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RESUMO
Esta dissertação aborda o tema vigilância eletrônica no contexto do trabalho bancário. A
pesquisa que lhe origina, realizada numa organização ficticiamente chamada de Banco Total,
partiu da questão mobilizadora: Como os trabalhadores bancários percebem a vigilância
eletrônica em seu processo de trabalho? O objetivo geral da pesquisa foi compreender
como os trabalhadores do Banco Total percebem a vigilância eletrônica sobre o seu processo
de trabalho. Adotou-se uma perspectiva interdisciplinar, tomando a Administração como
campo originário, e estabelecendo diálogo com outros campos, como a Filosofia e a
Sociologia. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, , para a qual
dez sujeitos foram entrevistados. Quanto ao processo analítico, a técnica utilizada foi a análise
hermenêutico-dialética,. Da análise (hermenêutica) dos dados, emergiram os seguintes temas:
(i) “Aquiescência”; (ii) Monitoramento; (iii) Tempos e Movimentos; (iv) Medo; (v)
Interdição; e (vi) “Resistência”. Da discussão (dialética) dos resultados, o trabalho apresenta
três proposições sintéticas, que culminam nas seguintes dimensões-síntese da pesquisa: (i)
controle; (ii) aquiescência; (iii) totalitarismo corporativo. O trabalho conclui que a vigilância
eletrônica é um dos mecanismos de controle, possibilitado pelo emprego da TI no Banco
Total; que a TI atualiza a TO, no que se refere ao controle do trabalho, na medida em que
aperfeiçoa os mecanismos de controle; e que a imbricação entre os mecanismos de controle
das tecnologias gerenciais e das tecnologias materiais, em um contexto de aquiescência dos
trabalhadores, contribui para a emergência de um totalitarismo corporativo.

Palavras-chave: vigilância eletrônica, controle, tecnologia, teoria das organizações.

ABSTRACT

This dissertation addresses the electronic surveillance theme in the banking context. The
research that originated it, which was held in an organization called for the fiction name
Banco Total, started from the following driving question: How do workers at a bank
perceive electronic surveillance at their process of work? The research’s main objective
was to comprehend how workers perceive electronic surveillance at their process of work.
The study adopted an interdisciplinary perspective, having Management as the original field,
establishing a dialogue with others disciplines, like Philosophy and Sociology. About its
methodology, it’s a qualitative research that addressed its object in oral (interviews with live
history elements) way. . Ten individuals were interviewed. The analytical process utilized the
hermeneutical-dialectics technique.. From the analyses (hermeneutics) of the data, the
following themes have emerged: (i)“Acquiescence”; (ii) Monitoring; (iii) Time and Motion;
(iv) Fear; (v) Interdiction; and (vi) “Resistance”. From the discussion (dialectic) of the results,
this work presents three synthetic propositions that culminate in the following dimensions (i)
control; (ii) acquiescence; (iii) corporative totalitarianism. It can be concluded that electronic
surveillance is one mechanism of control emerged from the apply of technology at Total
Bank; that information technology has been improving the control mechanisms of
management theories; and that the imbrications between management and material
technology control mechanisms at a context where there is acquiescence by workers
contribute for the emergency of corporative totalitarianism components.

Keywords: electronic surveillance, control, technology, management theories.
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1. INTRODUÇÃO

Gostaria de ser envolvido (pela palavra)
e levado bem além de todo começo possível.
Michel Foucault

Esta dissertação aborda o tema vigilância eletrônica no contexto do trabalho bancário.
A pesquisa que lhe origina teve por escopo compreender como trabalhadores bancários, de
uma organização aqui denominada ficticiamente de Banco Total, percebem a vigilância
eletrônica exercida sobre o seu processo de trabalho.
O estudo adotou uma perspectiva interdisciplinar, sendo a Administração o campo
originário da pesquisa, a partir do qual se estabelece um diálogo com outros campos
disciplinares, como a Filosofia e a Sociologia. Quanto ao campo da Administração, esta
dissertação se concentra numa proeminente zona de convergência entre a tecnologia da
informação (TI) e a teoria das organizações (TO), especificamente quanto ao tema controle,
dado que esta convergência ainda é pouco explorada na literatura da área. Assim, com a
mediação do tema escolhido para estudo, esta pesquisa atenta para as possíveis atualizações
da TO via TI. Dado o caráter multifacetado do tema, recorre-se também a outras leituras
capazes de “iluminar” o objeto, dialogando, na filosofia, especialmente com as idéias de
Foucault (1997, 2001) e Deleuze (1992); e, na sociologia, com autores como Bauman (1999),
Castells (2009) e Sennett (2007). Ainda, esta dissertação revisita e dialoga com estudos
correlatos, oriundos de diversas disciplinas, que empreenderam reflexões sobre o trabalho
bancário, tais como: Braga (2009) e Jinkings (2002), dentre outros.
A dissertação está estruturada em cinco partes. Neste capítulo de introdução, a
pesquisa é contextualizada, o problema declarado, os objetivos esclarecidos e a justificativa
apresentada. O segundo capítulo revisa a literatura sob o título A Tecnologia nas
Organizações: das ‘Velhas’ às ‘Novas’ formas de Controle do Trabalho. No terceiro capítulo,
o percurso metodológico é socializado seguido, no quarto capítulo, pela análise e discussão
dos resultados. A quinta e última parte apresenta as considerações finais.
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1.1. Contextualização e Problema

