modificando qualquer um deles de forma a compatibilizá-los. Portanto, o nível

hierárquico do funcionário influenciaria a sua percepção sobre processos de mudança de

tecnologia.

Entendemos que, para manter um estado psicológico confortável, os agentes da

mudança acabariam tendo atitudes em relação às inovações tecnológicas que estivessem

de acordo com seu comportamento de apoio às mudanças. Portanto, os gerentes e

supervisores "acreditariam" nas vantagens das mudanças tecnológicas para os

funcionários, e essa crença seria transmitida no discurso gerencial.

As variáveis de contexto, conforme discutido na revisão das pesquisas sobre o tema,

podem ter influência grande no impacto que as mudanças de sistemas tecnológicos têm

na estrutura organizacional, atuando como moderadoras em processos de transformação.

Por isso, fizemos um levantamento de algumas variáveis de contexto identificadas como

relevantes nesse contexto: processos de privatização, processos de terceirização,
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terceirização do atendimento, demissões, trocas de chefias e supervisão, tamanho do

grupo de atendimento, importância dada pela diretoria da empresa ao atendimento,

importância dada pela empresa à qualidade e ao tempo de atendimento e sentimento de

"inclusão" por parte do grupo de atendentes em relação aos outros setores da empresa.

Propusemos nesta pesquisa analisar, dentro de call centers brasileiros, quais são os

impactos que as mudanças tecnológicas têm ocasionado na estrutura dessas

organizações. Para isso, desenvolvemos um modelo para analisar impactos de mudanças

tecnológicas na estrutura organizacional do ponto de vista dos operadores da nova

tecnologia. Esse modelo relaciona o impacto das variáveis tecnológicas e variáveis de

contexto na percepção dos atendentes sobre a estrutura organizacional.

A percepção dos funcionários será estudada através de um procedimento de método

misto (Creswell, 2003). Para isso, coletaremos dados utilizando metodologias

complementares. As medidas quantitativas e objetivas das variáveis tecnologia e

estrutura organizacional serão feitas através de escalas desenvolvidas em estudos

funcionalistas. Os aspectos subjetivos e interativos das relações entre tecnologia e

estrutura organizacional serão investigados a partir de um referencial teórico mais

amplo, fazendo uso de conceitos discutidos em pesquisas não-funcionalistas.

Entendemos que para a compreensão de mudanças estruturais, a partir da introdução de

inovações tecnológicas, devemos enfocar a subjetividade e os processos de mudança.

Com esse objetivo, faremos uma coleta de dados qualitativa, procurando levantar

aspectos afetivos, grupais e também individuais nos processos de mudança. Isso será

feito através da análise do conteúdo do discurso dos atendentes e de desenhos feitos por

eles.

Propomos um modelo de análise para processos de mudança tecnológica. O discurso

gerencialista difunde a idéia de que as mudanças tecnológicas estariam levando a uma

mudança na estrutura das organizações na direção de maior organicidade. Pesquisas

sobre o tema apontam também que as variáveis de contexto são um elemento importante

na mediação desse processo. Tais mudanças em variáveis da estrutura organizacional

levariam os funcionários a perceber mudanças no desenho do trabalho. No entanto,

ressaltamos que toda percepção é mediada pelo processo perceptivo individual. A
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Figura 5 apresenta o nosso modelo de análise proposto, relacionando os aspectos

discutidos anteriormente.

Figura 5 - Modelo de análise de impactos de mudanças tecnológicas na estrutura
organizacional

Variações em
Variáveis de

Contexto

Variações na
Percepção
Individual

1 ®Mudançade
Rotina

®Mudançade
Padronização

C!:)Mudançade
Centralização

1 Mudança na
Percepção

do Desenho
do Trabalho

Mudança de
Sistema

Tecnológico

Os objetivos deste trabalho foram validar o modelo teórico proposto e estudar a relação

entre tecnologia e estrutura organizacional em call centers brasileiros. Ao final do

trabalho, vamos verificar se as inovações tecnológica em call centers estão de fato

transformando essas organizações na direção de formas de funcionamento mais

flexíveis e orgânicas.
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CAPÍTULO 11- METODOLOGIA DA PESQUISA

No capítulo anterior, caracterizamos as teorias de base e as variáveis de interesse do

nosso estudo, bem como o tipo de ambiente pesquisado. Neste capítulo, apresentaremos

a metodologia de pesquisa utilizada, descrevendo as técnicas empregadas em todas as

etapas da coleta de dados. Todos os passos da pesquisa serão explicados e o

procedimento utilizado, detalhado. Em seguida, descreveremos também as quatro

centrais de atendimento que participaram da pesquisa.

11.1. Justificativa da pesquisa e sua delimitação

Começaremos retomando alguns pontos discutidos no capítulo anterior. A maioria dos

trabalhos de análise organizacional, que teve como objeto de estudo a variável

tecnologia, utilizou uma abordagem funcionalista e contingencialista. Os estudos em

geral propunham uma lógica linear, procurando relações de causa e efeito entre

tecnologia e estrutura organizacional. A abordagem desta dissertação tem uma

perspectiva diferente, visto que considera que tanto a estrutura quanto o desenho do

trabalho sofrem influências da tecnologia e vice-versa. A estrutura organizacional é

função do relacionamento de diversas variáveis e é, portanto, eminentemente dinâmica.

Algumas dessas mudanças são fruto de decisões racionais por parte da organização

(como a adoção de novas tecnologias), e outras são decorrência de fatores que estão fora

do controle da empresa (como o aparecimento de novos concorrentes).

Esta pesquisa estudou ambientes de cal! center que passaram por processos de

introdução de novas tecnologias, através da mudança de máquinas, equipamentos ou

programas, que alteraram, de forma substancial, o desenho da tarefa dos atendentes.

Cal! centers que tiveram mudanças de processo de trabalho que não foram provocadas

pela introdução de novas máquinas, equipamentos ou programas não foram investigados

neste trabalho.

Decidimos estudar a estrutura organizacional a partir da perspectiva do grupo de

atendentes, pesquisando a percepção dos funcionários a respeito de mudanças na
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estrutura organizacional após a introdução de inovações tecnológicas. Uma parte

substancial da coleta de dados foi realizada a partir de entrevistas individuais com os

atendentes e supervisores. Focamos aspectos objetivos e subjetivos envolvidos nos

processos de mudanças. Partimos do princípio de que controlar o papel e o nível

hierárquico do respondente - agentes da mudança (supervisores, gerentes) e atores da

mudança (funcionários que realizam o atendimento) - seria um aspecto importante a ser

considerado na análise dos resultados. A pesquisa realizada contrapôs as percepções

desses dois grupos de funcionários, com o objetivo de verificar suas diferenças ou

semelhanças.

A escolha de trabalharmos com a percepção dos funcionários e não apenas com

informações fornecidas pelos níveis hierárquicos superiores deveu-se ao pressuposto de

que a adoção de inovações tecnológicas só pode ser entendida através de estudos que

englobem todas as partes envolvidas no processo. A direção da empresa talvez perceba

que a modernização do ambiente de trabalho dos call centers favoreceu maior

qualificação técnica dos trabalhadores, pelo menos esse é um discurso que transparece

em alguns artigos sobre o tema (Miles, 2001). Já a percepção dos atendentes talvez seja

mais crítica, pois esse é o grupo que, em geral, tem o desenho de seu trabalho mais

afetado pelas mudanças de tecnologia.

Acestrutura organizacional foi estudada a partir da percepção de algumas variáveis de

configuração, especificamente o nível de centralização e o nível de formalização. A

variável tecnologia foi medida através da percepção das dimensões rotina/não-rotina

descritas por Perrow (1967). A escolha das variáveis estrutura organizacional e

tecnologia deveu-se à evidência da sua importância no funcionamento das organizações

(Miller et al., 1991). A escolha do tipo de empresa baseou-se no fato de que o setor de

serviços é atualmente o maior empregador no Brasil, e a tendência é de crescimento.

Aliás, essa é uma tendência generalizada nas economias modernas e desenvolvidas.

Especificamente no caso dos cal! centers, sua importância na estrutura do mercado de

trabalho tem crescido continuamente. O mapeamento das relações entre as estruturas

organizacionais e os sistemas técnicos utilizados em call centers pode ajudar no

entendimento do funcionamento das organizações atuando nesse setor.
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11.2. Metodologia de levantamento de dados

o critério para a empresa fazer parte deste estudo foi o fato de ela ter uma central de

atendimento aos consumidores, própria ou terceirizada. A empresa deveria ter passado

por um processo de introdução de novas tecnologias, em termos de máquinas,

equipamentos ou programas, que alterasse, de forma substancial, a tarefa dos

atendentes, redefinindo a forma como o trabalho era realizado. Esse processo deveria ter

ocorrido no máximo nos últimos cinco anos, e pessoas que vivenciaram o processo de

primeira mão teriam que estar disponíveis para serem entrevistadas.

Nossa coleta de dados buscou levantar aspectos tanto objetivos quanto subjetivos de

mudanças decorrentes do processo de adoção das inovações. Todas as pessoas que

participaram do estudo deveriam ter trabalhado no atendimento antes e depois da

introdução das novas tecnologias. As variáveis individuais de controle foram: sexo,

idade, nível de instrução, cargo, nível hierárquico, tempo de casa do entrevistado,

planos de carreira e o fato de o funcionário ser deficiente físico ou não. Já as variáveis

organizacionais de controle foram: processos de privatização, processos de

terceirização, terceirização do atendimento, demissões, trocas de chefias e supervisão,

tamanho do grupo de atendimento, importância dada pela diretoria da empresa ao

atendimento, importância dada pela empresa à qualidade e ao tempo de atendimento e

sentimento de "inclusão" por parte do grupo de atendentes em relação aos outros setores

da empresa.

De forma geral, a coleta de dados em pesquisas pode ser feita através de métodos

quantitativos e qualitativos. As conclusões das pesquisas qualitativas são baseadas em

observações para generalizar empregando a indução, enquanto as conclusões das

pesquisas quantitativas partem de um conjunto de resultados, empregando uma

abordagem dedutiva (Trujillo, 2001). Os métodos quantitativos caracterizam-se pela

utilização de instrumentos de medição, e os resultados desse tipo de levantamento são

numéricos. Já as pesquisas qualitativas fazem uso de técnicas não-estruturadas de

levantamento de dados, gerando resultados não-numéricos.

Entendemos que o ideal para o objeto de estudo do presente trabalho seria realizar uma

pesquisa longitudinal. No entanto, em razão da grande dificuldade de ter acesso a
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empresas que permitam uma coleta de dados longitudinal, decidimos fazer uma

pesquisa transversal. Quanto aos instrumentos, fizemos uso dos dois tipos de

metodologias: quantitativas e qualitativas. Os resultados qualitativos foram enriquecidos

com a utilização de resultados quantitativos provenientes do questionário semi-

estruturado.

Classificamos, portanto, o procedimento de coleta de dados como o de métodos mistos,

com uma estratégia de triangulação concorrente (Creswell, 2003). Nesse tipo de

pesquisa, utilizam-se dois métodos diferentes de coleta de dados, na tentativa de

confirmar, validar de forma cruzada e corroborar resultados de um estudo. A coleta de

dados quantitativos e qualitativos ocorre de forma simultânea, em apenas uma fase de

pesquisa. Os resultados dos dois métodos são integrados durante a fase de interpretação.

A pesquisa foi realizada em quatro cal! cen ters , e o levantamento dos dados com os

funcionários foi feito em duas etapas principais: entrevistas individuais e observação. A

análise de documentos foi realizada ao longo de todo o período de contato com a

empresa. A seguir, apresentaremos os procedimentos adotados em cada uma das etapas

do trabalho.

11.2.1. Entrevistas individuais

O levantamento de dados em entrevistas individuais é um método clássico de coleta de

dados bastante utilizado na área de ciências sociais. Gil (1985) caracterizou a entrevista

como uma forma de interação social, na qual uma das partes busca coletar dados e a

outra se apresenta como fonte de informação. As entrevistas individuais são utilizadas

por pesquisadores com diferentes enfoques teóricos, tendo sido empregada tanto no

trabalho de Pugh et aI. (1968), que se caracteriza como uma linha de pesquisa:

funcionalista, quanto no trabalho de Zuboff (1988), que se caracteriza como uma linha

crítica.

Inicialmente foi realizada uma entrevista com uma pessoa de hierarquia superior.

Durante essa entrevista foram levantados dados gerais sobre a empresa, sua origem e

seu funcionamento. A entrevista foi semi-estruturada (Anexo A), sendo o roteiro
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utilizado uma adaptação do instrumento proposto por Pugh et aI. (1968). Ao longo dessa

entrevista, também foi feito um levantamento dos tipos de documentos existentes na

organização.

Para que não acontecessem interrupções, as entrevistas individuais com os funcionários

foram realizadas em um local reservado dentro da empresa. No início de cada

entrevista, a pesquisadora fez uma apresentação do trabalho e do objetivo do mesmo.

Foi assegurado aos entrevistados que todas as respostas seriam confidenciais e que os

resultados do estudo seriam analisados não de forma individual e sim grupal. A

utilização de respostas individuais poderia ser feita apenas para efeito ilustrativo, e

nesse caso o entrevistado não seria identificado. As entrevistas só tiveram início depois

que eventuais dúvidas foram esclarecidas.

Durante as entrevistas individuais foram coletados dados tanto de natureza objetiva

quanto subjetiva. Processos de mudança envolvem aspectos racionais e afetivos, e a

investigação desses dois grupos de fenômenos requer a utilização de instrumentos

distintos de coleta de dados. Silva e Vergara (2000) conduziram uma pesquisa sobre a

percepção dos funcionários a respeito do significado de um processo de mudança

organizacional. Esses autores utilizaram um questionário de pesquisa para coletar os

dados racionais, e os aspectos afetivos foram explorados através do uso de técnicas

projetivas de desenho como será discutido a seguir.

Nesta pesquisa, a coleta dos dados objetivos foi feita através da utilização de

questionários estruturados, que focaram as variáveis tecnologia e estrutura

organizacional. Esse levantamento investigou dois períodos distintos: o antes e o depois

da implantação de mudanças tecnológicas. A definição de tecnologia que melhor se

adequa ao perfil dos cal! centers é a de rotina/não-rotina, que é baseada no modelo de

Perrow (1967). Para a medida de tecnologia foi utilizada a escala desenvolvida por Hall

(1963), que mede a dimensão de exceções do modelo proposto por Perrow. Esse

instrumento foi utilizado em diversos estudos (Aiken e Hage, 1968; Glisson, 1978;

Glisson e Martin, 1980). Dewar et al. (1980) examinaram sua validade e precisão, e os

resultados indicaram a adequação do mesmo.
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A variável de centralização foi mensurada por duas escalas apresentadas no instrumento

de Hall (1963). Esse instrumento foi identificado como válido e preciso no estudo

realizado por Dewar et aI. (1980) e utilizado em diversas pesquisas que investigaram a

estrutura organizacional (Aiken e Hage, 1968;Glisson, 1978;Glisson e Martin, 1980).

Para medição da formalização, foi utilizado o instrumento proposto por Martin e

Glisson (1989), cuja escala é uma adaptação da apresentada por Hall (1963) para a

mesma variável. O instrumento de Hall apresentou problemas de validade de

convergência e discriminante. Martin e Glisson (1989) propuseram uma versão

adaptada do questionário, e os resultados foram considerados adequados.

Foi feita uma adaptação nos instrumentos, de forma que os entrevistados respondessem

às perguntas em relação aos dois períodos objetos deste estudo, o antes e o depois da

mudança de tecnologia. Foi pedido que a pessoa lembrasse do contexto antes da

introdução das mudanças tecnológicas e que avaliasse a afirmativa do instrumento com

relação ao ambiente que existia anteriormente. Em seguida, foi pedido que o

entrevistado pensasse na situação atual, no ambiente de trabalho depois da adoção das

mudanças de tecnologia, e avaliasse novamente a mesma afirmação. Tal procedimento

foi repetido para todas as afirmações do instrumento, e a entrevistadora marcava as

respostas do entrevistado no questionário.

O procedimento de pedir' ao entrevistado que avalie uma situação passada pode

introduzir um viés, pois ele estará julgando no presente um ambiente que existiu no

passado. Alguns erros de avaliação nesse tipo de julgamento já foram identificados na

literatura. Latham (1981), por exemplo, considerou a "recência" como uma fonte

relevante de erros. Nesse caso, o avaliador leva em consideração apenas acontecimentos

recentes, deixando de lado fatos que tenham ocorrido há mais tempo. O esquecimento

de detalhes do passado é um fato normal e corriqueiro que pode levar a uma avaliação

distorcida de eventos ocorridos há um determinado período de tempo.

No entanto, a avaliação do passado feita de forma retrospectiva também tem pontos

positivos, pois garante que o entrevistado use um mesmo critério para avaliar tanto a

situação atual quanto a anterior. Por exemplo: um funcionário achava seu trabalho

muito rotineiro em 2000 e, após a introdução de inovações tecnológicas, achou-o ainda
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mais rotineiro em 2001. Se a pergunta fosse feita em dois momentos distintos (2000 e

2001), a avaliação poderia ser igual. Mas se a pergunta sobre o passado e o presente for

feita ao mesmo tempo, provavelmente a situação do passado receberá pontuação

inferior no item de rotina do trabalho do que a situação presente.

Os instrumentos utilizados foram traduções feitas pela autora do presente trabalho de

originais na língua inglesa e estão nos anexos (Anexo B). Durante a aplicação do

questionário, solicitou-se que as afirmações fossem avaliadas através do preenchimento

de escalas do tipo Likert.

Os instrumentos foram aplicados pela pesquisadora, que ao longo das respostas

investigou o porquê das opções escolhidas pelos entrevistados. Os comentários durante

o preenchimento das perguntas foram anotados. Depois do término do questionário, foi

dada uma folha em branco ao entrevistado e pedido a ele que fizesse um desenho de

como ele se sentia no seu ambiente de trabalho antes da adoção de novas tecnologias.