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as novas tecnologias desenvolvidas a
princípio com fins bélicos passaram a ser difundidas para fins civis e comerciais. O
surgimento dos computadores pessoais a partir dos anos 1980, e, principalmente, da Internet
nos anos 1990, com disseminação em escala mundial, acabaram produzindo mais inovação, e
diversificando cada vez mais suas fontes, de forma que o progresso tecnológico passou a
acontecer em escala logarítmica. Atualmente, vive-se a ‘Era da Informação’, uma época
caracterizada

pela

reestruturação

do

capitalismo,

flexibilidade

nas

instituições,

enfraquecimento dos movimentos dos trabalhadores, interdependência das economias
mundiais e difusão de novas TI. Essas mudanças acarretam alterações em padrões outrora
adotados, tais como nas relações de trabalho, de espaço-temporalidade, e até mesmo nas
formas de sociabilização dos indivíduos (CASTELLS, 2009; HARVEY, 2008; PURSELL;
KRANZBERG, 1967).
Com relação às formas de realização do trabalho, a “onipresença” da TI promove
mudanças à medida que automatiza atividades antes realizadas manualmente. Já no que toca
às relações de trabalho, a intensificação da utilização da TI impõe modificações tanto no que
se refere às habilidades requeridas para o exercício de diversas profissões, bem como no que
diz respeito às relações de poder entre empregador e trabalhador, posto que aquele não mais
necessita manter vigilância sobre o corpo deste para exercer controle sobre seu trabalho. A TI
revoluciona especialmente dimensões estruturais da vida humana como a temporalidade e a
espacialidade,

já que

torna o

espaço

desterritorializado

e o

tempo

dinâmico.

Convergentemente, as formas de socialização são alteradas, pois as pessoas não mais
necessitam deslocar seus corpos para estarem em contato com o outro (BESSI; ZIMMER;
GRISCI, 2007; BRUNO, 2004; DELEUZE, 1992).
Em seus estudos, Foucault (1997) considerou como características da sociedade
disciplinar o controle do tempo e o confinamento dos corpos dos indivíduos. Em razão das
alterações ocorridas na relação tempo-espaço com o surgimento das novas TI, Deleuze (1992)
afirma que, a partir da segunda metade do século XX, a sociedade disciplinar começa a se
transformar em uma sociedade de controle, onde o tempo é contínuo e não há delimitação dos
espaços, que passam a ser interpenetráveis. Dessa maneira, argumenta-se frequentemente que
a vigilância, na sociedade atual, está migrando de um contexto onde poucos vigiavam muitos,
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para um contexto no qual muitos vigiam poucos, ou todos vigiam todos (BAUMAN, 1999;
2001 MATHIESEN, 1997).
No âmbito das organizações, a inserção da TI viabiliza a adaptação dos sistemas de
controle (PAULA, 2002), tema privilegiado pela TO desde suas abordagens clássicas. Assim,
emergem estudos sobre a chamada vigilância eletrônica, expressão metafórica que toma do
mundo físico a possibilidade de monitoramento - para além dos aspectos “visuais”, agora por
meio de dispositivos virtuais - dos indivíduos que trabalham em uma organização (CLARKE,
1988; D’URSO, 2006; KIDWELL e KIDWELL, 1996; KISS; MOSCO, 2005; PAYNE, 2008;
TOWNSEND, 2005; ZIMMER, 2009). A alegoria foucaultiana do Panóptico, modelo
arquitetônico prisional de Jeremy Bentham que incutia nos detentos o sentimento de
autovigilância, vem sendo adotada em estudos que aludem a esse tipo de monitoramento.
Um tipo organizacional específico tem intensificado o uso da TI: as instituições
financeiras. Em especial os bancos brasileiros se destacam pelos altos índices de automação
nos processos de trabalho, bem como ao alto grau de exigências normativas e legais aos quais
estão submetidos (BLASS, 1993). Neste contexto, é importante refletir sobre a natureza do
trabalho bancário que é diferente dos demais tipos de organização, em função, principalmente,
de seu papel no sistema de acumulação. Apesar de não produzirem qualquer produto, as
instituições financeiras trabalham como intermediadoras dos recursos excedentes. Neste
contexto, principalmente no momento atual do capitalismo, há um novo ambiente financeiro
global, provocado pela desregulamentação financeira, que incentiva a autonomia do capital
financeiro, de forma que o capital-dinheiro flua livremente, criando novas possibilidades de
valorização; sendo, portanto, a finalidade da circulação do capital produtor de juros, a
obtenção da mais-valia (CHAVES, 2005; JINKINGS, 2002).
Nesse fluxo, a valorização do capital parece não ter qualquer ligação com o
movimento produtivo, como se fosse uma mercadoria produzida independentemente pelo
capital, reproduzindo-se por si só. Porém, esse fato vela a origem da geração de juro, a qual
está na mais-valia obtida na produção, mistificando as relações de produção, dotando o capital
da aparência de “dinheiro que gera mais dinheiro”, como sendo o valor valorizando-se a si
mesmo. Então, nos movimentos contemporâneos de reestruturação do capitalismo, há uma
tendência à busca pela “riqueza abstrata” (JINKINGS, 2002).
Este é o contexto em que também ocorreu a intensificação do uso da tecnologia
teleinformática, e ênfase na “qualidade do atendimento” para atender ao mercado, no contexto
do trabalho bancário (JINKINGS, 2002). Houve, paralelamente, expressiva diminuição dos
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postos de trabalho em decorrência da terceirização e automação. Estima-se a diminuição de
cerca de 500 mil postos de trabalho nos bancos, nos últimos vinte anos.
Como conseqüência psico-social dessas mudanças, Ponte (2004) afirma que houve
uma alteração em relação ao que significa “ser bancário”, ou no sentido do trabalho para esses
trabalhadores, agora impelidos a voltarem-se cada vez mais ao atendimento das exigências do
“Sr. Mercado”. Assim, afirma Jinkings (2002), a ênfase dos bancos na “excelência” do
atendimento ao cliente, justificada pela diferenciação mercadológica, influencia uma
redefinição da identidade profissional do bancário, que passa a ser um bancário-vendedor, e
que passa a atuar mediante metas impostas pela administração dos bancos. Além disso, houve
mudanças significativas nos postos de trabalho oferecidos pelos bancos. Antes lotados de
funcionários operacionais, como caixas e escriturários, passaram a incrementar o número de
técnicos e gerentes especializados no mercado financeiro.
Nos anos 1970, um estudo realizado por Romanelli (1978 apud JINKINGS, 2002),
nomeava o emprego bancário como “provisório definitivo”, já que àquela época, os
trabalhadores ingressavam nos bancos para desenvolver seus estudos e galgar novas
profissões, como forma de “trampolim”. No entanto, ao alcançarem crescimento hierárquico,
tal idéia de transitoriedade de sua passagem no banco dava lugar à resignação, tornando
definitivo o outrora provisório. Atualmente, mediante a intensificação do trabalho, a
precarização do emprego e a diminuição salarial, o trabalho bancário passa a ser
“definitivamente provisório” (JINKINGS, 2002; SEGNINI, 1999). Então, no sistema de
trabalho bancário, os processos de informatização e suas conseqüências encontram-se
presentes de forma cada vez mais intensa (GRISCI, 2003).
Assim, estas medidas organizacionais ligadas à reestruturação produtiva nos bancos,
tais como redução de custos e horizontalização das estruturas organizacionais, vêm sendo
implementadas por meio da tecnologia, principalmente da TI (PAIVA; BORGES, 2009). Ao
longo das últimas décadas, os fluxos de papéis vêm sendo substituídos por sistemas
eletrônicos, de forma que o sujeito do trabalho bancário passou a caracterizar-se como
trabalhador da informação (BESSI, 2009).
A discussão sobre os efeitos da vigilância eletrônica nos locais de trabalho é
controversa. Alguns autores afirmam que a TI proporciona o controle total sobre os
trabalhadores, de forma que criaram a forma perfeita de submissão, e apontam para a
eliminação das possibilidades de resistência do trabalhador, já que devido à sua sutileza, os
trabalhadores por vezes não percebem que estão sendo vigiados (FERNIE; METCALF, 1997;
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SEWELL; WILKSON,1992). Pesquisas recentes, por outro lado, parecem indicar que mesmo
em condições de extrema vigilância os trabalhadores encontram espaço para escapar do
monitoramento e interferir no processo produtivo (BAIN; TAYLOR, 2005; LANKSHEAR et
al., 2001; THOMPSON; ACKROYD, 1995; ZIMMER, 2009).
Face ao exposto, esta pesquisa se propõe a discutir a seguinte problemática: Como os
trabalhadores bancários percebem a vigilância eletrônica em seu processo de trabalho?

1.2. Justificativa do Estudo

A justificativa dessa pesquisa dá-se nos aspectos teórico, social, pragmático e pessoal.
A relevância teórica manifesta-se na possibilidade de contribuir com os estudos
organizacionais, promovendo o aprofundamento sobre um tema clássico, que é o controle. A
vigilância eletrônica não é senão uma nova forma de se exercer tal controle, e assim o sendo,
influencia nas mudanças nos arranjos organizacionais. Tanto quanto contribuir para o
aprimoramento das estruturas vigentes, faz-se necessário que os estudiosos das disciplinas
administrativas reflitam sobre a formação de tais estruturas e suas implicações, considerando
que a Administração não é apenas uma ciência econômica, mas também social e humana
(AKTOUF, 1996). Ademais, é escassa a gama de estudos no Brasil que tratam sobre o tema
vigilância eletrônica no contexto organizacional (RAMOS et al., 2007; PAULA, 2002;
VASCONCELOS; PINOCHET, 2002; BESSI; ZIMMER; GRISCI, 2007), e a raridade se
acentua no que se refere a estudos que consideram o ponto de vista dos controlados. Assim,
há uma lacuna sobre a dinâmica do controle exercido via vigilância eletrônica sobre o
trabalho nas organizações.
A relevância social da pesquisa é corroborada pela sua contribuição para a o debate
sobre o papel da TI no mundo do trabalho, no intuito de auxiliar, por um lado, aos
trabalhadores com o desvelamento das novas formas de controle e possibilidades de alienação
no trabalho; e, por outro, às próprias organizações quanto ao estabelecimento de políticas de
controle que minimizem seus efeitos negativos sobre os indivíduos e seu trabalho.
Sob o ponto de vista pragmático, o estudo em questão se justifica pela emergente
necessidade das organizações por soluções que dêem sustentabilidade aos resultados
alcançados. As instituições têm empregado considerável volume de recursos em tecnologia, e
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os processos organizacionais estão intimamente ligados ao desempenho dessas ferramentas.
Por sua vez, a performance da tecnologia associa-se à forma como os trabalhadores se
utilizam dela. Logo, a compreensão mais clara sobre a relação trabalhador-tecnologia, isto é, o
conhecimento, por parte da organização, sobre como os indivíduos que nela laboram
percebem os mecanismos de controle que influenciam seu trabalho, torna-se relevante para as
organizações. Além disso, ao abordar aspectos do uso da tecnologia no local de trabalho
desde o ponto de vista dos trabalhadores, o trabalho faz uma intersecção entre as áreas de
Tecnologia da Informação e Comportamento Organizacional, considerando que a primeira é
responsável pela implementação da estratégia organizacional, e a segunda toma como objeto
de estudo os indivíduos nas organizações. Assim, o trabalho pode contribuir com
pesquisadores e consultores atuantes nessas duas áreas da Administração.
No que concerne à importância pessoal do estudo, este foi concebido a partir de
inquietações da autora acerca da utilização da TI no mundo do trabalho, surgidas no cotidiano
da realização de seu próprio trabalho em instituições com ampla disseminação das práticas de
controle mediadas pela tecnologia. A experiência como técnica em informática e graduada em
Administração contribuiu para que se identificasse com mais clareza a relação trabalhadortecnologia-trabalho, e se buscasse a compreensão - forma mais profunda de conhecimento sobre o assunto, por meio de uma pesquisa.