Ao final do desenho foi dada a ele outra folha e pedido que fizesse um novo desenho de

como ele se sentia no novo ambiente. Enquanto o funcionário fazia o desenho, a

pesquisadora perguntava o que ele simbolizava e qual era o seu significado. Os

comentários dos entrevistados foram anotados nos questionários.

A utilização de técnicas projetivas em pesquisa social tem sido relatada em alguns

trabalhos da área de administração. Esse tipo de instrumento surgiu na área de

psicologia e tradicionalmente tem sido utilizado em testes de personalidade. O seu

emprego na área de pesquisa em administração é mais recente, com resultados bastante

ricos. Zuboff (1988), por exemplo, utilizando o desenho como uma das formas de coleta

de dados, obteve material importante para a análise dos dados. Os desenhos na pesquisa

de Zuboff foram ilustrativos dos aspectos afetivos envolvidos nos processos de

introdução de novas tecnologias, possibilitando a expressão de conteúdos que

dificilmente seriam verbalizados.

Caldas e Tonelli (2002) fizeram uma pesquisa que teve como principal objeto de estudo

as imagens e representações de funcionários de empresas que passaram por processos

de fusões e aquisições. Os desenhos feitos pelos entrevistados foram utilizados para o

entendimento das dinâmicas internas desses processos. A análise dos desenhos foi feita
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no nível de grupo, e eles utilizaram os pressupostos de Bion (1975) sobre o

comportamento de grupos. A análise das imagens permitiu a descoberta de padrões na

escolha dos temas e formas de representações, revelando, assim, a existência de reações

comuns quando se faz uma análise no nível de grupos.

Desenhos também podem ser utilizados para trabalhos realizados em grupo. Silva e

Vergara (2000), por exemplo, utilizaram a técnica de desenho projetivo para a

construção de imagens coletivas. O tema dos desenhos foi a forma como os

funcionários percebiam a relação entre a empresa e os seus empregados no contexto das

mudanças que já vinham acontecendo ou que se anunciavam. Os conteúdos expressos

nos desenhos foram um material importante para a interpretação dos dados coletados.

11.2.2. Observação

A observação é um elemento fundamental para a condução de pesquisas. Devido à

abrangência de sua utilização, Gil (1995) classificou a observação como um método de

investigação. Podemos dividir essa metodologia em três grupos principais: observação

simples, observação participante e observação sistemática.

N~ observação simples, o pesquisador não interfere no ambiente que ele está

observando. Ele acompanha seu objeto de estudo ao longo do período de observação,

registrando as informações pertinentes no momento de sua ocorrência. Já na observação

participante, a função do pesquisador é bastante diferente; nesse caso, o observador

assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo. Esse tipo de

método de trabalho teve início em estudos antropológicos, com a ressalva de que seu

uso se estendeu para outras áreas do conhecimento. Thiollent (1997) desenvolveu

diversos estudos, na área organizacional, com uma metodologia chamada de "pesquisa-

ação", que faz uso da observação participante. Já a observação sistemática é

caracterizada pelo uso de planos de observação. Nesse caso, o pesquisador registra os

dados observados em folhas de papel com listas de categorias previamente definidas.

O presente estudo fez uso da observação simples. Essa observação teve como objetivo a

complementação dos dados coletados nas entrevistas, sendo o seu foco o desenho da
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tarefa dos atendentes, a interação social dentro do ambiente de trabalho e o ambiente

físico da empresa.

11.2.3. Análise de documentos

Foi feita um levantamento dos dados disponíveis em registros oficiais. Foram coletados

documentos organizacionais formais, como organogramas, estruturas de cargos e

manuais de procedimentos, entre outros. Sempre que possível, foram levantados

registros sobre o volume de atendimento nos dois períodos de interesse do estudo: o

antes e o depois da introdução das mudanças tecnológicas.

11.3. Descrição do estudo

o presente estudo foi realizado em quatro empresas localizadas nos Estados de São

Paulo e Rio de Janeiro. As empresas participantes deste estudo foram as seguintes: uma

montadora de automóveis, uma seguradora, um distribuidora de derivados de petróleo e

uma concessionária de serviços públicos. Todas as empresas pesquisadas possuíam call

centers próprios ou terceirizados. As centrais de atendimento da montadora e da

concessionária se caracterizavam como receptivas de serviços. Já a seguradora realizava

também atividades ativas de serviços e a distribuidora, atividades receptivas de vendas.

Os dados foram coletados ao longo de três meses, entre agosto e outubro de 2002.

Foram contatadas mais de 50 empresas para a pesquisa, mas a grande maioria não

atendia ao protocolo de pesquisa descrito anteriormente na metodologia. Ao final da

fase de contatos iniciais e de uma intensa etapa de negociações, quatro empresas que

preenchiam o referido protocolo se dispuseram a participar da pesquisa.

O levantamento de dados foi feito através de visitas às empresas participantes do

estudo. Inicialmente, foram entrevistadas as pessoas responsáveis pelos callcenters; ao

longo dessas entrevistas, foi feito um mapeamento da história da central de
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atendimento, de seus processos de mudança tecnológica, dos principais fatos ocorridos e

da proposta de atendimento da central.

Os sistemas tecnológicos dos call centers foram estudados através dos relatos de

atendentes, ex-atendentes, supervisores e funções de apoio. O critério para a pessoa

responder ao questionário foi o fato de ela ter trabalhado como atendente utilizando pelo

menos dois sistemas tecnológicos diferentes (antes e depois da mudança de tecnologia).

As entrevistas foram semi-estruturadas e utilizaram o instrumento anexo: um total de 69

pessoas foram entrevistadas com base nesse instrumento. As escalas estruturadas do

instrumento funcionaram como estímulo importante durante a condução das entrevistas.

Os funcionários, no momento da avaliação das afirmativas, verbalizavam

racionalizações e sentimentos em relação ao próprio trabalho, explicando as razões

subjacentes aos valores atribuídos. As entrevistas foram realizadas em uma sala

separada dentro das empresas e tiveram duração variando de uma até três horas.

Outra forma de coleta de dados foi a observação do trabalho dos atendentes. Durante

essas observações, a pesquisadora identificou a lógica de funcionamento dos sistemas

tecnológicos, o processo e a rotina de trabalho dos atendentes, bem como a dinâmica de

funcionamento das centrais. Sempre que possível, foram entrevistadas pessoas que

trabalhavam no setor de atendimento mesmo que não diretamente envolvidas com o

atendimento telefônico. As informações institucionais foram também coletadas através

de documentos oficiais e dos web sites das empresas.

11.4. Descrição dos casos

A seguir, caracterizaremos as quatro empresas pesquisadas. Descreveremos os call

cen ters , suas estruturas, tamanho, propostas e formas de funcionamento. Com exceção

da distribuidora de derivados de petróleo, todas as centrais eram acessadas através do

0800. O setor responsável pelo atendimento do consumidor final (SAC) da distribuidora

também possuía o 0800. Ressaltamos que três dos quatro processos de mudança

estudados acarretaram demissões e que a pesquisa foi realizada apenas com os

"sobreviventes" desses processos (Brockner, 1992; Caldas, 2000). Todo o grupo de

pessoas que, ao longo dos processos de mudança, perderam o seu emprego e, portanto,
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provavelmente vivenciaram o pior lado desses processos, não fez parte do presente

estudo, o que claramente deve limitar sua validade em alguma medida.

11.4.1. Seguradora

A seguradora é uma empresa nacional com mais de 50 anos de atuação no mercado. Ela

possui produtos em diversos segmentos do setor de seguros, com 70 escritórios em todo

o Brasil. Sua atuação está concentrada principalmente nas Regiões Sul e Sudeste e no

Distrito Federal. O principal segmento da empresa é o de seguro de automóveis, no qual

a empresa se encontra entre as 10 maiores em prêmios totais no Brasil.

Nessa empresa, não pudemos fazer o levantamento de dados diretamente com os

atendentes. Apesar de a seguradora ter aceitado participar da pesquisa, quando a

empresa terceirizadora soube deste estudo, ela impediu a coleta de dados junto aos seus

atendentes. Proibiu também que o departamento que fazia o atendimento da seguradora

fosse visitado; o contrato entre a seguradora e a terceira tem cláusulas que permitem

esse tipo de restrição. O levantamento de dados foi, então, realizado junto a

funcionários da seguradora que trabalhavam como apoio na central de atendimento e

que eram atendentes na estrutura anterior. Ao total foram entrevistadas seis pessoas.

A central de atendimento tem como objetivo prestar assistência tanto ao segurado

quanto ao corretor de seguros. Cada segmento do setor de seguros da empresa tem uma

estrutura de central de atendimento independente. O presente trabalho teve como foco a

estrutura de atendimento do setor de seguros para automóveis.

Até o ano de 2001, a central de atendimento de automóvel era própria e operada dentro

do prédio da matriz da empresa. Em agosto de 2001, foi tomada a decisão de terceirizar

a central de atendimento, e para isso foi escolhida uma empresa que já atuava há alguns

anos na terceirização de call centers. Durante o processo de terceirização, os

funcionários da seguradora que trabalhavam no atendimento foram convidados a

trabalhar na empresa terceirizadora, no entanto apenas um número reduzido aceitou. A

explicação para esse fato foi de que o salário no novo emprego seria em torno da

metade do que eles ganhavam na seguradora, e a nova empresa tinha um pacote de
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benefícios muito inferior ao que eles possuíam. Do grupo de funcionários que aceitou, a

quase totalidade já havia pedido demissão até o presente momento.

Alguns funcionários do atendimento da seguradora foram promovidos para a função de

apoio ao atendimento; eles continuaram como funcionários da seguradora e passaram a

trabalhar na terceira. Alguns dos funcionários que não quiseram trabalhar para a

empresa terceira foram demitidos, e outros acabaram sendo aproveitados em outras

funções dentro da própria seguradora.

A terceirização acarretou grande transformação no ambiente de trabalho, e o presente

estudo teve como foco as mudanças decorrentes desse processo. O perfil dos atendentes

da seguradora era de pessoas com formação na área de seguros (técnicos em seguros). A

seguradora treinava os novos funcionários durante um mês. O treinamento era amplo,

abrangendo o funcionamento da empresa e o setor de seguro de automóveis

propriamente dito. Com a terceirização, o funcionário da central de atendimento passou

a ser um atendente de "telemarketing", sem nenhuma experiência prévia no setor de

seguros. O treinamento passou a ser dado pela empresa terceirizadora, e apesar de a sua

duração ser a mesma (1 mês), o conhecimento dos atendentes sobre a área de seguros,

ao término do período de treinamento, era bastante reduzido.

Na estrutura anterior, o índice de rotatividade e de absenteísmo era extremamente baixo,

e esse cenário foi radicalmente modificado com a nova estrutura. Atualmente, o índice

de rotatividade é elevado, e o absenteísmo, especialmente em alguns períodos, tem

acarretado dificuldades operacionais.

Os funcionários de atendimento da seguradora trabalhavam em turnos de oito horas

realizando, além da tarefa de atendimento telefônico, algumas tarefas complementares.

Alguns cálculos mais específicos eram realizados fora do atendimento telefônico e,

depois, repassados para os corretores. Dentro da nova estrutura, os atendentes

trabalhavam seis horas diariamente fazendo apenas atendimento telefônico; a carga

horária semanal era de 36 horas. Cálculos não disponíveis dentro do programa de

atendimento são repassados para os funcionários de apoio da seguradora que

trabalhavam conjuntamente com o grupo de atendentes.
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o horário de atendimento da central foi ampliado. Anteriormente, ela funcionava de 2ª a

6ª -feira, das 8 às 22 h; já a nova estrutura funcionava de 2ª a 6ª -feira, das 7 às 23 h; aos

sábado, das 9 às 18 h; e aos domingos, das 9 às 15 h. Houve também melhor adequação

das escalas de trabalho dos atendentes, de forma a atender melhor os horários de pico

das ligações. Com essa adaptação, o índice de perdas de ligações caiu na nova estrutura.

Na antiga estrutura ele se mantinha entre 10% a 15%, na nova central a desistência tem

se mantido entre 2% e 5%. Diminui também o tempo de espera das ligações.

A central antiga contava com 30 atendentes e 30 PA's, cada funcionário tinha a sua

mesa individual de trabalho. Na nova central, o número de atendentes dobrou, passando

para 60, mas o número de PA's foi mantido em 30. O volume de ligações atendidas por

mês oscilava em tomo de 45.000, sendo interessante notar que, apesar das mudanças

operacionais que ocorreram, a média do número de ligações tem se mantido estável. A

meta para o tempo médio de atendimento é de 4", com a ressalva de que esse é o

mesmo patamar praticado antes da terceirização.

Com relação aos programas utilizados no atendimento, não houve mudanças

significativas. O atendimento era feito tendo como apoio um software desenvolvido

pela própria seguradora. Esse programa possui uma versão para DOS e outra para

Windows. A versão para DOS é menos completa, posto que alguns cálculos precisam

ser feitos manualmente. A versão para Windows, apesar de incluir maior quantidade de

cálculos, raramente é utilizada devido à sua falta de funcionalidade (ela constantemente

"trava"). Atualmente está em estudo a substituição do programa por um que atenda

melhor às necessidades da empresa. A única mudança nesse setor foi a implantação de

um programa que registra as informações principais do atendimento, como o motivo da

ligação, o histórico do atendimento e quem realizou o atendimento. Esse programa

permite que a central obtenha relatórios específicos sobre o seu funcionamento. No

entanto, é comum que os atendentes não preencham todas as informações necessárias,

prejudicando, assim, a utilização do instrumento. Esse programa complementar

necessita de que os atendentes preencham algumas informações duas vezes, uma no

programa principal e outra no programa de controle; a necessidade do preenchimento

em duplicidade talvez acabe desmotivando os atendentes no seu preenchimento.
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o atendimento realizado pela nova central tem apresentado algumas dificuldades

operacionais. O grupo de atendentes tem um baixo comprometimento com o trabalho e

um conhecimento muito reduzido do negócio da seguradora. Isso tem dificultado o

andamento das atividades, pois os funcionários têm apresentado um desempenho

insatisfatório. Os empregados de apoio da seguradora ficam sobrecarregados com

tarefas que os atendentes não são capazes de realizar. Na estrutura anterior, com

atendentes mais qualificados e comprometidos, diversas atividades que são realizadas

apenas pelo pessoal de apoio eram feitas pelos próprios atendentes. O comentário de um

atendente ilustra um pouco as dificuldades operacionais decorrentes da visão do novo

grupo sobre seu papel: "eu não sou pago para pensar".

O grupo dos corretores inicialmente sentiu muito a mudança na estrutura de

atendimento. Eles acharam que o atendimento ficou muito frio, igual ao de outros call

centers que existem no mercado. Anteriormente, eles conheciam os atendentes e tinham

um contato "mais humano". Vários corretores manifestaram esse sentimento de

descontentamento através da seguinte fala: "vocês estão iguais a robôs". Houve uma

percepção por parte desse grupo de que os novos atendentes têm pouco conhecimento.

Em alguns casos, os corretores pedem para falar diretamente com o pessoal de apoio

(para pedir algum cálculo específico) por não sentirem confiança nos atendentes.

Na nova central houve aumento considerável nos controles utilizados sobre o trabalho

dos atendentes. Procedimentos comuns, como gravação e cobrança de tempo médio de

atendimento, não aconteciam anteriormente. A nova empresa, que tem uma longa

experiência na área de atendimento, utiliza os sistemas de controle tradicionais desse

setor.

O nível salarial dos atendentes da empresa terceirizadora é equivalente ao praticado pelo

mercado. Além disso, os funcionários têm direito apenas aos benefícios garantidos por

lei. O ritmo de trabalho é intenso e o ambiente de trabalho foi descrito como

excessivamente estressante.
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11.4.2.Concessionária de serviços públicos

A regulamentação do setor de prestação de serviços por parte de concessionárias de

serviços públicos é feita pelo governo. Um exemplo disso é a exigência da

disponibilização, por parte das empresas, de canais de contato para os clientes. Em

razão dessa necessidade, a concessionária possui atendimento ao consumidor há muitos

anos. No entanto, ao longo dos anos, a estrutura do setor de atendimento tem se

modificado de maneira contínua, devendo-se ressaltar que recentemente as mudanças

têm ocorrido de forma mais rápida.

Ao longo da década passada, a empresa passou por mudanças profundas. A

concessionária iniciou suas atividades de forma privada no início do século passado e,

durante a década de 60, foi estatizada devido a questões políticas e sociais. O período

estatal durou quase 40 anos até que ela passou por um processo de privatização durante

o governo Fernando Henrique Cardoso. Mesmo após a privatização, o controle

acionário da empresa se manteve nas mãos de organizações brasileiras. Depois da

privatização, houve grandes transformações na estrutura da organização, envolvendo

também alterações na política de gestão de pessoas, com mudanças de várias chefias e

lideranças. A empresa demitiu diversos funcionários e realizou alguns programas de

demissão incentivada. Atualmente, ela possui cerca da metade do corpo funcional de

cinco anos atrás. Os processos da empresa foram redefinidos, e a própria estrutura física

foi totalmente reformulada, estando a fase final da reforma ainda em andamento em

alguns locais. c

O setor de atendimento já foi organizado de diferentes formas. Fazendo uma

retrospectiva histórica, propomos uma classificação da estrutura de atendimento em

quatro fases distintas:

Fases da central de atendimento:

~ 1ª fase 1975 - 1986

~ 2ª fase 1986 - 1997

~ 3ª fase 1997 - 2000

~ 4ª fase desde 2000
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Paralelamente ao atendimento telefônico, durante todas as fases existiu um atendimento

em agências chamado pelos funcionários de atendimento personalizado. A estrutura do

trabalho do atendente no atendimento personalizado era radicalmente diferente da

estrutura do trabalho nas centrais de atendimento telefônico nas quatro fases.