1.3. Objetivos

Considerando a problemática e pertinência desta pesquisa, a mesma teve como
objetivo geral compreender como os trabalhadores bancários percebem a vigilância eletrônica
sobre o seu processo de trabalho. A operacionalização deste objetivo geral se deu pelos
seguintes objetivos específicos: (i) caracterizar as formas de vigilância eletrônica empregadas
no Banco Total; (ii) descrever quais dimensões os trabalhadores associam à vigilância
eletrônica em seu processo de trabalho; e (iii) analisar as relações entre as características das
formas de vigilância eletrônica existentes no Banco Total e a associação que os trabalhadores
fazem destas com seu processo de trabalho.
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2 TECNOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES: DAS ‘VELHAS’ ÀS ‘NOVAS’ FORMAS
DE CONTROLE DO TRABALHO

Eu estava sobre uma colina e vi o Velho se
aproximando, mas ele vinha como se fosse o Novo.
Ele se arrastava em novas muletas,
que ninguém antes havia visto.
Bertolt Brecht

Entendendo que a revisão da literatura permite ao pesquisador levantar referências que
proporcionem precisão dos conceitos abordados e, especialmente, um diálogo com os autores
que permita a formação de uma consciência crítica sobre os temas em estudo (ROESCH,
1999), este capítulo empreende uma conversação com a literatura de referência no que se
refere ao tema tecnologia nas organizações. Revisita, numa primeira parte, a temática do
controle na TO, e, discute, na segunda, o conceito de vigilância eletrônica.
De forma geral, tecnologia é “o estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos,
meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana” (HOUAISS,
2010). No que tange à tecnologia utilizada nas organizações, o presente estudo utiliza o
conceito de Faria (1997, p. 29), segundo o qual tecnologia é “o conjunto de conhecimentos
aplicados a um determinado tipo de atividade”, sendo esta atividade essencialmente
modificada após tal aplicação. A tecnologia figura, portanto, como fator de transformação, ou
ruptura, não se apresentando apenas em sua parte tangível, já que:

existem problemas que afetam a vida do trabalho que estão além do seu aspecto
físico imediato. A tecnologia não se constitui apenas de sua parte material. A
exigência de se considerar a tecnologia em toda a sua amplitude, ou seja, em seu
sentido físico e gerencial, decorre da necessidade de se demonstrar que estas
dimensões não são níveis estanques, mas pertencem ao mesmo processo (FARIA,
1997, p.19).

O processo de trabalho é composto, então, pelas chamadas tecnologias de processo, as
quais se desdobram em tecnologias materiais e gerenciais (Quadro 1). As tecnologias
gerenciais relacionam-se às estratégias utilizadas pelos gestores para controlar o processo de
trabalho, aumentando sua produtividade e lucratividade. Já as tecnologias de origem material,
ou tecnologia física, abrangem desde as ferramentas de trabalho mecânicas mais simples, aos
sistemas inteligentes de controle de processos (FARIA, 1997).
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Tecnologia

Técnicas Instrumentais

Gerencial

Técnicas Comportamentais e ideológicas

Tecnologia de
Processo

Técnicas Simples
Tecnologia
Material

Técnicas Sofisticadas

Automação da Manufatura
Controle de Processos

Quadro 1 – Tecnologias de Processo
Fonte: Adaptado de Faria, 1997, p.32

Zuboff (1988) diferencia os aspectos gerenciais como estando ligados à figura de
autoridade dos gestores, e afirma que o desenvolvimento das tecnologias materiais é um
desafio à manutenção dessa autoridade. Por essa razão, as tecnologias gerenciais vêm se
propondo realizar a adaptação e o aproveitamento da tecnologia material para manutenção do
controle, já que: “o modo pelo qual as organizações respondem às mudanças substanciais no
processo de trabalho é função da tenacidade com a qual elas atentarem à manutenção das
diferenças hierárquicas que simbolizam e sustentam a autoridade gerencial.” (ZUBOFF, 1988,
p.243)
As tecnologias materiais vêm sendo empregadas intensivamente nas organizações, que
ciclicamente desenvolvem cada vez mais rápido novas tecnologias. Esse desenvolvimento
influencia tanto os aspectos ligados à competitividade fora da organização, quanto altera as
relações de trabalho dentro dela. Assim, em termos pragmáticos, as tecnologias físicas e
gerenciais são partes diferentes de uma mesma coisa: as tecnologias de processo. Nas
organizações contemporâneas, a intensificação do uso das tecnologias possui duas motivações
principais: por um lado, aumenta o controle sobre o processo de trabalho como um todo; e por
outro, torna esse controle mais ramificado sobre o processo imediato do trabalho, ocorrendo
assim uma centralização descentralizada, o que, por sua vez, implica em novas mudanças nas
tecnologias de gestão (FARIA, 1997; SENNETT, 2007; ZUBOFF, 1988).
Uma vez que a inserção tecnológica nos processos organizacionais está historicamente
arraigada à consolidação dos objetivos das empresas no sistema de acumulação vigente, a
mesma torna-se irreversível. Dessa forma, as tecnologias são introduzidas no processo
produtivo com o objetivo de ampliar o controle das organizações sobre os processos de
trabalho que nelas estão inseridos. Faz-se, então, necessário situar a evolução das tecnologias
de processo, e, conseqüentemente, dos mecanismos de controle na TO, como forma de
elucidar a compreensão dos dispositivos utilizados atualmente.
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2.1 O Controle pelas Tecnologias Gerenciais

Motta (2008, p.34) considera que “a empresa é uma organização que controla para
produzir”. O controle é uma função administrativa clássica (FAYOL, 1981) e está presente
em todas as organizações. Nelas, o controle exercido sobre os trabalhadores dá-se em termos
de controle sobre a concepção do seu trabalho, o seu tempo de trabalho, seu processo de
trabalho e, ainda, sobre o produto de seu trabalho (AKTOUF, 2004; MOTTA, 2008). Os
mecanismos de controle são dinâmicos e se aperfeiçoam conforme se desenvolve o contexto
sócio-histórico e o sistema vigente de acumulação. Como forma de refletir sobre as mudanças
nos mecanismos de controle na teoria administrativa, este trabalho classificou as principais
abordagens nos seguintes grupos: Clássica; Relações Humanas; Funcionalista e Flexível.

O Controle na Abordagem Clássica

Nos estágios iniciais da sociedade capitalista, quando a propriedade pertencia a
poucos, o controle exercido sobre o trabalho era o proporcionado pela posse dos meios de
produção e do processo produtivo. Nessa fase, os trabalhadores ainda detinham controle sobre
o conteúdo de seu trabalho, já que a eles pertencia o conhecimento sobre seu ofício. A
necessidade de obter maior domínio sobre os trabalhadores para aumento da produção fez
com que os capitalistas buscassem desenvolver tecnologias gerenciais centradas na obtenção
do controle sobre o conteúdo do trabalho. É nesse contexto que a abordagem clássica da
Administração ganha proeminência histórica (FARIA, 2008; GORZ, 2003; RAMOS, 2009).
Idealizada por Taylor (1990), a Administração Científica foi utilizada como forma de
superação da produção artesanal, racionalizando a execução do trabalho nas oficinas e
fábricas para eliminar desperdícios e atingir altos índices de produtividade a menores custos,
promovendo a intensificação do trabalho através do controle da sua forma de desempenho.
Foi construída a dicotomia entre o planejamento e a execução, ou seja: a separação do
trabalho mental e do trabalho manual realizado pelos operários (RAMOS, 2009). Assim, os
empregadores passaram a obter o controle sobre o conteúdo do trabalho, que passa a ser
exercido pelos supervisores.
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Por sua vez, Ford aperfeiçoou a sistematização do trabalho com a implementação de
linhas de montagem em que plataformas volantes levavam as peças de um lugar para outro na
linha de produção, proporcionando economia de escala e a fabricação eficiente a baixo custo,
diminuindo ainda mais o domínio do tempo e esforços necessários à execução das tarefas
pelos trabalhadores. Utilizando o salário como meio coercitivo, Ford condicionava seu
recebimento à aderência a uma forma de conduta. O alcance da tecnologia gerencial fordista
foi para além dos limites da fábrica: para fazer jus ao salário de cinco dólares/dia, o
trabalhador, além de desempenhar o trabalho, deveria obedecer a regras como não beber, não
jogar, não alugar sua casa, ter higiene e não ter mulheres que trabalhassem (FARIA, 2008).
Apesar da separação entre a gerência e o operário ser taylorista, foi Fayol (1981) quem
institucionalizou o controle como sendo uma função administrativa. Ao lançar um olhar para
a organização como um todo e não apenas para o chão de fábrica, Fayol (1981) ampliou a
função controle para outras instâncias, aquelas mais relacionadas aos aspectos organizativos
da empresa capitalista. Neste sentido, suas proposições consistiram nas bases da forma
burocrática de pensar e administrar a organização do trabalho. Esta forma burocrática de
pensar as organizações que, à época cresciam em tamanho e complexidade, veio a se
consolidar com as leituras weberianas das burocracias ocidentais. Assim, definir as
burocracias é compreendê-las como instâncias de controle baseadas, entre outras coisas: na
formalidade de normas e regras; na impessoalidade dos cargos; e, principalmente, numa rígida
estrutura de comando e controle (MOTTA, 2001, 2008).
Em conjunto, essas abordagens clássicas geraram insatisfação nos trabalhadores,
especialmente em virtude das condições de trabalho que sistemas como o taylorista-fordista
impusera. As organizações sindicais passaram a combater e resistir à racionalização e
alienação do trabalho. Na esteira desse descontentamento, abriu-se caminho para o
desenvolvimento de tecnologias gerenciais que buscassem também exercer controle sobre os
aspectos sociais e psicológicos (RAMOS, 2009; RAYMUNDO, 2006).