Atualmente (4ª fase), o atendimento personalizado funciona dentro de uma nova

estrutura, com a ressalva de que o número de agências de atendimento ao consumidor

diminuiu consideravelmente. Os serviços feitos nas agências são reduzidos, e elas

funcionam principalmente como um local de orientação dos consumidores para o uso do

cal! center. A caracterização das fases foi feita a partir da identificação de mudanças

significativas nos sistemas tecnológicos utilizados no atendimento e de mudanças na

forma de organização do trabalho. O presente estudo teve como foco a última fase de

mudanças que aconteceram no atendimento telefônico, a transição da 3ª para a 4ª fase.

o início da 4ª fase deu-se em maio de 2000, com o fechamento de todas as agências de

atendimento e a centralização deste serviço no call center (posteriormente, devido a

ações do Procon, algumas agências foram reabertas). Durante a fase 3, a central atendia

apenas quatro municípios da área de concessão da empresa, havendo também 18

minicentrais de atendimento telefônico que funcionavam dentro de algumas agências.

Essas rninicentrais faziam o atendimento do restante da área de concessão. Na fase 4, a

nova central passou a fazer o atendimento de todos os municípios da área de concessão

da empresa (mais de 200), tanto as agências quanto as minicentrais foram, inicialmente,

descontinuadas. No início dessa nova fase houve a aquisição e implantação de um novo

software de atendimento. Durante grande parte de sua existência, o atendimento

telefônico funcionou em um mesmo prédio, na sede da empresa. A mudança de local de

funcionamento que ocorreu da fase 3 para a fase 4 foi apenas de andar dentro do mesmo

prédio.

Houve uma mudança radical de perfil dos atendentes da fase 3 para a fase 4. O trabalho

de atendimento até o final da fase 3 era realizado por pessoas que tinham grande

conhecimento da empresa e dos seus processos. O programa utilizado no atendimento

era bastante simples, com apenas duas telas principais. Desse modo, para gerar serviços

através desse software, o atendente tinha que conhecer o fluxo de .trabalho da

organização. Em outras palavras, para realizar o atendimento o funcionário tinha que

entender o que ele estava fazendo. Isso era possível, pois o treinamento para trabalhar
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com o atendimento era extenso, com duração de três meses. Outro fator que contribuía

para a qualificação do quadro de atendentes era o fato de que a maioria deles tinha

experiência prévia em outros setores da empresa, inclusive no atendimento

personalizado. Um aspecto importante a ser ressaltado é que o nível de salário dos

atendentes era bastante superior ao praticado nos call centers em geral.

Com a decisão de centralizar o atendimento, a empresa redefiniu o perfil do atendente e

resolveu utilizar uma mão-de-obra menos especializada. Para que isso fosse possível,

ela adquiriu um software que traria todas as informações necessárias, transferindo,

assim, o conhecimento do atendente para o equipamento. Conforme foi relatado por um

entrevistado, o novo programa permitiria que "qualquer Zé Mané que você pegasse na

esquina fizesse o atendimento". Dessa forma, o conhecimento necessário ao atendente

foi reduzido ao mínimo, e o treinamento passou a ser simplificado.

Paralelamente à decisão de centralizar o atendimento, a empresa decidiu também

terceirizar essa atividade. Houve um período de transição, durante o qual a empresa

terceirizadora foi escolhida, e o novo software de atendimento foi configurado. Nessa

época havia em tomo de 70 atendentes, e o acordo feito com o sindicato era de que a

concessionária demitiria os todos os funcionários do atendimento e os 40 melhores

seriam recontratados pela empresa terceirizadora. A recontratação seria feita com base

em um processo de avaliação de desempenho - que era continuamente conduzido pela

concessionária. Segundo o relato de alguns entrevistados, vários funcionários tinham se

transferido para a antiga central, na tentativa de manter o emprego após o processo de

privatização, pois a central era vista como uma área vital que não seria desativada.

Algumas pessoas relataram que alguns funcionários desse grupo antigo não se

encaixavam no perfil de atendente e, portanto, não tinham desempenho adequado.

Devido à ampliação do número de municípios atendidos pela nova central, houve

aumento significativo do número de funcionários necessários. Para o preenchimento das

novas vagas, a empresa terceirizadora contratou novos funcionários. Alguns

funcionários do atendimento descentralizado também foram chamados para trabalhar na

nova central.
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No entanto, um dia antes do início das atividades da nova central, o sindicato da

categoria entrou com uma liminar na justiça impedindo a terceirização do atendimento,

sendo essa liminar válida até o fechamento da presente pesquisa. A empresa teve que

voltar atrás e manter o atendimento operado por funcionários próprios. Para isso, ela

admitiu, em quadro próprio, os novos atendentes contratados pela terceira e recontratou

os funcionários antigos depois de decorrido o prazo legal necessário de três meses. As

pessoas que continuaram na empresa na mudança da fase 3 para a fase 4 foram

demitidas no processo interrompido de terceirização e, quando foram recontratadas,

voltaram em uma faixa salarial inferior (menos da metade do salário anterior).

Algum tempo depois desse episódio houve uma troca de presidência na empresa, e o

novo presidente declarou-se contra a terceirização da atividade de atendimento. Ele deu

início a uma série de mudanças, vista pelos funcionários como a responsável pela

modernização da empresa. Com relação à central, diversos funcionários relataram que o

presidente declarou que a central de atendimento era "minha menina dos olhos". O novo

presidente se mantém no cargo até o momento da elaboração desta dissertação.

O início das atividades na central ampliada foi bastante tumultuado. Os problemas que

ocorreram se caracterizaram em três grandes grupos: consumidores, atendentes e

sistema. A princípio houve uma reação muito negativa por parte da população com

relação à nova central; os consumidores ressentiram-se com o fechamento das agências

e ocorreu uma rejeição dá nova forma de atendimento por parte da população. Esse

episódio teve muita repercussão na mídia, o que acabou levando a empresa a reabrir

algumas agências, apesar de, na sua visão, isso não ser necessário, ou seja, a decisão de

reabertura das agências foi devida a uma pressão social e não a necessidades

operacionais.

Os atendentes novos também foram um fator de dificuldade inicial. A nova central tinha

um grupo de cerca de 50 novatos, e essas pessoas não tinham nenhum conhecimento

prévio do setor de atuação da empresa. Apesar de o programa de atendimento ser

bastante auto-explicativo, a idéia de que o atendente não precisaria de conhecimento do

processo era exagerada. Dessa forma, no início das atividades os atendentes novos

tiveram muitas dificuldades na execução das tarefas. O próprio programa de

atendimento foi um foco de geração de alguns problemas. Devido ao perfil de atendente
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idealizado (sem conhecimento), o programa foi configurado de forma extremamente

detalhada. Isso fez com que ele ficasse muito lento, sendo comum que o sistema

"travasse" algumas vezes por dia.

A empresa tem três milhões de clientes, o volume de ligações é em média de 465.000

por mês e a meta de tempo médio de atendimento atualmente está entre 2'30" e 3'00"

(de acordo com o tipo de chamada atendida). Durante a fase 3, o tempo médio de

atendimento era muito enfatizado com a meta de 2'30"; ao longo da fase 4, a

preocupação com a qualidade do atendimento tem aumentado em detrimento da

preocupação com o tempo. Atualmente, o grupo de atendentes é composto por 270

funcionários (para um total de 156 PA's) e o grupo de supervisores, por 11

funcionários. No caso de o atendente não saber realizar um atendimento, ele gera um

serviço não-estruturado, que é feito por um grupo de nove pessoas, chamado de back

office. O cal! center atende a 85% da demanda, sendo os outros 15% atendidos pelos

outros canais de contato (internet, e-mail, cartas e agências). Todos os atendentes,

supervisores e back office trabalham na mesma sala.

Figura 6 - Cal! center da concessionária
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A central de atendimento funciona 24 horas por dia e 365 dias por ano. A jornada de

trabalho dos atendentes é de 6 horas diárias, com um turno de 36 horas semanais; alguns

funcionários fazem turnos de quatro horas diárias, num total de 24 horas por semana. As

pessoas trabalham 5 horas e 38' por dia, tendo um intervalo diário de 15' e 7', destinado

à ginástica laboral. Três vezes por semana, essa ginástica é acompanhada por uma

empresa especializada na área.

o nível de salário dos atendentes, apesar de ter sido reduzido na nova fase, ainda é

superior ao praticado pelo mercado. Os funcionários recebem também uma participação

nos lucros que, no ano passado, foi o equivalente a quatro salários de atendente júnior.

Os funcionários possuem, também, os benefícios dados a todos os funcionários da

empresa, o que inclui um plano de saúde muito bem avaliado pelos funcionários. O

ritmo de trabalho é bastante intenso, ressaltando-se que durante a maior parte do horário

comercial a central opera com uma fila de espera, que, apesar de ser pequena (entre l' e

2'), é praticamente contínua.

A gerência da área tem uma preocupação constante com a melhoria do ambiente de

trabalho, percebido como bastante estressante. Quase todos os meses existe algum

evento de comemoração (páscoa, dia das mães, dia do Halloween), sendo mensalmente

dado um prêmio para .os melhores funcionários. Os atendentes são monitorados e·

recebem uma nota de atendimento todos os meses. A avaliação é feita com base em pelo

menos cinco ligações ouvidas por mês.

Apesar da valorização do trabalho da central por parte da diretoria, os atendentes sentem

que existe um certo tipo de discriminação por parte dos outros funcionários com relação

às pessoas que trabalham na central de atendimento. Existe também um sentimento

recorrente que eles trabalham em uma outra empresa, o que foi expresso por vários

entrevistados: "é como se existissem 2 empresas, a nossa e a deles"; "são 2 empresas

diferentes". A maioria relatou gostar bastante da concessionária, mas se sentia isolada

das outras áreas, tendo que obedecer a uma disciplina muito rígida que não existe nos

outros setores.
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Atualmente, a seleção de novos atendentes é feita por uma empresa terceirizada, e o

processo seletivo é composto de cinco etapas com testes psicológicos, telefônicos e de

digitação. A empresa terceirizada contrata por tempo determinado as pessoas

selecionadas, e após o término desse período, se o desempenho do funcionário for

satisfatório, ele passa a ser contratado pela concessionária. O perfil dos atendentes é

determinado pela concessionária, e a exigência é que eles possuam o 2º grau completo,

tenham empatia, saibam lidar com pressão, saibam se colocar no lugar do cliente e

tenham um bom nível de concentração. Após a contratação pela terceira, os

funcionários fazem um treinamento básico de três semanas, depois deste período eles

passam a atender chamadas simples. Outros treinamentos (chamados de reciclagem) são

dados de acordo com a necessidade da empresa de aumentar a quantidade de atendentes

dentro de determinado perfil (tipo de atendimento que ele é qualificado para realizar).

Para o presente estudo foram entrevistadas 60 pessoas, sendo o questionário semi-

estruturado aplicado a 50 indivíduos. Nessa empresa foi possível entrevistar

funcionários de diversas atividades dentro do atendimento: atendentes, supervisores,

back office, apoio do atendimento e responsáveis pelo processo.

11.4.3. Montadora de automóveis

A montadora de automóveis é uma empresa multinacional com diversas plantas no

Brasil e distribuição nacional de produtos. Ela iniciou o atendimento ao cliente em 1962

com três funcionários. Ao longo dos anos, a demanda por esse tipo de serviço foi

aumentando, e a sua estrutura dentro da empresa foi crescendo. Em 1996, o atendimento

já contava com seis funcionários da montadora. O perfil desses funcionários era de

pessoas bastante qualificadas e com vários anos de empresa.

Em 1997, a empresa resolveu ampliar significativamente o setor de atendimento. Essa

decisão foi tomada a partir de uma mudança do ambiente externo, com uma

transformação de comportamento por parte do mercado consumidor, que se tomou mais

exigente. A resposta a essa mudança comportamental foi uma preocupação crescente

por parte de todas as empresas do segmento com a qualidade do atendimento ao

consumidor.
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Para ampliação do setor,foi tomada a decisão de terceirizar a atividade de atendimento

telefônico, com a ressalva de que as atividades de apoio ao atendimento continuaram

sendo operadas por um quadro próprio composto por 10 funcionários. A nova estrutura

de atendimento foi composta por 16 funcionários terceirizados e 10 posições de

atendimento (PA's). Os funcionários de atendimento trabalham todos na mesma sala, e

os funcionários de apoio também exercem suas atividades todos em uma mesma sala, ao

lado da sala de atendimento.

Com a terceirização, a empresa adquiriu um software voltado para o setor de

atendimento. Essa decisão foi baseada na percepção de que "antes de terceirizar eram

pessoas que conheciam tudo da empresa". Com a terceirização, os novos atendentes,

devido a uma falta de conhecimento maior do negócio da empresa, passaram a precisar

de um programa que possuísse informações internamente e que fizesse uso de scripts.

Atualmente, 55% das ligações são resolvidas pelo operador sozinho, e o restante

envolve, além do operador, o grupo de apoio da montadora. Em tomo de 25% das

ligações são pedidos de cortesia, que se caracteriza como ampliação do período de

garantia do carro.

O processo de terceirização não acarretou demissão dos funcionários próprios, havendo,

pelo contrário, ampliação do grupo de pessoas do setor. A empresa que terceirizou as

atividades tem como proposta ter um percentual significativo de sua mão-de-obra

composta por deficientes físicos. Vários funcionários terceirizados da central são

portadores de deficiência física.

O ambiente de trabalho é positivo, o nível salarial dos atendentes é superior à média do

mercado e a rotatividade é praticamente inexistente. Alguns funcionários da central

foram promovidos para outras áreas, ou mesmo efetivados pela montadora. É

importante ressaltar que o grupo de deficientes físicos geralmente tem maior dificuldade

de inserção no mercado de trabalho. Os atendentes sentem-se funcionários da

montadora e não percebem discriminação por parte dos outros funcionários nem pelo

fato de eles serem terceiros nem pelo fato trabalharem no atendimento. A diretoria da

empresa valoriza o trabalho da central.
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o volume de ligações é em tomo de 14.500 chamadas por mês, e a meta de tempo de

atendimento é de 3'30". O horário de funcionamento da central era de 2ª a 6ª-feira das

8 às 21 h; e aos sábados, das 8 às 14 h. Os atendentes trabalham em turnos de seis horas

por dia e 36 horas por semana. A central é pequena e atualmente o grupo de atendentes

é composto de 19 funcionários, sendo sete homens e 12 mulheres, sete pessoas são

portadoras de deficiências físicas. Existe um plano em andamento de ampliação da

central, e a nova estrutura contará com 21 funcionários e 16 PA's. Já houve a

contratação de três novos funcionários e, para o término da ampliação falta apenas a

disponibilização das seis novas PA's e a contratação de mais dois funcionários. A

central de atendimento funciona dentro da central de satisfação do cliente que

atualmente conta com 41 funcionários do quadro da montadora. Esse grupo apoia o

trabalho da central de atendimento e é responsável pelas outras atividades envolvidas no

atendimento e satisfação do cliente.

Foram entrevistados quatro atendentes (todos deficientes físicos), com a ressalva de que

dois deles não relataram nenhum plano de ascensão na carreira. O requisito básico é que

o atendente possua o 2º grau completo e é dada preferência a portadores de deficiência

física. O processo seletivo é feito pela empresa terceirizadora e a seleção, através de

entrevistas, durante as quais se avaliavam a dicção, o vocabulário e o conhecimento de

informática do candidato. Depois da contratação, é feito um treinamento de uma

semana, após o que o atendente passa para o atendimento com acompanhamento

durante um mês. Em seguida, ele passa a atender sozinho.

Em razão de obras na empresa, a central de atendimento passou por uma mudança

física; ela foi deslocada alguns metros (em tomo de 5) dentro do mesmo ambiente. Essa

mudança ocorreu há um ano, e durante esse período alguns controles (relatórios,

monitoração, medição de tempo) foram temporariamente suspensos até que houvesse

aprovação de recursos financeiros para que as adaptações necessárias pudessem ser

feitas.

A volta dos controles da central ocorreu em outubro de 2002, cerca de um ano depois da

sua suspensão e logo após a coleta de dados. No momento da mudança foi também

instituída a função de supervisor da central, cargo ocupado por um funcionário da

empresa terceirizadora. Anteriormente, as tarefas de supervisão eram feitas pelo
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funcionário da montadora responsável pela central. O novo supervisor trabalha

fisicamente junto com os atendentes, permitindo que o trabalho de supervisão ficasse

mais próximo e intenso.

Enquanto estavam suspensos os controles formais do sistema foram substituídos por um

teste aplicado mensalmente pelo supervisor, elaborado a partir de dúvidas comuns no

atendimento. O teste é utilizado mais como um instrumento de treinamento do que de

avaliação e foi mantido após a volta dos controles formais. Um funcionário da central

faz mensalmente, junto aos consumidores que ligam para o cal! center, pesquisas de

satisfação a respeito do atendimento. Nesta pesquisa são entrevistados em tomo de 300

clientes e o resultado tem-se mantido na faixa de 85% de satisfação.

O foco da pesquisa nessa empresa foram as diferenças na estrutura do trabalho em

função da suspensão dos controles tradicionais da central. De maneira geral, o ambiente

de trabalho é agradável, o intervalo entre as ligações é longo em diversos momentos e o

tempo de atendimento não é muito enfatizado. Os atendentes não relataram a existência

de um ambiente com controles rígidos.

11.4.4. Distribuidora de derivados de petróleo

A distribuidora de derivados de petróleo é uma empresa brasileira com operações em

todo o território nacional, estando entre as cinco maiores em número de postos de

combustíveis. Até 1999, o fluxo de informações dentro da distribuidora de derivados de

petróleo era bastante desestruturado, e a partir da identificação das dificuldades

decorrentes dessa situação a empresa decidiu centralizar as operações de atendimento.

Até o momento da centralização, as bases de suprimento, os postos revendedores, a

força de vendas, as empresas consumidoras e a manutenção tinham diversos canais de

comunicação. Já o consumidor final não tinha nenhum canal oficial de comunicação

com a empresa. Esse sistema estava acarretando ineficiências no processo, com algumas

empresas tendo até 14 números de telefone de contato diferentes dentro da distribuidora.