O Controle nas Relações Humanas

Tragtemberg (1980) define de diversas maneiras o movimento das relações humanas:
(i) relações humanas como ação sobre trabalhadores enquanto indivíduos e sobre os grupos
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para provocar atitudes convenientes à empresa; (ii) relações humanas como sedução dos
trabalhadores em sentido estrito; (iii) relações humanas como processo formativo realizado
em profundidade tendo em vista um comportamento de maturidade por parte dos
trabalhadores. De fato, a Escola das Relações Humanas voltava atenções para o imperativo de
se incorporar ao sistema de controle do processo de trabalho outras variáveis, como a
necessidade de socialização do homem. Assim, além das críticas de base científica a seus
experimentos, a Escola das Relações Humanas preservou a ideologia de que o homem deveria
ser considerado um recurso de produção e que as tecnologias gerenciais desenvolvidas na
Administração Clássica apenas não teriam contemplado todas as variáveis que levariam à sua
manipulação (MOTTA; VASCONCELOS, 2008).
A diferenciação estava tão somente nos meios de controle adotados para se obter os
resultados, os quais passaram a ser mais sutis. O interesse de Mayo (1972) era desenvolver
uma nova forma de controle sobre o processo de trabalho. O controle sobre o conhecimento
dos operários não era suficiente. A pretensão era obter conhecimento sobre o operário de
forma que se pudesse controlá-lo, velando os conflitos existentes na relação entre
organizações e indivíduos (RAMOS, 1981). Faria (2008, p.45) afirma que “se o Taylorismo é
considerado sinônimo da gestão autoritária, o humanismo de Mayo pode ser considerado um
sinônimo da manipulação das atitudes mentais e de sofisticação gerencial”. Semelhantemente,
Aktouf (1996) vê no movimento das relações humanas e da psicologia industrial uma mera
transposição do modelo mecanicista taylorista para o estudo dos indivíduos e dos grupos de
indivíduos no ambiente do trabalho, movimento que favoreceu a integração dos trabalhadores
ao capitalismo, em sua crise no início do século passado.
A expansão da Escola das Relações Humanas se deu em grande parte através de uma
psicomanipulação dos trabalhadores, potencializada pela difusão de um vocabulário
psicologizante no interior das organizações visando à conformação de um trabalhador
socializado, porém apolítico. Então, ancorada no discurso da participação e consenso,
utilizando-se em grande medida de dinâmica de grupos, a Escola das Relações Humanas
promovia a lógica da empresa educadora e formadora de trabalhadores (apolíticos) tendo em
vista controla-los pela conformação de seu comportamento (TRAGTEMBERG, 1980).
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O Controle na Abordagem Funcionalista

Pressupondo os diversos ramos da ciência como parte de um sistema maior, a
abordagem funcionalista focava-se em elaborar uma teoria geral dos sistemas que abordasse
as semelhanças, sem prejuízo às diferenças (MOTTA; VASCONCELOS, 2008). Nesse ponto,
aconteceu na TO, com maior força, a migração dos conceitos oriundos das ciências naturais,
especialmente da biologia. O acionismo social e o imperativo funcional nada mais eram do
que tentativas de operacionalização das variáveis que influenciassem os comportamentos dos
indivíduos, estes tomados metaforicamente como peças-elementos-membros-órgaos a serem
ajustados funcionalmente às organizações, estas metaforizadas como sistemas mecânicos ou
orgânicos (MORGAN, 1996).
Assim, uma vez que a organização passava a ser tomada como um sistema aberto, que
contém subsistemas, e que estão inseridas num sistema maior, o sistema social - como afirma
Morgan (1996, p. 49): “sistemas são como caixas chinesas no sentido de que sempre contêm
conjuntos dentro de conjuntos” - a cada subsistema, caberia o desempenho de determinados
papéis e o atendimento a padrões de comportamento. Nesse contexto, era obrigação das
pessoas adaptarem-se ao sistema. Para garantir a adaptação do indivíduo, o sistema se valia de
fortes mecanismos de controle e doutrinação, desvelando a dimensão política da abordagem
sistêmica:

A biologia forneceu a forma sistêmica de pensar e interferir no mundo social. A
natureza biológica sempre foi pensada a partir de um a priori tecnológico, que a
tornou passível de organização e de controle pelo homem. É dessa forma que,
quando aplicada às organizações sociais, a teoria de sistemas converte a priori
tecnológico em a priori político. (MOTTA, 2001, p. 102).

A partir da Teoria dos Sistemas o ambiente ganhou importância para a TO
(GORENDER, 1997). A preocupação com a exposição das organizações a ambientes
turbulentos e hipercompetitivos e a busca do mercado por inovações constantes fez com que a
tecnologia gerencial procurasse cada vez mais a quebra das fronteiras organizacionais. Assim,
a tecnologia além de ser usada como instrumento de controle de processos, pessoas e
resultados, também se direcionava para obter informações de forma a prever comportamentos
prováveis do ambiente.
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O Controle no Toyotismo (Ou a empresa flexível)

Historicamente favorecido pelas condições do pós-guerra, o toyotismo se propõe a
substituir a economia de escala e a produção em massa pela economia de escopo, as equipes
de trabalho e o just in time. A aparente oposição do modelo japonês ao fordismo está baseada
na relativa autonomia que aquele concede às equipes de trabalho, desde que estas sigam as
metas estabelecidas pela alta gerência. A exigência por “zero defeitos”, a maior flexibilidade
das máquinas e a polivalência dos funcionários diminui ainda mais os custos de produção em
relação ao modelo de Ford. O controle direto dos supervisores na linha de produção transferese para todos os membros da equipe de trabalho. Além disso, a avaliação de desempenho, e a
remuneração variável em função dela, fortificam ainda mais o poder de pressão dos gerentes
(GORENDER, 1997). Assim, ao invés de autonomia para as equipes de trabalho, o paradigma
da flexibilidade aumenta a intensidade e as formas de controle preceituadas pelo Fordismo,
potencializando-as por meio da TI:

[...] o chamado modelo toyotista não é senão um taylorismo-fordismo de base
microeletrônica, um taylorismo-fordismo computadorizado, um taylorismo-fordismo
envernizado, acrescido de um modo de gestão dos empregados sustentado nas idéias
de Douglas Mcgregor, as quais incentivam os teamwork e permitem que se
operacionalize a concepção de trabalhador flexível em lugar do trabalhador
especializado, típico do fordismo. (FARIA, 2008, p.35)

Assim, no toyotismo, o trabalho é organizado mediante o aperfeiçoamento dos
instrumentos de controle extraídos das teorias administrativas, e da mesma forma que elas,
adaptam-se às condições históricas (PAULA, 2002). A organização contemporânea
caracteriza-se pela descentralização das estruturas e centralização do poder, realizadas via TI
(SENNETT, 2007). Nessa nova configuração, os mecanismos de controle sobre os
trabalhadores estão mais arraigados, já que não são aparentes, mas estão disfarçados na
concepção dos processos organizacionais.
Souto e Silva (2005) classificam os controles em diretos, estruturais e difusos. Os
controles diretos são baseados no autoritarismo, na coerção e na supervisão direta. São
exercidos por meio da vigilância aberta, por imposições de ordens e centrados nas normas
técnicas de produção. O aumento do porte das organizações e da complexidade do processo
de trabalho proporciona uma crise nesse meio de controle, cuja legitimação é bastante frágil,
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já que leva à resistência por parte dos trabalhadores. Para que haja expansão do sistema, é
necessário o surgimento de novos mecanismos de controles.
Atualmente, o controle pelas tecnologias gerenciais é exercido mais através de uma
internalização de valores do que através de uma autoridade formal. Técnicas como a
administração participativa e as equipes auto-geridas não apenas inserem o sentimento de
vigilância constante de uma autoridade sobre os trabalhadores, como também de autovigilância (SOUTO; SILVA, 2005). O refinamento dos mecanismos de controle fez com que
ele se tornasse sutil para os trabalhadores, ainda que mais rígido, de fato. Conjuntamente, o
avanço das tecnologias físicas, especialmente da TI, possibilitou a evolução desse tipo de
controle. Assim, no arcabouço da flexibilidade desenvolvem-se e associam-se às tecnologias
gerenciais os mecanismos de vigilância eletrônica.

2.2 Vigilância Eletrônica: Controle pela Tecnologia Material

As tecnologias materiais compreendem desde as técnicas mais elementares, tais como
ferramentas, equipamentos mecânicos, e dispositivos para controle de tempo e produção,
àquelas mais avançadas, que se utilizam da robótica ou os sistemas de informações (FARIA,
1997). Os computadores passaram a ser utilizados mais fortemente nas organizações a partir
do barateamento dos componentes na década de 1970, prestando suporte às operações
realizadas (KATZ, 1995). Atualmente, a TI constitui a tecnologia material mais amplamente
utilizada nas organizações, de forma que Laurindo (2008, p.14) refere-se ao papel
desempenhado pela TI nas organizações como “computação onipresente”. Mesmo tendo sido
pensada desde o princípio com a função de aumentar o controle sobre o processo de trabalho,
devido a limitações tecnológicas, o uso da TI nas organizações passou por etapas cuja forma
de controle era mais elementar.
Inicialmente, a função da TI concentrava-se no processamento de dados. Assim, os
Sistemas de Processamento de Transações (SPT’s) tinham utilização focada na eficiência
operacional, na automação de processos anteriormente manuais, que aumentassem o
desempenho das atividades. A TI controlava a realização das tarefas, mas o processo de
trabalho em si não era significativamente alterado. À medida que tal automatização dos
processos aumentava a disponibilidade de dados para análise pelas empresas, os
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administradores poderiam também se beneficiar da TI no desenvolvimento de suas atividades.
A gerência passa, então, a utilizar-se dos Sistemas de Informações Gerenciais (SIG’s) para
efetuar controle sobre o processo de trabalho. Já com os sistemas de informação estratégicos,
a TI passou a ser utilizada como propulsora de mudanças estratégicas e prestadora de
vantagem competitiva. A esta altura, os processos das organizações eram diretamente afetados
pela utilização da TI. Nesse ponto, a TI passou a influenciar mais fortemente as tecnologias
gerenciais (LAURINDO, 2008; STAIR; REYNOLDS, 2002).
Com o advento da Internet, as tecnologias materiais e gerenciais voltam-se para
promover a acessibilidade de informação, interligação, e alta capacidade de comunicação nas
organizações, que passam a utilizar sistemas que integrem suas funções, como os Enterprise
Resource Planning (ERP’s)1. Em algumas situações, a TI é a própria estratégia do negócio,
como é o caso das organizações virtuais e de e-business. A computação embarcada faz com
que os processadores integrem diversos tipos de equipamentos eletrônicos, de forma que a
computação torna-se onipresente (LAURINDO, 2008). Assim, as tecnologias materiais são
utilizadas para controlar as tarefas, processos e até mesmo as ações dos indivíduos nas
organizações, por meio da vigilância.
A vigilância é um termo originário do latim vigília, que significa “que está velado, que
vigia, observa atentamente, espreita” (MACHADO, 1967). A vigilância é tomada, aqui, como
um instrumento de controle no qual quem controla possui uma visibilidade velada sobre o que
é controlado.
Por sua vez, vigilância eletrônica consiste no monitoramento de pessoas por meio de
dispositivos tecnológicos diversos, sejam eles câmeras, satélites ou computadores.
Atualmente, fala-se em vigilância eletrônica através de bancos de dados, sistemas de
informações e de hardware utilizados para monitorar informações (CLARKE, 1988;
D’URSO, 2006; ELMES; STRONG; VOLKFF, 2005; KIDWELL; KIDWELL, 1996; KISS;
MOSCO, 2005; PAYNE, 2008; SEWELL; WILKINSON, 1992;