Inicialmente, o atendimento telefônico era feito de forma descentralizada em cinco

centrais telefônicas em diferentes cidades do Brasil. Essas centrais atendiam
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separadamente a cada região de atuação da companhia. O atendimento telefônico era

voltado para a tomada de pedidos de combustível e lubrificantes. Os funcionários do

atendimento trabalhavam oito horas por dia e eram responsáveis também pela

programação de entrega dos produtos para as respectivas áreas.

A centralização das atividades aconteceu no final de 1998 com a criação de uma central

única. A nova central surgiu com a missão de atender a todas as demandas dos clientes

da empresa em apenas um local e com uma visão integrada. O objetivo principal foi

profissionalizar o atendimento buscando criar um só local de atendimento das demandas

de consumidores e revendedores, proporcionando, assim, melhor otimização do tempo e

tendo como conseqüência a diversificação dos serviços internos prestados e a redução

de custos. Ao longo dos anos, a central tem incorporado novas funções além daquelas

previstas inicialmente. Ela atualmente atende 4.000 postos revendedores, 40 bases de

suprimento, 16.000 empresas consumidoras e 200 funcionários da força de vendas. A

nova central já recebeu vários prêmios voltados para o setor de teleatendimento.

A empresa resolveu adquirir um novo software de atendimento para o atendimento

unificado. O programa utilizado anteriormente operava em ambiente DOS, já o novo

programa opera em ambiente Windows e é percebido por todos os funcionários como

muito superior ao programa anterior. O sistema antigo necessitava de que o atendente

conhecesse muito bem o processo da empresa de forma a não cometer erros. O novo

programa incorporou conhecimento necessário para o atendimento, fazendo uma série

de consistências internas. Diminuiu-se, portanto, a quantidade de conhecimento que o

atendente necessita possuir para a sua operação. Essa mudança, no entanto, foi

percebida pelos atendentes como positiva, já que o novo programa lhes dá mais

segurança no trabalho, evitando erros. Apesar dessa característica do programa, o

treinamento que os atendentes recebem foi ampliado, e o perfil dos mesmos se tornou

mais qualificado. Com a centralização, houve também aumento do controle sobre o

processo de trabalho, através da introdução de métricas de avaliação. Mesmo com essa

mudança de cenário, a monitoração não é percebida como intensa pelos atendentes.

Uma característica da central da distribuidora é que ela é o único canal de tomada de

pedidos da empresa, colocando-se, portanto, como um canal de vendas e,

conseqüentemente, um centro de geração de receitas; 85% do faturamento da empresa
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passa pela central de atendimento. Seu funcionamento é voltado, principalmente para o

segmento "B2B", razão pela qual eles decidiram não disponibilizar um número 0800

para atendimento. A empresa entende que o fato de a ligação ser paga pelo cliente

favorece a objetividade do mesmo, sendo, inclusive, um dos fatores apontados como

responsável pela eficiência da central.

Ao comparamos a central de atendimento da concessionária e a da montadora,

identificamos que ambas as centrais têm como função a prestação de serviços ao

consumidor. Nessas empresas, a central de atendimento não participa diretamente do

processo de vendas, caracterizando-se, portanto, como um centro de geração de custos.

Já na seguradora, a central ocupa posição intermediária, pois ela dá apoio aos

corretores, fornecendo-lhes informações que facilitavam o processo de venda. De

qualquer forma, ela não funciona como um canal direto de vendas, colocando-se, dessa

forma, como um centro gerador de custos.

A criação da central única não acarretou demissão de muitos empregados. No momento

de sua criação, a maioria dos funcionários que trabalhavam no atendimento

descentralizado foi aproveitada em outras funções; apenas pequena parte foi demitida.

Muitos atendentes que trabalhavam na cidade onde a nova central foi montada (que era

a sede de uma das centrais antigas) continuaram no atendimento. As unidades

descentralizadas tinham em tomo de 60 funcionários, atualmente a operação

centralizada conta com 47 empregados.

A nova central surgiu dentro de um novo conceito de atendimento. Na nova estrutura,

houve redefinição do desenho do trabalho dos funcionários. A tarefa de atendimento

relacionada com a tomada de pedidos de combustíveis foi limitada a algumas horas do

trabalho diário dos funcionários, em que cada pessoa fica entre uma e três horas nessa

tarefa; na estrutura antiga, o atendimento era realizado durante quase todo o horário de

trabalho. O pedido de lubrificantes atualmente não é mais através do atendimento

telefônico, posto que os assessores dos postos de combustível fazem suas solicitações

remotamente via sistemas computacionais.

O restante do tempo do atendente é direcionado para outras atividades; existem 10

grupos de trabalho separados, cada qual com um conjunto diferente de tarefas. Isso fez
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com que a mudança acarretasse uma diversificação das atividades dos funcionários que

realizam o atendimento, diminuindo, assim, a sua rotina. O que aconteceu foi um

enriquecimento do trabalho, através da ampliação das tarefas. Nessa empresa, os

atendentes nunca tiveram o cargo de operadores de "telemarketing", e seu turno de

trabalho é igual ao do restante da empresa, com uma jornada de oito horas diárias e 40

horas semanais.

Figura 7 - Cal! center da distribuidora

O perfil dos atendentes também foi modificado nessa nova visão. Atualmente, entende-

se que a central é um celeiro de talentos dentro da empresa, funcionando como uma

porta de entrada, na qual os funcionários teriam uma visão ampla da empresa. Um fato

que ilustra essa postura é que um dos requisitos para trabalhar na central é ter curso

superior concluído ou em andamento.

A faixa salarial é superior à da média dos call centers, sendo o ambiente de trabalho

bastante diferenciado. O número de PA' s é igual ao de atendentes, e cada funcionário

tem uma mesa individual. A rotatividade de funcionários é relativamente alta, causada

principalmente pela promoção das pessoas para outras áreas. A prática de procurar na

central de atendimento funcionários para o preenchimento de vagas em outras áreas é

bastante comum.
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o horário de funcionamento era de 2ª a 6ª -feira, das 7 às 17 h para pedidos, e o horário

para consulta de pedidos era até as 19 h, sendo aos sábados das 8 às 12 h. Além do

atendimento telefônico, os clientes podem utilizar a URA e a internet para solicitar

combustíveis. O volume de ligações atendidas é, em média, de 50.000 por mês, e a meta

de tempo médio de atendimento é de 1'20".

A seleção dos atendentes é feita pelo RH da empresa, ressaltando-se que um

responsável pela central de atendimento acompanha a fase final do processo. Após a

contratação, o RH faz um treinamento formal com um programa geral de apresentação

da empresa. A fase seguinte já é responsabilidade da central de atendimento. Os novos

funcionários acompanham o trabalho de funcionários antigos, têm acesso a documentos

oficiais que apresentam o funcionamento da empresa, conhecem as diferentes áreas da

empresa e fazem visitas a algumas fábricas. Essa segunda fase ocorre de forma não-

estruturada, e durante a qual o novo funcionário já começa a realizar o atendimento,

inicialmente acompanhado de um funcionário experiente e, após algum tempo, sozinho.

Foram entrevistadas nove pessoas, das quais quatro exerciam a função de atendimento e

cinco já estavam trabalhando em outras áreas, apesar de terem sido atendentes

anteriormente. O foco do estudo na distribuidora foram as mudanças que ocorreram

com a centralização das atividades de atendimento.

Figura 8- Resumo das características dos cal! centers
Empresa Funcionários! Volume de Ritmo de Situação Papel do cal! center

PA's ligações mês trabalho no faturamento

Seguradora 60/30 45.000 Intenso Terceirizado Apoio à venda
Concessionária 270/156 465.000 Intenso Próprio Centro de custo
Montadora 19/10 14.500 Não-intenso Terceirizado Centro de custo
Distribuidora 47/47 50.000 Não-intenso Próprio Centro de receita

Quanto à intensidade do trabalho, caracterizada aqui como intervalo entre as ligações,

podemos dividir as empresas em dois grupos distintos: montadora e distribuidora -

ritmo não-intenso; seguradora e concessionária - ritmo intenso. Com relação à questão

da terceirização, juntamente com a operação da central, apenas a seguradora tem suas

atividades de atendimento terceirizadas e operadas fora da sede da empresa. No que se

refere ao papel no faturamento da empresa, as centrais se dividem em dois grupos
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distintos. Em um grupo temos centrais que têm um papel de prestação de serviços e

funcionam como centros de custo. Um outro grupo é composto por centrais, que além

da prestação de serviços, têm também um papel no faturamento da empresa, uma delas

presta apoio à venda, e a outra funciona como um canal de vendas propriamente dito.

Deve-se ressaltar, que as centrais de atendimento que fizeram parte do estudo, são

predominantemente receptivas, e nenhuma delas caracteriza-se como um central ativa

de vendas. Duas das centrais prestam apenas serviços, e as outras duas, apesar de terem

um funcionamento ligado a vendas, operam apenas de forma receptiva. A maior parte

dos artigos sobre o funcionamento de call centers, tem focado na estrutura de centrais

ativas de vendas. Nestes locais, o trabalho dos atendentes tem um impacto imediato no

volume de vendas, e consequentemente no faturamento da empresa.

Figura 9 - Principais aspectos das mudanças

Empresa Abrangência da Razão da mudança Ocorrência de demissões

mudança com a mudança

Seguradora Grande Terceirização Poucas

Concessionária Grande Centralização do atendimento Sim

Montadora Pequena Obras na central Não

Distribuidora Grande Centralização do atendimento Poucas

Com exceção da montadora, em todas as outras empresas as mudanças foram grandes.

Já as razões dos processos de mudança foram diversificadas, o que confirma a

existência de inúmeros fatores relacionados com processos de mudança de tecnologia.

No entanto, deve-se ressaltar que as empresas que passaram por mudanças tecnológicas

mais abrangentes foram aquelas que centralizaram suas atividades. A ocorrência de

demissões foi mais intensa em apenas um dos call centers estudados, entretanto, apesar

de terem ocorrido demissões nessa empresa, houve simultaneamente um número grande

de contratações, decorrente do aumento do quadro de atendentes.
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CAPÍTULO 111- OS CASOS ESTUDADOS

Neste capítulo apresentaremos os resultados obtidos através do levantamento de dados

realizado nos cal! centers pesquisados. Discutiremos os principais resultados,

caracterizando o nível tecnológico e as estruturas organizacionais das diferentes centrais

de atendimento

111.1. Descrição dos dados

Em todas as empresas foi realizado o maior número possível de entrevistas. No entanto,

devido a diferenças entre as empresas, a quantidade de entrevistas realizadas em cada

uma diferiu bastante. As diferenças que influenciaram a quantidade de entrevistas foram

a quantidade de atendentes disponíveis que tivessem trabalhado nos dois sistemas, o

tamanho dos cal! centers, o tipo de mudança ocorrida e mesmo o interesse da empresa

em disponibilizar seus atendentes durante o horário de trabalho para serem

entrevistados. A Figura 10 apresenta o número total de questionários aplicados por

empresa.

Figura 10 - Número de questionários aplicados

Empresa I Questionários
Seguradora 6

Concessionária 50
Montadora 4

Distribuidora 9
Total 69

Além dos dados coletados via questionário, em todas as empresas foram conduzidas

entrevistas não-estruturadas com pessoas-chave no funcionamento das centrais. Todos

os funcionários que responderam aos questionários na montadora, na seguradora e na

distribuidora trabalharam como atendentes nos dois sistemas tecnológicos investigados

no presente estudo. Na concessionária, devido à diversidade da estrutura de

atendimento, dos 50 funcionários que responderam ao questionário, um grupo de 32

trabalhou como atendente tanto na 3ª quanto na 4ª fase da central. Os outros 18
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trabalharam como atendentes ou na 3ª ou na 4ª fase; em contrapartida, eles trabalharam

também como atendentes em outras fases ou em outras funções (supervisão, apoio,

processos).

Quanto ao grupo de supervisores, ao protocolo de pesquisa e à quantidade de

supervisores, houve grande redução no número de questionários aplicados. Em apenas

duas empresas foi possível entrevistar pessoas nessa função, ou seja, na seguradora e na

concessionária, nas quais foram aplicados um e sete questionários, respectivamente.

Todas as empresas pesquisadas têm passado por mudanças nos componentes

tecnológicos utilizados nas centrais de atendimento. Os processos de mudança de

tecnologia podem ser incrementais ou radicais. Entendemos como incrementaI uma

mudança que não altera significativamente a forma de funcionamento da central. Um

exemplo desse caso é quando há atualização de versão do software utilizado no

atendimento. Já uma mudança radical é aquela em que o funcionamento é modificado

de maneira mais abrangente. Isso acontece, em geral, com a troca de software de

atendimento ou com a introdução de sistemas de controle do trabalho. As centrais que

fizeram parte deste estudo experimentaram esses dois tipos de mudanças. De qualquer

forma, a modernização das centrais tem se caracterizado como um processo contínuo, e

todas as empresas visitadas estão permanentemente modificando algum componente do

sistema tecnológico utilizado.

Inicialmente, decidimos classificar os sistemas tecnológicos das diferentes centrais de

atendimento. Para que isso fosse possível, fizemos um levantamento de dimensões dos

componentes tecnológicos das centrais que afetam a estrutura do trabalho. Após a

análise dos dados levantados, identificamos diversos parâmetros importantes para essa

classificação. A Figura 11 apresenta as dimensões identificadas e as suas possíveis

configurações. Dividimos os parâmetros em quatro dimensões: rotinização,

padronização, autonomia e nível de controle. Identificamos dois parâmetros específicos

para padronização e autonomia. A dimensão de rotinização ficou com três parâmetros, e

a dimensão nível de controle foi ligada a oito parâmetros diferentes.
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111.2. Caracterização das mudanças dos componentes tecnológicos

Figura 11 - Caracterização dos componentes tecnológicos de call centers

Dimensões Parâmetros A B C
Existe URA Não Sim

Rotinização Existe roteamento das Não Sim
ligações
Existe CTI Não Sim

Padronização Existe script Nenhum Resumido Detalhado
Existe histórico do cliente Nenhum Resumido Detalhado
O telefone do atendente Sim Não
liga para fora
Tipo de equipamento Telefone cf Telefone cf fone de Telefone cf

Autonomia telefônico gancho ouvido e liberação fone de ouvido
manual das e liberação
chamadas automática das

chamadas
O atendente deixa seu Não Sim
registro no atendimento
Existe um painel com o Não Sim
número de ligações em fila
de espera
O tempo médio de Não Sim

Nível de atendimento é medido
controle Existe uma nota de Não Sim

atendimento
Existem relatórios Nenhum Resumidos Detalhados
O atendente é monitorado Não Esporadicamente Sempre
durante as ligações
O atendimento é gravado Não Esporadicamente Sempre
Tipo de supervisão Branda Média Intensa

Através de uma análise dos parâmetros anteriores, foi feita uma classificação das

dimensões em três diferentes níveis; atribuímos uma cor diferente para cada um dos

níveis. Apresentamos, na Figura 12, o modelo de classificação proposto.

Figura 12 - Caracterização dos níveis das dimensões tecnológicas de cal! centers

Dimensão Nível! Nível 2 Nível 3
Rotinização Baixa Média Alta

Padronização Baixa Média Alta
Autonomia Alta Média Baixa

Nível de controle Baixo Médio Alto

Com o objetivo de identificar o nível de cada uma das dimensões nas diferentes

centrais, foi feita uma classificação dos parâmetros, antes e depois do processo de



101

mudança estudado. A classificação final de cada empresa foi feita a partir dos dados

quantitativos e qualitativos obtidos durante a pesquisa. Os quadros a seguir apresentam

os resultados separados por empresa e a classificação atribuída individualmente para as

centrais. Quando houve mudança na configuração de algum parâmetro, identificamos as

dimensões com uma classificação mais baixa com azul e as com uma classificação mais

alta com vermelho. Em caso de os parâmetros não sofrerem mudanças de configuração,

a cor original do texto foi mantida.

111.2.1 Seguradora

Figura 13 - Caracterização dos componentes tecnológicos do call center da seguradora

Dimensões Parâmetros Antes Depois
Existe URA Não Sim

Rotinização Existe roteamento das Não Sim
ligações
Existe CTI Não Não

Padronização Existe script Nenhum Resumido
Existe histórico do cliente Nenhum Resumido
O telefone do atendente Não Sim
liga para fora
Tipo de equipamento Telefone cf Telefone cf

Autonomia telefônico gancho de gancho de
ouvido e ouvido e
liberação manual liberação
das chamadas automática das

chamadas
O atendente deixa seu Sim Sim
registro no atendimento
Existe um painel com o Não Não
número de ligações em fila
de espera
O tempo médio dos Sim Sim

Nível de atendentes é medido
controle Existe uma nota de Não Sim

atendimento
Existem relatórios Simplificados Detalhados
O atendente é monitorado Esporadicamente Sempre
durante as ligações
O atendimento é gravado Esporadicamente Sempre
Tipo de supervisão Média Intensa
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Todas as dimensões tiveram parâmetros que foram modificados na direção de um

sistema tecnológico mais mecanicista. Houve aumento da rotinização e da

padronização, com um incremento no nível de quatro dos cinco parâmetros estudados.

Para dimensão da autonomia, apesar de os dois parâmetros estudados terem mudado em

direções opostas, entendemos que houve redução no nível geral de autonomia do

atendente, pois a liberação automática de chamadas é um fator com impacto maior do

que o acesso a uma linhaextema por parte do atendente. Dos oito parâmetros do nível

de controle, cinco mudaram numa direção de um sistema tecnológico mais mecanicista,

levando a uma intensificação do nível de controle. Considerando tanto as direções das

mudanças quanto a sua intensidade, entendemos que houve alteração do nível 2 para o

nível 3 em todas as dimensões.

Figura 14 - Caracterização dos níveis das dimensões tecnológicas do cal! center da
seguradora

Seguradora
Antes Depois

Nível 2 Nível 3
Rotinização Média Alta

Padronização Média Alta
Autonomia Média Baixa

Nível de controle Médio Alto
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111.2.2. Concessionária

Figura 15 - Caracterização dos componentes tecnológicos do cal! center da
concessionária

Dimensões Parâmetros Antes Depois
Existe URA Sim Sim

Rotinização Existe roteamento das Não Sim
ligações
Existe CTI Não Sim

Padronização Existe script Resumido Detalhado
Existe histórico do cliente Resumido Detalhado
O telefone do atendente Sim Não
liga para fora
Tipo de equipamento Telefone cf Telefone cf

Autonomia telefônico gancho de gancho de
ouvido e ouvido e
liberação manual liberação
das chamadas automática das

chamadas
O atendente deixa seu Não Sim
registro no atendimento
Existe um painel com o Sim Não
número de ligações em fila
de espera
O tempo médio dos Sim Sim

Nível de atendentes é medido
controle Existe uma nota de Sim Sim

atendimento
Existem relatórios Simplificados Detalhados
O atendente é monitorado Esporadicamente Sempre
durante as ligações
O atendimento é gravado Esporadicamente Sempre
Tipo de supervisão Média Intensa

Todos os parâmetros observados das dimensões de padronização e autonomia mudaram

na direção de um sistema tecnológico mais mecanicista. No caso da rotinização dois dos

três parâmetros também foram modificados na mesma direção. Quanto ao nível de

controle, houve mudança na mesma direção das outras dimensões em cinco dos

parâmetros estudados. Apenas dois ficaram no mesmo nível, e um mudou numa direção

de um sistema tecnológico mais orgânico. Entendemos, portanto, que houve mudança

do nível 2 para o nível 3 em todas as dimensões.
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Observamos que a existência do painel com o número de ligações em fila de espera não

é característica presente em todos os call centers, mesmo nos mais modernos. Podemos

entender melhor esse aspecto ao observarmos que, apesar da ausência do painel, os

supervisores têm em seu programa de acompanhamento todas as informações que

geralmente constam nos painéis tradicionais, como tamanho da fila de espera, tempo de

espera e número de atendentes disponíveis, entre outras. Na realidade, o painel num tipo

de sistema tecnológico mecanicista toma-se, de certa forma, desnecessário. O que

determina a intensidade de trabalho do atendente não é o seu conhecimento sobre o

tempo de espera dos consumidores na fila. O controle acaba sendo imposto por um

sistema automático de liberação de chamadas, que estabelece o ritmo de entrada das

ligações.

Figura 16 - Caracterização dos níveis das dimensões tecnológicas do cal! center da
concessionária

Concessionária Antes Depois
Nível 2 Nível 3

Rotinização Média Alta
Padronização Média Alta
Autonomia Média Baixa

Nível de controle Médio Alto
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111.2.3. Montadora

Figura 17 - Caracterização dos componentes tecnológicos do call center da montadora

Dimensões Parâmetros Antes Depois
Existe URA Não Não

Rotinização Existe roteamento das Não Não
ligações
Existe CTI Sim Sim

Padronização Existe script Resumido Resumido
Existe histórico do cliente Resumido Resumido.
O telefone do atendente Não Não
liga para fora
Tipo de equipamento Telefone cf Telefone cf

Autonomia telefônico gancho de gancho de
ouvido e ouvido e
liberação manual liberação manual
das chamadas das chamadas

O atendente deixa seu Sim Sim
registro no atendimento
Existe um painel com o Sim Não
número de ligações em fila
de espera
O tempo médio dos Sim Sim

Nível de atendentes é medido
controle Existe uma nota de Não Não

atendimento
Existem relatórios Simplificados Nenhum
O atendente é monitorado Esporadicamente Não
durante as ligações
O atendimento é gravado Não Não
Tipo de supervisão Branda Média

As dimensões de rotinização, padronização e autonomia não sofreram nenhuma

alteração quanto aos parâmetros observados. Já o nível de controle apresentou

mudanças em alguns pontos. Quatro parâmetros caminharam no sentido de um menor

nível de controle, sendo todos eles parâmetros ligados a componentes tecnológicos, que

foram desativados temporariamente em razão de reforma. É interessante notar que o

sistema de supervisão, que pode ser controlado pela empresa independentemente da

tecnologia, foi alterado no sentido de uma supervisão mais forte. Dos oito parâmetros

estudados, quatro mudaram na direção de um sistema tecnológico com um menor nível

de controle e um na direção oposta, no sentido de um sistema com um nível de controle

maior.
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Dessa forma, a montadora compensou um abrandamento dos controles tecnológicos por

um aumento do controle social. Os dados obtidos durante as entrevistas indicaram que a

combinação dos dois tipos opostos de mudança fez com que não houvesse nenhuma

alteração na classificação final, mantendo todas as dimensões no nível 2. Com isso,

apesar das mudanças que ocorreram, elas não foram abrangentes o suficiente para

modificar os componentes do sistema aqui estudados.

Figura 18 - Caracterização dos níveis das dimensões tecnológicas do call center da
montadora

Montadora Antes Depois
Nível 2 Nível 2

Rotinização Média Média
Padronização Média Média
Autonomia Média Média

Nível de controle Médio Médio
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111.2.4. Distribuidora

Figura 19 - Caracterização dos componentes tecnológicos do cal! center da distribuidora

Dimensões Parâmetros Antes Depois
Existe URA Não Sim

Rotinização Existe roteamento das Não Não
ligações
Existe CTI Não Sim

Padronização Existe script Nenhum Resumido
Existe histórico do cliente Resumido Detalhado
O telefone do atendente Sim Sim
liga para fora
Tipo de equipamento Telefone cf Telefone cf

Autonomia telefônico gancho de gancho de
ouvido e ouvido e
liberação manual liberação manual
das chamadas das chamadas

O atendente deixa seu Sim Sim
registro no atendimento
Existe um painel com o Sim Sim
número de ligações em fila
de espera
O tempo médio dos Não Sim

Nível de atendentes é medido
controle Existe uma nota de Não Sim

atendimento
Existem relatórios Resumidos Detalhados
O atendente é monitorado Não Esporadicamente
durante as ligações
O atendimento é gravado Não Esporadicamente
Tipo de supervisão Branda Média

A mudança de sistemas com a centralização das atividades no caso da distribuidora

produziu resultados interessantes, diferindo do observado nas outras empresas. Quanto à

rotinização, dois dos parâmetros foram modificados no sentido de tomar o sistema mais

rotineiro, enquanto um terceiro não sofreu alterações. No entanto, devido ao

enriquecimento de cargo que ocorreu com a criação da central única de atendimento, o

trabalho dos atendentes no geral tomou-se menos rotineiro.

Com relação à padronização, os dois parâmetros mudaram na direção de um sistema

mais padronizado. Já no caso da autonomia não houve diferença quanto aos parâmetros

observados. O nível de controle teve seis dos seus oito parâmetros modificados no
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sentido de uma elevação do controle sobre o trabalho dos atendentes. Com a análise dos

diferentes componentes dos sistemas tecnológicos, classificamos o sistema anterior

como um misto do nível 1 e do nível 2 e o sistema posterior, como nível 2.

Figura 20 - Caracterização dos níveis das dimensões tecnológicas do call center da
distribuidora

Distribuidora
Antes Depois

Nível l/Nível 2 Nível 2
Rotinização Média Média

Padronização Baixa Média
Autonomia Média Média

Nível de controle Baixo Médio

111.2.5. Resumo do nível de tecnologia utilizado nos call centers

Figura 21 - Caracterização dos componentes tecnológicos dos call centers

Empresa Antes da Depois da Direção da mudança Intensidade da
mudança mudança tecnológica mudança

Seguradora Nível 2 Nível 3 Evolução Alta
Concessionária Nível 2 Nível 3 Evolução Alta
Montadora Nível 2 Nível 2 Involução Baixa
Distribuidora Nível lINível 2 Nível 2 Evolução Média

Figura 22 - Gráfico da caracterização dos componentes tecnológicos dos call centers

Concessionária Seguradora Montadora Distribuidora

I_ 18 Coluna - Antes da mudança _ 28 Coluna - Depois da mudança 1

",
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Podemos observar que houve mudanças nos níveis de configuração dos sistemas

tecnológicos em três das quatro centrais estudadas. A montadora foi a única que

manteve o seu sistema tecnológico inalterado, mantendo o nível 2. Já a seguradora e a

concessionária tiveram mudança do nível 2 para o nível 3, e a distribuidora sofreu

mudança de um nível classificado como 1.5 (média do nível 1 e nível 2) para o nível 2.

111.3. Caracterização da estrutura organizacional dos call centers

o início da análise dos dados deu-se com a classificação em diferentes níveis dos

componentes dos sistemas tecnológicos utilizados pelas empresas. A segunda etapa da

análise dos dados foi o levantamento da estrutura organizacional percebida pelos

funcionários. Nesse momento, utilizamos as informações qualitativas e quantitativas

obtidas durante a aplicação das escalas anteriormente descritas.

Devido às grandes diferenças nos resultados obtidos nas diversas empresas e, também, à

diferença na quantidade de questionários por empresa, foi tomada a decisão de

procedermos à análise dos resultados separadamente por empresa. A análise dos dados

de todas as empresas será tanto qualitativa quanto quantitativa, com os resultados

numéricos servindo como apoio e sendo utilizados de forma complementar. No caso da

concessionária a análise quantitativa será mais detalhada. O número de questionários

aplicados no grupo de atendentes foi bastante elevado e isto permitiu que fossem

realizadas análises estatísticas da significância das diferenças encontradas. Quanto aos

resultados da função de supervisão, a análise será eminentemente qualitativa.

o questionário mediu três variáveis relacionadas com a tecnologia e a estrutura do

trabalho: rotina, padronização e centralização. A padronização e a centralização são

medidas tradicionais de estrutura organizacional, ao passo que a rotina é uma dimensão

que tem sido utilizada para a investigação da tecnologia utilizada. O item "Só existe

uma forma de fazer o trabalho, a forma do meu chefe", que media a padronização, foi

desconsiderado na tabulação dos resultados, pois os entrevistados relataram que a forma

de fazer o trabalho não era a do chefe e sim a do sistema. Percebemos, então, a

inadequação desse item para medir a variável de padronização e que, da maneira como

ele estava formulado, ficava mais ligado à variável de centralização.
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No presente estudo, a hipótese inicial era de que a introdução de novas tecnologias no

ambiente dos call centers tem atuado no sentido da transformação das organizações na

direção de modelos mais mecanicistas, com um aumento da padronização e da

centralização das atividades. Outro pressuposto do presente trabalho é que essas novas

tecnologias também têm propiciado maior rotinização das tarefas dos atendentes,

favorecendo novamente modelos mais mecanicistas de organização do trabalho.

Os valores mínimos e máximos possíveis para as variáveis estão descritos na Figura 23.

Figura 23 - Valores mínimos e máximos das variáveis

Variáveis Mínimo Máximo
Rotinizacão -10 +10

Padronização -14 + 14
Autonomia -10 +10

Participação na -8 +8
tomada de decisões

A rotina e a padronização aumentam à medida que também aumentam os valores. Já

com relação à autonomia e participação na tomada de decisões acontece o contrário, ou

seja, à medida que o número cresce, diminuem a autonomia e a participação do

funcionário.

A variável de centralização foi investigada através de perguntas agrupadas em dois

conjuntos distintos, cada um ligado a um aspecto específico da variável. Denominamos

uma dimensão de autonomia e a outra de participação na tomada de decisões. Com a

análise dos dados obtidos, identificamos que os resultados das duas dimensões

diferiram, indicando, assim, a adequação de mantê-las de forma separada. A Figura 24

apresenta os resultados gerais divididos por empresa das perguntas objetivas dos

questionários.
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Resultados comparados dos call centers

Figura 24 - Resultados das variáveis de rotina, padronização e centralização dos quatro
call centers pesquisados
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Os resultados das escalas de rotina, padronização, autonomia e participação na

tomada de decisões indicam situações bastante diferenciadas nas organizações

estudadas. Faremos uma análise quanto à direção e intensidade das mudanças ocorridas.

Quanto à direção, podemos dividir as empresas em três grupos distintos: na montadora

não houve mudança significativa e na seguradora e na concessionária ocorreu mudança

na direção prevista, ou seja, houve aumento nos resultados das variáveis,

caracterizando, assim, uma mudança na direção de uma estrutura organizacional mais

mecanicista. Já na distribuidora aconteceu exatamente o oposto, com uma diminuição

no valor atribuído a todas as variáveis, indicando, assim, a transformação da

organização na direção de uma estrutura mais orgânica.

Quanto à intensidade da mudança, identificamos que, para as variáveis de rotina e de

padronização, a distribuidora obteve os menores números para a situação posterior à

mudança. Já a montadora ficou numa posição intermediária, enquanto a seguradora e a

concessionária tiveram resultados semelhantes e ficaram com os maiores números.

Com relação à variável de centralização, os resultados apresentaram outro

comportamento. A distribuidora manteve os menores valores do grupo para as duas

dimensões de centralização, que são autonomia e participação na tomada de decisões.

Os resultados das outras empresas seguem outro padrão, com resultados diferenciados

para as duas dimensões.
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Quanto à dimensão de autonomia, a montadora obteve o segundo menor valor, seguida

da concessionária e da seguradora. No entanto, o resultado da concessionária está muito

mais próximo do da montadora do que da seguradora. Já na dimensão de participação na

tomada de decisões, a montadora e a seguradora obtiveram resultados semelhantes, num

patamar superior aos das outras empresas. A concessionária e a distribuidora também

obtiveram resultados parecidos para a variável de autonomia. A Figura 25 apresenta um

resumo dos resultados das centrais de atendimento.

Figura 25 - Resumo das variáveis de rotina, padronização e centralização dos quatro
call centers

* Resultados na direção contrária do esperado.

Ao analisarmos os resultados de todas as variáveis conjuntamente, percebemos

diferenças grandes entre as empresas pesquisadas. Em três das empresas pesquisadas, as

mudanças na variável de participação ocorreram na direção oposta da esperada.

Utilizamos como critério para considerar que houve mudanças entre as situações antes e

depois uma diferença maior que 1,0 entre as medidas das variáveis nos dois momentos.

Resolvemos somar os resultados das variáveis de rotina, padronização e autonomia, e

criar um coluna com este resultado. Este número funciona como um indicador de

intensidade da mudança. Dessa forma, podemos dividir as empresas em três tipos, no

que se refere à intensidade das mudanças. A seguradora passou por uma mudança muito

forte, enquanto na concessionária e na distribuidora a mudança caracteriza-se como

tendo intensidade média. Entendemos que na montadora não houve diferenças

significativas nos valores das variáveis.

Quanto à direção das mudanças, em duas empresas ela ocorreu na forma descrita em

alguns trabalhos sobre o tema (Azevedo e Caldas, 2002; Silva et al., 2002; Callaghan e

Thompson, 2001), com a estrutura organizacional mudando na direção de um
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funcionamento mais mecanicista a partir da introdução de novas tecnologias. Já na

distribuidora, os resultados foram exatamente opostos, com uma mudança na direção de

maior organicidadea partir da introdução de inovações tecnológicas. Ressaltamos que a

variável de participação não se comportou da mesma forma que as outras variáveis. Na

seguradora e na montadora, as diferenças foram muito pequenas, ao passo que na

concessionária ela ocorreu na direção oposta das outras variáveis, indicando aumento na

participação dos funcionários na tomada de decisões.

Em todas as empresas, além das perguntas fechadas relacionadas às variáveis

estruturais, fizemos também perguntas abertas relacionadas com o processo de mudança

tecnológica. Foi igualmente pedido aos entrevistados que fizessem desenhos que

representassem seus sentimentos em relação ao trabalho. As perguntas abertas e os

desenhos são informações de natureza qualitativa, e os resultados estão descritos a

seguir. A análise dos desenhos concentrou-se nos aspectos expressos no nível

consciente, não tendo sido utilizadas técnicas projetivas de análise individual do

conteúdo e da forma das imagens representadas. Entendemos que uma análise dos

elementos inconscientes pode levar a resultados interessantes, mas foge do interesse

imediato desta pesquisa, podendo ser explorada numa continuação deste trabalho. A

intenção com a utilização de desenhos foi de que eles funcionassem como um método

complementar de coleta de dados.

É interessante notar que alguns entrevistados expressaram sentimentos muito mais

negativos nos desenhos do que nas respostas orais. Esse resultado pode ser explicado

pelo fato de que as respostas orais foram mais direcionadas a aspectos objetivos das

mudanças, por exemplo uma organização melhor do processo de trabalho. Já no

momento de fazer os desenhos, os entrevistados tendiam a focar mais em dimensões

subjetivas da mudança, especialmente em aspectos afetivos e sociais. Portanto, apesar

da análise dos desenhos focar diretamente no conteúdo consciente representado, sua

utilização funcionou como um ótimo estímulo para a manifestação de reações menos

racionais. Procederemos, agora, a uma análise individual dos resultados por empresa,

procurando traçar um perfil específico para cada um dos call centers.
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111.3.1. Seguradora

Figura 26 - Resultados das variáveis de rotina, padronização e centralização do call
center da seguradora
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o processo de mudança' da central de atendimento da seguradora foi decorrente da

terceirização das atividades. Houve aumento do valor atribuído a todas as variáveis,

indicando uma transformação da estrutura do trabalho na direção de um funcionamento

mais mecanicista. As entrevistas foram feitas com o pessoal de apoio que trabalhava

como atendente na estrutura anterior e, atualmente, realiza tarefas de atendimento que

os novos atendentes não têm capacitação para executar.

Os entrevistados relataram redução da variedade da tarefa dos atendentes em razão de

um menor conhecimento do processo da empresa por parte desse grupo, ou seja, a tarefa

de atendimento foi simplificada, gerando, assim, maior rotina nas atividades.

Na antiga central, o atendimento era feito de maneira informal, com um baixo nível de

padronização no atendimento. O grupo de corretores que trabalha para a seguradora

conhecia grande parte dos atendentes, e a interação com a central de atendimento não

era formal. A empresa terceirizadora tem uma série de normas de conduta que levam a

uma padronização na atividade de atendimento, ou seja, tudo é preestabelecido: a forma

de iniciar a ligação, as etapas da ligação, a maneira de encerrar a chamada. A

determinação da forma de realizar o trabalho levou essa empresa a um aumento da

padronização das atividades.

O grupo de apoio também percebe que houve grande diminuição na autonomia dos

atendentes. Essa redução seria decorrente de dois aspectos diferentes, por um lado os

atendentes têm menos conhecimento e, portanto, não detêm as informações necessárias

para conduzir seu próprio julgamento; por outro lado, o tipo de supervisão existente

limita ao máximo a autonomia dos funcionários. Esse cenário também influenciaria na
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diminuição na participação na tomada de decisões. Na Figura 27, apresentaremos os

desenhos feitos pelos entrevistados, representando o sentimento deles em relação ao

ambiente de trabalho dos atendentes antes e depois da mudança.

Figura 27 - Desenhos dos funcionários da seguradora
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Figura 27 - Desenhos dos funcionários da seguradora
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Os desenhos caracterizam claramente as diferenças existentes nos dois momentos que

foram foco do presente estudo. As figuras escolhidas para simbolizar o antes trazem

elementos afetivos como um coração e a representação de uma farru1ia. O sentimento de

união existente no grupo anterior foi relatado por todos os entrevistados. A

representação de uma casa feita por dois entrevistados simboliza a sensação de

construção de um ambiente agradável. Já as flores foram desenhadas como uma

representação de um momento alegre, no qual as pessoas se ajudavam.

As imagens escolhidas para representar o momento posterior estão na sua grande

maioria associadas a aspectos negativos, um lábio triste, uma casa fechada, uma pessoa

presa e um atendente com visão limitada. Apenas uma imagem foi apresentada de forma

positiva, a das montanhas, que foi colocada como representando que cada dia os

atendentes dão um passo diferente, com cada passo eles estão subindo e sentem-se

valorizados. De qualquer forma, é interessante notar que a montanha pode representar,

também, uma barreira. Nesse cenário, o atendente foi representado como um viajante

solitário que está percorrendo um caminho longo e difícil.

Os resultados obtidos através das entrevistas estão de acordo com o tipo de mudança

esperado na estrutura do trabalho, em razão da alteração identificada nos componentes

do sistema tecnológico de um nível 2 para um nível 3, ou seja, com um aumento de

nível do sistema tecnológico, esperávamos que houvesse aumento nas variáveis de

rotina, padronização e centralização. Esse foi exatamente o resultado obtido na

seguradora.
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111.3.2. Concessionária

Figura 28 - Resultados das variáveis de rotina, padronização e centralização do cal!
center da concessionária
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o processo de mudança estudado na concessionária aconteceu há cerca de dois anos e

ocorreu com a centralização das atividades de atendimento ao consumidor. Nesse

momento foi criado um grande call center, que fez uso de um novo programa de

computador.

Para análise estatística dos resultados, decidimos utilizar o teste t emparelhado, pois as

medidas do antes e do depois foram feitas pela mesma unidade arnostral (entrevistado),

que foi exposta às duas situações diferentes. Como a avaliação do antes e do depois é

uma percepção do entrevistado, ela é influenciada por aspectos subjetivos do

respondente, o que faz com que essas avaliações não sejam independentes.

As diferenças entre o antes e o depois da variável de rotina foi significativa em nível de

10%, com 95% de confiança. A diferença para a tomada de decisões foi significativa em

nível de 2% e a de padronização em nível de 1% (todas com 95% de confiança). A

diferença na medida de autonomia não foi estatisticamente significativa.

Houve uma mudança radical no desenho do trabalho dos atendentes dentro do novo

ambiente. O processo de trabalho foi analisado detalhadamente, e todas as etapas do

atendimento foram colocadas dentro do software, na forma de scripts. Com isso, o

conhecimento saiu do atendente e foi para o computador. Tal fato surgiu no discurso de

diversos atendentes: "o sistema antigo você tinha que pensar para trabalhar, o sistema

novo você não precisa pensar, ele pergunta para você", "o sistema antigo era simples e

inteligente, mas tinha que ter conhecimento", "o ponto principal é o conhecimento, o

sistema antigo exigia um conhecimento maior, o sistema novo exige conhecimento

menor", "não tinha script, era tudo no conhecimento", "o atendente tinha que ter
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conhecimento, tinha que ser especialista, o cliente gostava muito mais, ele se sentia

atendido", "você não tinha script, você tinha que pensar". O detalhamento do trabalho

na forma de scripts aumentou tanto a rotina do trabalho quanto a sua padronização. Esse

também foi o resultado numérico obtido na avaliação das variáveis de tecnologia e de

estrutura organizacional.

A visão de que o uso de scripts acarreta diversas conseqüências negativas é

predominante. No entanto, ela não é uma percepção única. Alguns atendentes relatam o

mesmo processo a partir de um ponto de vista contrário: " agora cada dia você atende

alguma coisa diferente", "melhorou muito, facilita a vida do atendente", "eu prefiro

hoje, eu gosto de mudar", "eu me adapto bem, para mim está bom". Numa posição

intermediária, alguns atendentes não relatam preferência por nenhum sistema: "para

mim é indiferente, gosto dos 2 sistemas", "os sistemas se eqüivalem".

Já quanto à centralização, os resultados foram diferentes nas duas dimensões

pesquisadas. Foi percebida uma redução da autonomia dentro do novo sistema, no

entanto, paralelamente a isso, foi percebido aumento na participação na tomada de

decisões. Inicialmente, esses resultados parecem contraditórios, no entanto, a partir do

discurso dos entrevistados, podemos entender melhor esses números. O novo sistema de

fato diminuiu a autonomia dos atendentes, com uma intensificação da supervisão. No

entanto, paralelamente a isso, houve mudança de postura gerencial no sentido de

envolver toda a equipe na definição dos processos de trabalho, aumentando, assim, a

participação de todos nos processos de tomada de decisões.

Muitos entrevistados relataram uma percepção de aumento da rotina e da padronização

e diminuição na autonomia. Os desenhos desses funcionários transmitem os sentimentos

associados a essa mudança. Os desenhos com grades são recorrentes, e quase todas as

vezes que são retratadas pessoas na situação "depois" elas são colocadas em situações

de sofrimento (prisão) com um rosto triste (expresso através de um lábio reto ou

curvado para baixo). Algumas vezes, o sistema anterior é representado de forma

negativa, como nos casos do passarinho dentro da gaiola ou do cachorro com uma

coleira, mas nesses dois casos a situação posterior é mais negativa, com o depois sendo

representado por um passarinho dentro de duas gaiolas e por um atendente marionete.



Figura 29 - Desenhos dos funcionários da concessionária
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Figura 29 - Desenhos dos funcionários da concessionária

121

Antes Depois



Figura 29 - Desenhos dos funcionários da concessionária
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Figura 29 • Desenhos dos funcionários da concessionária
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Os resultados da concessionária foram também tabulados separadamente para o grupo

de atendentes e supervisores. A hipótese inicial de que a percepção dos supervisores é

mais positiva do que a dos atendentes encontrou apoio no relato dos dois grupos, nas

médias das variáveis estudadas (com exceção da dimensão de participação na tomada de

decisões) e nos desenhos. Apesar de os supervisores perceberem a rotina do trabalho e a

insatisfação de alguns atendentes, eles não acham que este seja o sentimento dominante

para a maioria dos atendentes.

Figura 30 - Resultados das variáveis de rotina, padronização e centralização do call
center da concessionária, separados por atendentes e supervisores
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Todos os supervisores são ex-atendentes e é interessante notar a visão positiva que

alguns deles têm do sentimento dos atendentes em relação ao próprio trabalho. Dos sete

atendentes entrevistados, quatro escolheram imagens positivas para representar a forma

como, em geral, os atendentes se sentem no seu trabalho; apenas três desenharam

imagens negativas.

Figura 31 - Imagens positivas do grupo de supervisores
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Figura 32 - Imagens negativas do grupo de supervisores
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o sistema tecnológico utilizado pela concessionária tomou-se mais avançado e houve

alteração do nível 2 para o nível 3. Esperávamos que esse tipo de mudança de

tecnologia levasse a uma mudança das variáveis estruturais na direção de uma estrutura

mais mecanicista. Esse foi exatamente o resultado encontrado para as variáveis de

rotina, padronização e autonomia. Já a variável de participação na tomada de decisões

mudou na direção oposta da prevista inicialmente, apesar de a diferença não ser

estatisticamente significativa. Esse dado pode ser entendido ao levarmos em conta as

mudanças da forma de administração da empresa como um todo. Com a privatização da

concessionária houve mudança no seu estilo de gestão na direção de um funcionamento

mais democrático.

Quanto aos resultados dos supervisores e atendentes, esperávamos que na visão destes

últimos a organização teria uma estrutura mais mecanicista quando comparada com a

visão dos supervisores. Essa expectativa foi confirmada pelos resultados, com os

supervisores atribuindo avaliações menos mecanicistas para as variáveis de rotina,

padronização e autonomia. Já com relação à variável de participação na tomada de

decisões, o resultado foi novamente o oposto do esperado inicialmente. Os supervisores

acham que os atendentes participam de forma menos intensa na tomada de decisões do

que os próprios atendentes. Talvez os supervisores tenham essa percepção devido ao

fato de que o nível de participação deles é muito superior.

I;
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111.3.3. Montadora

Figura 33 - Resultados das variáveis de rotina, padronização e centralização do call
center da montadora
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A mudança estudada na montadora caracterizou-se pela retirada de alguns controles do

sistema tecnológico da central em razão de reforma. No entanto, essa retirada não foi

intencional e sim decorrente de uma reforma no prédio onde estava instalada a central.

Para compensar a retirada dos controles tecnológicos, a empresa instituiu uma

supervisão mais próxima com a atribuição de uma pessoa com a função única de

supervisão. Anteriormente, o acompanhamento dos funcionários era feito por uma

pessoa que tinha outras funções, além dessa, sob a sua responsabilidade.

o que foi relatado nas entrevistas é uma percepção dos funcionários de que nenhuma

mudança significativa havia ocorrido na sua estrutura de trabalho. As escalas do antes e

do depois receberam as mesmas avaliações em todos os itens para três dos quatro

entrevistados. Apenas para um entrevistado houve uma pequena mudança,

paradoxalmente, ele percebeu que a retirada dos controles deixou o trabalho um pouco

mais rotineiro, pois na sua visão os controles informavam o atendente sobre o seu

desempenho, permitindo, assim, que ele variasse mais o seu atendimento, ou seja, o

controle é percebido como informação, e esta é valorizada pelo funcionário. Outro

entrevistado expressou o mesmo sentimento da seguinte maneira:

"Anteriormente era bem melhor, via sistema, as pausas eram importantes, o

sistema dava informações. Os relatórios ajudavam. Você tem que saber para

poder cortar o cliente. Nós somos uma equipe, temos que trabalhar da

mesma forma. Vou tentar diminuir o meu tempo se ele tiver alto" (Mont 13,

atendente entrevistado na montadora).
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Outro aspecto positivo percebido na existência de controles foi expresso no seguinte

comentário:

"Se deixar sem os acompanhamentos as pessoas ficam muito à vontade,

qualquer coisinha é pausa produtiva, vou fumar, vou ao banheiro. Eu achava

importante a avaliação, é bom ficar sabendo. Têm pessoas que não gostam

de trabalhar com normas, já eu gosto" (Mont 13, atendente entrevistado na

montadora).

Quanto à participação, um funcionário expressou a opinião que os atendentes têm sido

convidados a dar opiniões sobre o funcionamento da central. Talvez a presença do

supervisor de uma forma mais próxima, além de intensificar o controle social, facilite os

canais de comunicação entre os atendentes e o restante da equipe, propiciando, assim,

maior participação desse grupo nos processos de tomada de decisões.

Durante a condução das entrevistas foi pedido aos funcionários que fizessem desenhos

que representassem como eles se sentiam no ambiente de trabalho antes e depois da

mudança. Nessa empresa, todos os entrevistados fizeram apenas um desenho, pois

achavam que não houve mudanças na forma como eles se sentiam no trabalho. Os

desenhos feitos são apresentados na Figura 34.



Figura 34 - Desenhos dos funcionários da montadora
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. As imagens dos desenhos trazem alguns temas comuns. O primeiro representa uma

escola, que seria uma seqüência da nossa casa, gerando conhecimentos e informações:

uma casa, ligada a uma família e a uma equipe. Já os dois desenhos de baixo

representam o trabalho como a união de pessoas. O desenho superior direito representa

a empresa. É interessante notar o fato de que todos desenharam apenas uma imagem e

que em dois dos desenhos apareceram pessoas representando a união. Todas as imagens

passam sentimentos positivos e a falta de percepção por parte desse grupo de mudanças

significativas no ambiente de trabalho.

Os resultados quantitativos e qualitativos das entrevistas indicam que não houve

transformação na estrutura das tarefas. Esse resultado está de acordo com os dados

discutidos anteriormente, pois, apesar de ter ocorrido mudança de controles, não

identificamos nenhuma mudança de nível em relação aos componentes do sistema
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tecnológico. Isso é exatamente o esperado, pois já que não houve mudanças

significativas de tecnologia, nossa expectativa era de que não houvesse grandes

alterações nas variáveis de estrutura organizacional.

111.3.4. Distribuidora

Figura 35 - Resultados das variáveis de rotina, padronização e centralização do call
center da distribuidora
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No caso da distribuidora, todas as variáveis tiveram pontuação menor após o processo

de mudança dos componentes do sistema tecnológico. Na percepção dos entrevistados,

a estrutura do trabalho mudou, tomando-se menos rotineira e menos padronizada. Foi

percebido também aumento na autonomia e na participação na tomada de decisões.

Todos os funcionários entrevistados relataram gostar mais do novo sistema e não

perceber nenhum aspecto, no qual o sistema anterior fosse melhor do que o atual.

o aumento do controle decorrente do novo sistema tecnológico não diminuiu nem a

autonomia nem a participação dos empregados. Segundo o relato dos entrevistados, a

nova central de atendimento foi estruturada de uma forma diferente, valorizando mais o

atendente e esperando um envolvimento maior desse grupo nos processos empresariais.

A própria redefinição da tarefa de atendimento, com a limitação do atendimento

telefônico ao máximo de três horas por dia, reflete a concepção da gerência a respeito da

forma adequada de estruturação do trabalho das pessoas que realizam o atendimento.

Esse resultado é exatamente o oposto do esperado, pois a distribuidora passou por uma

transformação de componentes do sistema tecnológico que levaram a uma mudança das

dimensões do sistema do níve1/nível2 para o nível 2.
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Os desenhos feitos pelos funcionários dessa empresa ajudam a ilustrar os pontos

discutidos anteriormente. Na Figura 36, reproduziremos as imagens realizadas por esse

grupo.

Figura 36 - Desenhos dos funcionários da distribuidora
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Figura 36 . Desenhos dos funcionários da distribuidora
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Figura 36 • Desenhos dos funcionários da distribuidora

132

Antes Depois

~
'/1\

'3
oo

©

- -----_.



133

Os desenhos retratam uso de imagens muito diferentes entre si, no entanto podemos

identificar alguns temas comuns. O sistema anterior foi retratado como algo difícil de

operar o que foi simbolizado pelo fantasma, pelo carro com rodas quadradas e pelo laço

difícil de desatar. Um funcionário falou sobre a limitação do sistema, que foi

representado por uma pessoa com um pensamento único. De forma geral, o discurso dos

entrevistados foi bastante racional com poucas manifestações de aspectos afetivos, isso

de certa forma transparece com os desenhos do prédio da empresa e do nome do

sistema. Apareceram também algumas características citadas como negativas no sistema

anterior como o telefone tocando sem parar e o sistema fora do ar.

Já o novo sistema foi representado de forma positiva, e o Sol foi tema de dois desenhos.

Um livro foi colocado como representando o conhecimento e a pessoa com vários

pensamentos representou o aumento da criatividade. O prédio da nova central foi

escolhido como tema, juntamente com a tela do novo programa. É interessante notar

que essa foi a única empresa em que uma pessoa representou o atendente com um

sorriso no rosto para a situação após a mudança de sistemas.

Os funcionários relataram que o ambiente social do trabalho é agradável e que isso

também ocorria na central antiga. Essa percepção foi retratada por um atendente, que

fez apenas um desenho de uma festa e disse que ele representava igualmente os dois

ambientes. O resultado da análise dos desenhos está de acordo com os resultados

numéricos dos questionários e apontam para uma percepção da estrutura do trabalho

como mais flexível, variada e que favorece o desenvolvimento profissional. Esse

resultado é exatamente o oposto do que esperávamos a partir da mudança de tecnologia

verificada. Nossa expectativa era de que o uso de sistemas tecnológicos mais avançados

propiciaria a mudança da estrutura organizacional no sentido de um funcionamento

mais mecanicista, e o que ocorreu foi exatamente o contrário, ou seja, todas as variáveis

estruturais mudaram para uma forma mais orgânica de funcionamento.



134

Tipo de conteúdos expressos nos desenhos

Os sentimentos expressos nos desenhos pelos entrevistados, podem ser agrupados de

uma forma simplificada, em positivos e negativos. A Figura 37 apresenta uma

classificação pelo tipo de desenho predominante, em cada uma das centrais de

atendimento.

Figura 37 - Classificação dos desenhos
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CAPÍTULO IV - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

IV.I. Análise e interpretação dos resultados

De maneira geral, os elementos tecnológicos estudados tiveram impactos na direção de

um maior mecanicismo da organização do trabalho. Porém, esses mesmos elementos

tecnológicos tiveram sua implantação mediada por diferentes formas de utilização de

tecnologia, em cada uma das empresas pesquisadas. Isso fez com que a implantação do

mesmo tipo de tecnologia favorecesse um funcionamento mais orgânico em um dos cal!

centers analisados. Vamos ilustrar esses pontos discutindo os resultados das quatro

centrais de atendimento com relação às variáveis estruturais estudadas.

Quanto às empresas pesquisadas, podemos concluir que em todas elas houve mudanças

de componentes relacionados com o nível de controle sobre o trabalho dos atendentes.

Ocorreu um aumento do nível de controle através da introdução de mudanças nos

parâmetros dos sistemas tecnológicos (gravação, relatórios, tempo médio de

atendimento, nota de atendimento, monitoramento aleatório). No entanto, dentro das

organizações estudadas, verificamos que a intensidade do controle real está mais ligada

ao uso que a empresa faz dos componentes tecnológicos do que à configuração da

tecnologia propriamente dita, ou seja, em algumas empresas (concessionária e

seguradora), há um controle muito grande sobre o trabalho do atendente, tornando a

estrutura mais mecanicista, enquanto em outras empresas, que possuem um recurso

tecnológico semelhante (distribuidora), o controle é bem menos intenso, funcionando de

uma forma mais orgânica.

Entendemos, portanto, que o controle sobre o trabalho dos atendentes depende de

recursos tecnológicos, mas a intensidade de utilização desses recursos é função de

decisões gerenciais. A própria decisão de utilizar controles está diretamente ligada aos

pressupostos gerenciais sobre o desenho do trabalho de atendimento. O fato de a

distribuidora utilizar controles mais simplificados não é devido a alguma

impossibilidade de adquiri-los (por exemplo, questões de ordem financeira ou

estrutural) e sim a uma decisão racional da inadequação de sua utilização.
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Com relação à dimensão de autonomia, que é o controle que o atendente tem do ritmo

de trabalho, tal situação se repete, ou seja, a forma como a tecnologia é utilizada é mais

importante do que o recurso tecnológico propriamente dito. Atualmente, os sistemas

telefônicos, em geral, permitem que se configure se a ligação será atendida através da

liberação manual ou automática de chamadas. Esse também é o caso nas empresas

pesquisadas: no entanto, o que acontece é que, a partir de uma decisão gerencial, os

telefones dos atendentes são formatados de acordo com um desses modelos. Portanto, o

sistema tecnológico é o mesmo, no entanto, em algumas centrais, o atendimento é

realizado através da liberação automática de chamadas (seguradora e concessionária),

favorecendo o mecanicismo, enquanto em outras (montadora e distribuidora) ocorre o

oposto, apesar de a possibilidade de atendimento automático também existir.

Ao analisarmos o conhecimento necessário ao atendimento, verificamos que em todas

as empresas pesquisadas há uma tendência dos programas utilizados no atendimento

"absorverem" o conhecimento necessário para a realização dessa tarefa. Isso é feito

através da utilização de scripts e da adoção de programas de atendimento "inteligentes"

(eles direcionam o atendimento e fazem diversos tipos de consistências, não permitindo

alguns erros comuns). Entretanto, a quantidade de conhecimento "absorvida" pelos

programas utilizados variou bastante.

Algumas empresas optaram por trabalhar com uma mão-de-obra pouco especializada.

Nesses casos, a empresa procurou colocar todo o conhecimento necessário dentro do

programa de atendimento, isto é facilmente percebido no caso. da concessionária. Nessa

empresa, identificamos que houve um aumento acentuado na padronização das tarefas

dos atendentes. Essa mudança está relacionada com o fato de que é necessário aumentar

a padronização à medida que se diminui a qualificação da mão-de-obra das centrais.

Deve-se ressaltar que a padronização também permite um maior controle sobre o

processo de trabalho.

Em contrapartida, quando o tipo de mão-de-obra escolhido é mais qualificado, a

quantidade de informações intemalizada nos programas de atendimento tende a ser mais

reduzida, levando, portanto, a uma menor padronização das atividades. Isso foi o que

ocorreu na distribuidora, uma vez que, apesar do programa de atendimento incorporar

mais informações; o perfil dos atendentes tomou-se mais qualificado, o que foi
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reforçado com a estruturação de um programa de treinamento abrangente. O recurso da

inserção de informações existe em diversos programas de atendimento, no entanto a

decisão do nível de detalhamento, em geral, é tomada pela gerência da empresa.

Com relação à rotinização, o cenário é bastante semelhante. Os recursos tecnológicos

para a implantação de URA's, roteamento de chamadas e integração entre computadores

e telefonia (CTI) estão presentes na maior parte das centrais. No entanto, nem sempre

essas características levam a uma maior fragmentação e, portanto, maior rotina, da

tarefa de atendimento. Novamente, a proposta de atendimento da central é que

influencia a forma como a tecnologia será utilizada.

Quando a principal preocupação da empresa é a produtividade do atendente, existe uma

tendência pela utilização da URA e do roteamento para uma maior fragmentação da

tarefa de atendimento e simplificação do processo de treinamento e, portanto, de

mecanização; isso foi o que aconteceu na concessionária. Já na distribuidora a mudança

de tecnologia que ocorreu poderia também ter sido utilizada para o aumento da rotina da

tarefa de atendimento, isso, no entanto, não aconteceu. A intenção da gerência para o

funcionamento da nova central era de que o trabalho não fosse rotineiro, o que foi

conseguido através da atribuição de outras responsabilidades e atividades aos

funcionários, além do atendimento.

Os resultados desta pesquisa indicaram que as inovações tecnológicas em call centers

viabilizam um atendimento personalizado, eficiente e flexível. No entanto, do ponto de

vista do desenho do trabalho do atendente, a realidade é bastante diferente. A

flexibilização no atendimento baseia-se, na maioria dos casos, na padronização e

mecanização do trabalho dos funcionários, no acirramento da supervisão e da vigilância

e na separação ainda mais profunda entre a concepção do trabalho e a sua execução.

Dentro das modernas centrais de atendimento, o tradicional "chão de fábrica" saiu da

produção e entrou dentro do escritório na figura dos atendentes.

Algumas das modernas centrais de atendimento poderiam, portanto, ser classificadas

como uma versão moderna das linhas de montagem tradicionais. Essa analogia baseia-

se no fato de que as tarefas dos atendentes de cal! centers são predeterminadas,

repetitivas e simplificadas. A diferença é que nas linhas de montagem tradicionais as
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atividades envolviam apenas movimentos físicos, enquanto nos cal! centers as

atividades são eminentemente orais, com movimentos restritos à entrada de dados

através de digitação. Enfim, como no ambiente industrial tradicional de linhas de

montagem, as atividades desenvolvidas em cal! centers não necessitam que os

funcionários tenham experiência prévia na função.

Na verdade, é possível sugerir que a flexibilização em benefício do cliente ocorre a

partir - e em função - do aumento da padronização e rigidez do lado do operador. Isso é

viabilizado através do uso de processos preestabelecidos e de roteiros (scripts)

predeterminados. Esses scripts preconizam o que deve ser dito e o que deve ser feito,

em cada situação ou reação do cliente, controlando o processo e o operador.

As novas tecnologias utilizadas em call centers possibilitam análises estatísticas

regulares, permitindo que seja feito um acompanhamento detalhado do fluxo e da

qualidade do trabalho realizado. Essas estatísticas facilitam, também, a supervisão e

aumentam o sentimento, por parte dos funcionários, de um controle e vigilância

constantes. Os atendimentos geralmente são gravados, permitindo, assim, que a empresa

possa acompanhar o desempenho do trabalho realizado (Creagh e Brewster, 1998).

Uma forma comumente utilizada pelas empresas para controlar a execução do serviço é

a monitoração aleatória de chamadas. Nesse sistema, todos os funcionários têm
1 -

sistematicamente algumas ligações monitoradas por supervisores, entretanto o

funcionário não tem conhecimento de quais ligações serão monitoradas. Esses sistemas

de monitoramento são apresentados como tendo o objetivo de medir a qualidade do

atendimento e identificar eventuais necessidades de treinamento. No entanto, -eles

funcionam também como mecanismos de controle incessantes, transformando em

realidade o conceito de poder panoptic descrito por Foucault (2002), ou seja, o controle

é automático, contínuo e não centrado em uma figura superior.

O que podemos observar em algumas das empresas pesquisadas é uma realidade

complexa. Dentro de organizações modernas coexistem modelos que, a princípio,

seriam excludentes. O que acontece no dia-a-dia das empresas é uma situação

encontrada em alguns hospitais psiquiátricos, onde o discurso e a prática são

contraditórios: em psicologia é o que se chama de processo esquizofrênico, com mente
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e corpo dissociados, ou seja, o discurso empresarial é um só: de flexibilização

organizacional e de valorização do fator humano, da inovação e da criatividade. A

prática em algumas empresas, no entanto, é dividida em duas correntes antagônicas: o

corpo técnico e gerencial trabalha dentro de um ambiente parecido com o descrito

anteriormente, e o novo chão de fábrica (atendentes dos modernos cal! centers) trabalha

dentro do velho conhecido modelo de produção em massa, dentro do qual esses

conceitos não fazem sentido.

A partir dos pontos discutidos anteriormente, podemos entender melhor um dos

resultados da pesquisa. Com exceção da organização, que terceirizou o atendimento e

que realiza esta operação fora da sede, em todas as outras houve uma percepção de

aumento da participação dos funcionários na tomada de decisões. Isso é coerente com o

discurso empresarial dominante de flexibilização da hierarquia e uma valorização do

trabalho em equipe. De fato, os funcionários têm tido mais oportunidade de dar opiniões

e atuar na mudança de processos organizacionais. No entanto, essa participação não

aumenta nem a autonomia nem o poder dos atendentes. É como se nas novas regras do

jogo fosse esperado que eles participassem mais, no entanto o estabelecimento das

regras se dá de forma unilateral, por parte da organização. Aos funcionários resta seguir

as novas regras - participando mais - ou, em caso de descontentamento, procurar outras

regras em outras organizações.

Entendemos que a decisão de terceirizar as atividades de atendimento é uma das formas

encontradas pelas empresas de lidar com essa situação. A terceirização, além de

possibilitar a redução de custos do atendimento, permite que a gerência "mantenha

longe de seus olhos" os modernos trabalhadores braçais. Não deixa de ser interessante

pensarmos que, ao terceirizar o atendimento, a organização pode, até certo ponto,

ignorar a estrutura de trabalho desse grupo. Assim, pode-se fazer uso de um dos

mecanismos de defesa descritos por Freud, o de negação (K1ine, 1988). Um velho

ditado ilustra o que pode estar acontecendo na prática: "o que os olhos não vêem o

coração não sente".

Em resumo, enquanto externamente o novo modelo de call centers representa a

flexibilização da organização, internamente, em muitos casos, ele propicia o desenho da

organização em moldes muito mais mecanicistas do que orgânicos. O sistema de
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atendimento atual apresenta diversas vantagens para os empregadores quando

comparado com o atendimento feito nas antigas centrais de atendimento. Os custos

operacionais são menores, e o treinamento é mais simples, pois a divisão dos processos

de negócios requer que um menor número de funcionários seja treinado em cada área.

Um ponto importante na redução de custos para o empregador é a possibilidade de

decidir o local de instalação dos negócios vis-à-vis o preço dos imóveis e o custo da

mão-de-obra local.

A modernização dos call centers tem sido considerada vantajosa para os consumidores.

Com ela os call centers passaram a prestar um melhor serviço aos clientes, facilitando

seu acesso à informação e permitindo uma maior comodidade no acesso às empresas.

No entanto, alguns críticos (Creagh, 1998; Greengard, 1999) levantam dúvidas sobre se,

de uma maneira global, os consumidores realmente têm sido beneficiados pelas

mudanças no atendimento dos call centers. Eles apontam para evidências de que os

clientes não desfrutam da redução dos custos operacionais: os preços dos produtos

vendidos pessoalmente ou por telefone são basicamente os mesmos do que no comércio

tradicional. Além disso, eles perderam o contato pessoal que tinham anteriormente.

Já pelo lado dos trabalhadores, a realidade é mais complexa. Em razão dos pontos

levantados, entendemos que em diversas centrais a utilização da tecnologia como fator

que favorece a qualificação do trabalho nos call centers tem se mostrado mais como

uma promessa do que como uma realidade concreta. No final das contas, apesar de uma

retórica triunfalista e utopista de que estaríamos caminhando para um novo paradigma

"flexível", a realidade das centrais de atendimento parece indicar que, em alguns casos,

estamos caminhando na contramão da utopia. O que depreendemos da análise aqui

realizada é que implantações recentes de inovações tecnológicas em call centers, em

geral, baseiam-se muito mais em uma nova aplicação do modo de produção em massa

em setores de serviço do que em qualquer "novo paradigma flexível".

O discurso hegemônico, gerencialista por natureza e triunfalista por orientação, nos

sugere todos os dias que a sociedade do século XXI, muito diferente do velho e

ultrapassado modelo tayloristalfordista, deve ser condicionada pelos resultados das

profundas mudanças pelas quais as organizações e o trabalho estariam passando nas

últimas décadas. Os defensores dessa "utopia da organização flexível" nos dizem que
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devemos observar mudanças nas organizações e, conseqüentemente, no desenho do

trabalho, migrando de configurações burocráticas para configurações "flexíveis". As

inovações e a tecnologia devem tomar as organizações cada vez mais orgânicas e

distantes do paradigma fordista. No entanto, dentro do ambiente dos call centers, essa

teoria deve ser repensada como o único modelo existente. Nas organizações flexíveis,

orientadas para o setor de serviços e para os clientes, ou seja, a empresa arquetípica do

século XXI, uma revolução silenciosa está ocorrendo com a introdução de sistemas

apoiados em tecnologias de informação e de telecomunicações. As operações antigas de

serviço ao cliente, através de tecnologias de ponta, estão sendo centralizadas e

transformadas, em muitos casos, em operações de produção altamente padronizadas.

o estudo sugere que os modernos call centers, de fato, representam profundas

mudanças em termos do desenho organizacional e do trabalho, mas que tais

transformações não têm o mesmo perfil futurístico da conhecida retórica triunfalista da

organização flexível. A análise cuidadosa de call centers mostra que essas inovações

geralmente acarretam mudanças profundas na divisão do trabalho desses ambientes. A

estrutura das tarefas toma-se mais estreita, os processos (e, portanto, as habilidades)

tomam-se padronizados e repetitivos e a supervisão toma-se mais intensa. Tudo isso nos

faz questionar até que ponto estamos, de fato, caminhando para uma "utopia flexível".

No entanto, apesar de predominante, esse não é o único modelo existente nas

organizações brasileiras. Pois, apesar do cenário até certo ponto "sombrio" descrito

anteriormente, os resultados desta pesquisa também apontam para a existência de

caminhos alternativos. Uma das empresas pesquisadas apresentou um funcionamento

bastante diferente, apontando para a necessidade de revisão do modelo teórico proposto

no Capítulo I. Afinal, o que aconteceu na distribuidora é que, apesar de as dimensões do

sistema tecnológico utilizado terem sido modificadas no sentido de um funcionamento

mais mecanicista, o que aconteceu na prática foi a modificação da estrutura do trabalho

dos atendentes em direção a um funcionamento mais orgânico. Nessa empresa, a

concepção gerencial sobre o trabalho dos atendentes era diferente, com uma proposta de

estruturação mais orgânica. Esse resultado apontou para a necessidade da inclusão desse

outro elemento no modelo teórico. Devemos notar, no entanto, que mesmo nesse caso

houve a introdução de novos componentes tecnológicos de controle, com um aumento

da intensidade do controle do trabalho do atendente.
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A próxima figura apresenta, separadamente por empresa, um resumo dos principais

resultados obtidos na pesquisa: as mudanças dos componentes dos sistemas

tecnológicos e as mudanças na estrutura organizacional. As primeiras colunas

apresentam a classificação dos componentes dos sistemas tecnológicos dos diferentes

cal! centers nos dois momentos que foram o foco deste estudo, o antes e o depois das

mudanças. A seguir, vamos apresentar uma comparação das variáveis de estrutura

organizacional medidas a partir dos questionários aplicados. Novamente, comparamos o

momento antes e depois da mudança do sistema tecnológico. Quando a diferença de

valores entre uma variável no antes e no depois foi inferior a 1.0, consideramos que as

duas situações eram iguais e atribuímos a elas o sinal =. Quando a diferença foi igualou

superior a 1.0, consideramos que houve mudança; quando a situação posterior foi

superior à anterior, atribuímos a ela o sinal >, e quando foi o contrário, a posterior foi

inferior à anterior, atribuímos a ela o sinal <.

Nas duas últimas colunas comentamos o que era esperado em termos de mudança de

estrutura e o que aconteceu de fato. Em três dos quatro casos estudados, o que era

esperado foi o que aconteceu na realidade: o aumento do nível tecnológico ocasionou

um incremento nas variáveis estruturais. No entanto, na distribuidora, aconteceu

exatamente o contrário do esperado. O modelo previa que a partir da mudança

tecnológica que aconteceu (nívell/2 para nível 2) haveria uma mudança na estrutura

organizacional no sentido de aumento das variáveis. O que aconteceu foi exatamente o

contrário, com uma diminuição no valor de todas as variáveis estudadas.

Figura 38 - Resumo das mudanças de tecnologia e de estrutura organizacional nos cal!
centers

Variáveis de Estrutura Organizacional
Centralizacão Esperado Real

Sistema Sistema Rotina Padronização
Empresa Antes Depois

Autonomia Participação

Seguradora
Nfvel2 Nfvel3 > > > > Aumento das Aumento das

variáveis variáveis

Concessionária
Nfvel2 Nfve13 > > > < Aumento das Aumento das

variáveis variáveis

Montadora Nfve12 Nfvel2 = = = = Ficar igual Ficar igual

Distribuidora
Nfvell/2 Nfvel2 < < < < Aumento das I Diminuição

variáveis 'I das variáveis
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Ao compararmos as mudanças esperadas com as mudanças reais, percebemos que

existem outros fatores relevantes a serem considerados para a previsão das mudanças

percebidas na estrutura organizacional. A partir da análise dos casos, identificamos que

um aspecto importantíssimo na determinação da forma de implementação de mudanças

nos sistemas tecnológicos é a concepção da gerência de qual deve ser a estrutura de

trabalho dos atendentes da central.

IV.2. Análise crítica do modelo proposto

Os resultados do trabalho de campo nos levam a rever o modelo proposto no Capítulo 1.

Inicialmente, entendemos que controladas as variáveis de contexto, as mudanças nos

componentes dos sistemas tecnológicos modificariam as variáveis de rotina,

padronização e centralização da estrutura do trabalho, o que, por sua vez, modificaria a

percepção do desenho do trabalho por parte dos funcionários.

A partir dos resultados, identificamos que a concepção empresarial sobre o desenho do

trabalho da central de atendimento é um fator essencial que determina a forma como os

sistemas tecnológicos são implementados. A proposta de funcionamento do call center

da distribuidora é radicalmente diferente daquela das outras centrais. Geralmente, um

dos fatores importantes para a decisão de centralização das atividades de atendimento é'

a redução de custos da estrutura como um todo. Assim, como nas outras empresas, esse

também foi um dos objetivos da distribuidora. Esse critério foi bem atendido, pois o

tempo de retomo do investimento foi inferior a dois anos.

A distribuidora, no entanto, teve algumas diferenças marcantes com relação às outras

empresas estudadas. Desde o início, a gerência estruturou a central de atendimento

tendo como objetivo reposicionar o setor de atendimento dentro da empresa, colocando-

o como um ambiente de desenvolvimento de talentos. Para que isso fosse possível, o

perfil do atendente tomou-se muito mais qualificado que o da grande maioria das

centrais de atendimento, e a tarefa de atendimento foi restrita a apenas algumas horas do

dia de trabalho do funcionário.
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o processo de estruturação da central com esse formato não aconteceu por acaso, o que

ocorreu foi exatamente o contrário, com o formato final da central de atendimento

sendo fruto de decisões gerenciais. A forma de funcionamento do call center é sempre

definida nas hierarquias superiores da empresa e está relacionada com o posicionamento

que a gerência entende que seja adequado para essa atividade. Propomos, então, a

mudança do modelo incluindo um outro elemento chamado aqui de "concepção do

desenho do trabalho", que, juntamente com as variáveis de contexto, vai moldar a forma

como o sistema tecnológico será implementado.

Figura 39 - Novo modelo teórico
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IV.3. Implantação de programas de CRM

Também fizemos um levantamento dos programas de CRM existentes dentro do grupo

de empresas estudadas. O que percebemos, nas organizações que fizeram parte desta

pesquisa, é que a implantação de programas de CRM ainda não faz parte do dia-a-dia

das empresas. Entendemos que as mudanças ocorridas nas centrais de atendimento da

montadora e da seguradora não propiciaram uma maior integração com as outras áreas

da empresa que atendem o cliente.

Já no caso da concessionária, a criação do cal! center único teve objetivos

complementares de redução de custos e centralização das atividades para melhoria de
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processos. Atualmente, os processos internos da concessionária têm melhorado de

maneira contínua, e a central de atendimento tem contribuído ativamente para essas

mudanças. De forma geral, a empresa tem ampliado e melhorado seus canais de

comunicação com os consumidores. No entanto, a própria concessionária entende que

eles ainda não possuem um CRM estruturado, sendo que a melhoria do gerenciamento

das relações com os clientes foi uma preocupação manifestada por alguns entrevistados.

A criação da central da distribuidora também ocorreu com o objetivo de melhoria de

processos e redução de custos. Nesse caso, porém, houve uma redefinição ampla dos

canais de comunicação entre a empresa e os clientes, propiciando um melhor

gerenciamento das relações da empresa com a sua base de clientes. Portanto, apesar de

essa não ter sido uma preocupação inicial principal, entendemos que houve um

movimento consistente, por parte da empresa, no sentido de implementar conceitos de

CRM.

Dessa forma, percebemos que a implementação de CRM's, no que se refere ao grupo

estudado, está mais presente no discurso das empresas do que na sua prática diária. No

geral, as empresas pesquisadas não possuem um programa mais amplo de CRM, com a

ressalva de que os cal! centers acabam não interagindo, tão ativamente quanto possível,

com outros setores das organizações.
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CONCLUSÃO

A retórica sobre a "nova era" do trabalho e da organização flexível, longe de ser uma

novidade na ideologia gerencialista, é na verdade o capítulo corrente de uma longa

tradição, que costuma idealizar o estado presente de organização do trabalho como o

pináculo de uma evolução natural das organizações. Esse tipo de retórica assume que a

sociedade "evolui", de um passado primitivo e inferior, para um presente (e futuro

previsível) mais desenvolvido e superior, em uma longa série de "avanços" gradativos

(Guerreiro Ramos, 1981).

Diversos textos em administração têm defendido um conjunto de idéias, segundo o qual

está havendo um aumento da procura pelo trabalho intensivo em conhecimento em

detrimento do antigo trabalho braçal. Muitas empresas que possuem centrais de

atendimento partilham dessas idéias, fazendo uso do mesmo tipo de discurso.

Obviamente, fora do âmbito gerencialista, há diversos críticos dessa perspectiva

eufórica utopista da evolução da realidade organizacional e do trabalho (ver revisão em

Thompson e Warhurst, 1998). Tais críticos nos lembram como, na prática, o que

podemos observar é um fenômeno um pouco diferente. Novos avanços tecnológicos e

transformações empresariais baseadas no uso de tecnologia têm, na maioria das vezes,

mecanizado o trabalho e não tornado-o mais flexível (Womack et aI., 1990; Caldas e

Wood, 2000). Ocorre que, por princípio, o esforço qualificado, criativo, inovador, rico

em conhecimento e flexível não combina com a padronização, a rotinização e a

alienação do trabalho.

Os resultados da pesquisa realizada nesta dissertação apontam caminhos interessantes

de reflexão sobre tais questões. A disseminação de call centers com estruturas modernas

e centralizadas é uma tendência em diversas empresas, e o presente estudo teve como

objetivo entender melhor a forma de estruturação do trabalho de atendimento nos call

centers atuais. Procuramos investigar de que forma esse novo modelo organizacional

idealizado se aplica ao dia-a-dia de trabalho dos atendentes.

Todas as quatro empresas pesquisadas passaram por processos de mudança de

tecnologia, três delas passando a fazer uso de uma tecnologia mais avançada e outra, em
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razão de obras, simplificou temporariamente a tecnologia utilizada. A empresa que

passou a, fazer uso de uma tecnologia mais simples não apresentou mudanças, nem

tecnológicas nem estruturais, significativas. Das três empresas que passaram a utilizar

sistemas tecnológicos mais sofisticados, duas tiveram sua estrutura organizacional

modificada na direção de um funcionamento mais mecanicista. A outra empresa teve

resultados opostos, com a transformação da estrutura em um modelo mais orgânico.

Através desse caso, percebemos que a forma de implementação da tecnologia é uma

peça fundamental para as mudanças na estrutura organizacional. Nessa empresa, a

concepção da gerência a respeito do modelo adequado de desenho do trabalho dos

atendentes foi o fator determinante no processo. A pesquisa apontou, portanto, para a

limitação da visão ufanista do nascimento de novos modelos organizacionais e indicou a

adequação de uma visão mais crítica das reais conseqüências da implantação de

inovações tecnológicas

Os resultados da pesquisa mostraram que a realidade dos modernos call centers é

complexa, com a existência de elementos importantes atuando nos processos de

mudança tecnológica. A concepção da gerência com relação à estrutura de

funcionamento do call center mostrou-se um aspecto extremamente relevante na

decisão da forma como as tecnologias serão configuradas. Zuboff (1988) identificou

que novas tecnologias podem ser utilizadas de duas formas opostas, para qualificar o

trabalhador ou para fazer exatamente o inverso, atuando como um instrumento que

propicia a desqualificação do trabalho. A pesquisadora mostrou que a tecnologia pode

ser utilizada para automatizar as operações, propiciando uma maior alienação do

funcionário em relação ao seu processo de trabalho. Entretanto, a mesma tecnologia

pode ser utilizada também para criar informação, o que demanda trabalhadores mais

qualificados.

o mesmo caso aconteceu nas centrais de atendimento aqui estudadas. Em algumas

delas, as mudanças tecnológicas têm sido utilizadas na configuração de um trabalho

mais rotineiro e padronizado. No entanto, em uma das centrais pesquisadas, o cenário

encontrado foi exatamente o oposto, com a mudança tecnológica servindo como um dos

instrumentos utilizados para uma maior qualificação dos funcionários.
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o que podemos verificar nesta pesquisa é uma realidade em que modelos

completamente diferentes coexistem. Identificamos que a forma de utilização de

componentes tecnológicos está diretamente ligada à proposta da organização em relação

à estrutura de funcionamento da sua central de atendimento. A tecnologia nesse cenário

se constitui em condição necessária, mas não suficiente, para a transformação das

modernas centrais de atendimento em organizações mais mecanicistas. Assim, não é

apenas a tecnologia que leva a uma alienação e a uma mecanização no trabalho, mas

também a forma como ela é implementada pelas empresas.

Por conseguinte, a julgar pela realidade aqui pesquisada, seria inadequado dizer que a

organização flexível e orgânica é o único modelo para o qual as organizações estão

evoluindo. Porém, de forma análoga, seria incorreto dizer que essas organizações estão

necessariamente involuindo em função da inserção de tecnologia. Alguns dos novos call

centers podem ser comparados aos antigos sweatshops do início do século passado: de

fato, é como se estivéssemos vivenciando a volta do paradigma da produção em massa

repaginado. Apesar de as empresas terem a preocupação de melhorar os processos

organizacionais, atendendo, muitas vezes, também a questões de cunho legal, a

possibilidade de racionalização do processo de atendimento propriamente dito é

privilegiada. É como se voltássemos ao início da adoção do modelo de produção em

massa, com as empresas redescobrindo a possibilidade de ganhos expressivos de escala

através da fragmentação das tarefas, padronização dos processos e aumento do controle.

Apesar de contributivo à discussão sobre a relação entre implementação de tecnologia e

o desenho do trabalho e da estrutura organizacional, este trabalho e suas conseqüentes

conclusões têm diversas limitações que precisam ser discutidas e, em futuras pesquisas,

superadas. Por exemplo, este estudo teve um caráter exploratório e, devido ao tamanho

da amostra, os resultados obtidos são restritos às empresas pesquisadas, não sendo

possível generalizá-los para outros call centers. Outras limitações relacionadas ao

delineamento da pesquisa são a utilização de variáveis e métodos funcionalistas, o

método transversal de coleta de dados, a coleta de dados em centrais primariamente

receptivas, a diferença no número de entrevistas realizadas em cada central e a

utilização da percepção das pessoas e não de medidas organizacionais "reais". A coleta

de dados apenas com os "sobreviventes" e em apenas um momento (da situação antes

da mudança e depois da mudança) também pode ter gerado distorções nos resultados.
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Sugerimos que outras pesquisas sejam conduzidas, a fim de testar o modelo aqui

proposto e superar as limitações identificadas neste estudo. Seria especialmente

interessante estudar centrais de atendimento ativas, pois provavelmente será possível

identificar outros aspectos importantes na formatação da estrutura de trabalho em

centrais de atendimento.

A despeito dessas limitações, é possível dizer, sinteticamente, que a presente pesquisa

mostrou que o discurso ufanista e triunfalista hegemônico, que defende que a adoção de

inovações tecnológicas tem propiciado uma evolução das organizações na direção de

um funcionamento mais orgânico e flexível, é na realidade utópico no que se refere ao

contexto de centrais de atendimento. Dentro do universo pesquisado, foi verificado que

os cal! centers de fato têm modificado suas estruturas a partir da introdução de novas

tecnologias. Porém, as transformações, em geral, têm ocorrido no sentido de um maior

mecanicismo, exatamente o contrário do pregado pelo discurso gerencialista. Por outro

lado, apesar desse direcionamento genérico tendente à involução do modelo

organizacional ter sido consistente em três dos casos analisados, nossa pesquisa também

revelou que a involução no sentido mecânico não é imperativa. Verificamos que a

utilização de novas tecnologias no ambiente de cal! centers pode levar a resultados

opostos, promovendo a transformação das organizações na direção de um

funcionamento mais orgânico, dependendo fundamentalmente de como essa tecnologia

é implementada e como é utilizada. Nesse sentido, a análise dos resultados obtidos

confirmou o argumento de Zuboff (1988), segundo o qual uma peça fundamental na

determinação do impacto da .tecnologia na estrutura organizacional é a sua forma de

implementação.
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ANEXOS
ANEXO A - Roteiro de entrevista

Adaptado a partir de Pugh et aI. (1968)
1. Origem e história.
2. Você poderia me contar algo sobre a história da empresa? - Quando ela começou?

Quem fundou? A história está escrita?
3. Como a organização foi fundada? Por uma pessoa ou por uma organização

existente?
4. Data de fundação da organização.
5. Data de fundação da unidade da organização (se diferente).
6. Teve alguma mudança grande quanto aos proprietários da empresa? Produto?

Localização? Qual é o status legal do grupo proprietário?
7. Resumo da história. Principais mudanças e desenvolvimentos que ocorreram desde a

fundação. Dê a natureza de cada mudança, se foi de donos, produto, localização e
urna breve descrição das mesmas.

8. O grupo proprietário é: empresa de capital fechado, empresa de capital aberto,
cooperativa ou organização governamental?

9. Todas as operações ocorrem aqui? Aonde mais?
10. A empresa tem urna matriz? Aonde?
11. A empresa tem urna matriz local? Aonde?
12. Qual o número total de empregados do grupo?
13. Qual o número total de empregados da empresa?
14. Número de filiais, natureza das operações, localização e número de empregados.
15. Você tem um organograma de toda a empresa? Poderia dar urna cópia? Quem

recebe cópias deste organograma?
16. Número de níveis hierárquicos.
17. Qual é a razão supervisores/empregados?
18. Status da organização: filial, unidade principal, matriz no mesmo local ou

subsidiária?
19. A organização mantém um registro escrito do desempenho no trabalho de quase

todos os funcionários? .
20. Existe um programa formal de orientação para a maior parte dos novos membros da

organização?
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ANEXO B - Instrumento de Coleta de dados

Entrevista

Sexo ( ) Masculino ( ) Feminino

Quantos anos você tinha à época? _

Qual o nível de instrução que tinha à época?
( ) 1° grau completo ( ) 2° grau incompleto
( ) Superior incompleto () Superior completo

( ) 2° grau completo
( ) Pós-graduação

Qual era o seu cargo na empresa à época?

Qual era. o seu nível hierárquico à época?

Há quanto tempo você trabalhava na empresa na época? _

Utilize as escalas para responder as perguntas do questionário

Rotina
Muito Rotineiro Variado Muito

rotineiro variado

AI D AI D AI D AID

i 1. Você descrevena o seu trabalho com sendo:

Totalmente Falso Verdadeiro Totalmente
falso verdadeiro

- A D A D A D A D

1 As pessoas nesta empresa fazem todo dia o mesmo trabalho da
mesma forma

2. Uma das coisas que as pessoas gostam nesta empresa é a
variedade do trabalho

3. Nesta empresa acontece alguma coisa diferente todo dia com a
maioria das pessoas

4. Nesta empresa todo dia existe alguma coisa diferente para fazer

Observaçõesl comentários:
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p d dartícípação na toma a e decisões
Nunca Raramente Algumas Geralmente Sempre

vezes
A D A D A D A D A D

1 Com que frequência você participa das decisões referentes
a contratação de novos funcionários?

2 Com que frequência você participa das decisões referentes
a promoção dos funcionários técnicos?

3 Com que frequência você participa das decisões referentes
a adoção de novas políticas?

4 Com que frequência você participa das decisões referentes
a adoção de novos programas?

Observações/comentários:

Hlerarquía de autori ade
Totalmente Falso Verdadeiro Totalmente

falso verdadeiro
A D A D A D A D

1 Pouco pode ser feito até que um supervisor aprove uma decisão
2 Aqui uma pessoa que queira tomar suas próprias decisões fica

rapidamente desencoraiada
3 Mesmo pequenos problemas têm que ser decididos por urna pessoa

pertencente a um nível hierárquico mais alto
4 Eu tenho que perguntar ao meu chefe antes de fazer quase tudo
5 Qualquer decisão Que eu tomo precisa da aprovação do meu chefe

d

Observações/comentários:
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E "fi - d tspecl Icaçao e regras e proce imen os
Totalmente Falso Indiferente Verdadeiro 1Totalmente

falso verdadeiro

A D A D A D A D A D
1 Em qualquer situação existem procedimentos que

precisam ser seguidos
2 A utilização dos canais adequados é constantemente

enfatizada
3 Só existe uma forma de fazer o trabalho, a forma do

meu chefe
4 A maioria dos funcionários é encorajada a fazer uso

do seu próprio julgamento
5 Os mesmos passos precisam ser seguidos no

processamento de todos os trabalhos
6 Os mesmos procedimentos precisam ser seguidos na

maioria das situações
7 Os funcionários devem seguir procedimentos

operacionais específicos durante todo o tempo
8 Sempre que há um problema, os funcionários devem

sempre procurar ajuda da mesma pessoa

Observações/comentários:



160

Descreva a mudança de tecnologia que ocorreu. Como era antes? Como ficou depois?

A mudança envolveu terceirização? Demissão? Troca de chefia/supervisão? Troca de
controle acionário?

Quando aconteceu a mudança?

Qual o tipo de call center? Focado em produtividade/tempo, em qualidade?

Qual o vínculo existente entre os atendentes e a empresa (inclusividade)?

Qual o nível de valorização do atendimento ao cliente dentro da organização?

Qual a sua perspectiva de carreira?

Ainda está na empresa? Se não, comente sobre sua saída.