TOWNSEND, 2005;

ZIMMER, 2009).
A vigilância eletrônica por dados, ou dataveillance2, constitui na captura de dados
oriundos de transações realizadas por indivíduos em determinada rede de informações, para
posterior utilização de tais dados para utilização com diversos objetivos, sejam eles de
1

Sistemas ERP’s são pacotes de softwares, desenhados para integrar, padronizar e automatizar processos
e informações, cuja adoção por uma organização normalmente envolve toda sua cadeia de suprimentos.

2

“Aglutinação dos termos data, dados, com surveillance, vigilância.” (ZIMMER, 2009, p. 35).
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controle, investigação, ou perseguição. Ou seja, é a utilização das informações contidas nos
bancos de dados para a vigilância. Esse tipo de prática vem sendo disseminada por meio da
indução das pessoas a fornecerem voluntariamente as informações que alimentam os bancos
de dados (ZIMMER, 2009). Esse mecanismo de vigilância vem sendo utilizado nas
organizações sob a forma de logs, que gravam nos bancos de dados os históricos das
transações efetuadas pelos trabalhadores nos diversos sistemas de informação. Esse
armazenamento é facilitado pela centralização dos dados promovida por sistemas integrados,
como os ERP's.
Sia et al (2002) afirmam que a sofisticação de sistemas como os ERP’s facilita o
controle, através de fatores como a visibilidade das informações e das performances dos
trabalhadores pelos gestores e pares, e a capacidade de rastreamento dos sistemas. Na mesma
linha, Elmes, Strong e Volkoff (2005) afirmam que a implantação de um ERP pode acarretar
o que eles chamam de Empowerment Panóptico; ou seja: ao mesmo tempo em que os sistemas
de informação tornam visíveis as informações a todos os trabalhadores, eles ganham uma
autonomia vigiada. A idéia de autonomia surge do fato de não haver supervisão direta, e os
sistemas permitirem aos funcionários liberdade de trabalho dentro das regras do sistema.
Vigiada, justamente porque essa “autonomia” limita-se pela política de permissões do
sistema. Além disso, os sistemas ERP’s permitem que os trabalhadores tenham acesso aos
resultados do trabalho de seus pares e superiores, munindo as ações desempenhadas pelos
indivíduos no sistema de uma espécie de visibilidade coletiva. Da mesma forma, Decoster
(2008) defende que a implantação do sistema ERP proporciona maior visibilidade às ações.
Em relação aos trabalhadores usuários do sistema, eles sentem maior autonomia, preocupação
com a conformidade exigida pela padronização do sistema, e não se percebem controlados.
Considerando a intensidade da utilização de sistemas de informação nas organizações,
Zuboff (1988, p.322) afirma que:

sistemas de informação podem se tornar panópticos da informação, que, livres das
restrições de espaço e tempo, não dependem de arranjos físicos de construções ou da
guarda trabalhosa de registros da administração industrial. Eles não requerem a
presença mútua de objetos de observação. Eles não requerem, nem ao menos, a
presença de um observador.

Ou seja, através da utilização das tecnologias materiais, em especial da TI como
mecanismo de vigilância, o controle sobre o processo de trabalho passa a ser cada vez mais
invisível aos olhos do controlado, embora seja mais onipresente aos olhos de quem controla.

27
2

Em geral, os estudos que analisam a existência da vigilância eletrônica nos locais de
trabalho empregam a alegoria do panóptico, utilizada por Foucault (1997) para fazer
referência ao aparelho de controle da sociedade disciplinar. Sewell e Wilkinson (1992)
consideram que não se pode falar em vigilância e disciplina sem referir-se à obra desse autor.

O aparelho disciplinar em Foucault

Foucault (1997) afirma que a disciplina visa antes de tudo o adestramento. A
disciplina fabrica indivíduos, usando-os ao mesmo tempo como objeto e instrumento de seu
exercício. Há dois elementos fundamentais ao exercício do controle disciplinar foucaultiano: a
vigilância hierárquica e a sanção normalizadora.
A vigilância hierárquica baseia-se no jogo de olhar. Foucault (1997) afirma que o
aparelho disciplinar perfeito substitui o enclausuramento simples por um enclausuramento
cujas aberturas são calculadas. Nas fábricas, o controle contínuo estende-se desde a atividade
e habilidades técnicas dos indivíduos a seu comportamento. Assim, a figura do supervisor
emerge como especializada em vigiar os operários, embora a vigilância seja exercida também
de baixo para cima e lateralmente, de forma que até mesmo os próprios fiscais sejam
“perpetuamente fiscalizados”, ou seja, o controle contínuo é exercido também sobre os que
têm a função de controlar (FOUCAULT, 1997, p.148). A vigilância hierárquica é baseada na
“física do poder”. Assim, seria exercida a partir do controle visual e espacial dos indivíduos:
“a física do poder se efetua segundo as leis da ótica e da mecânica, segundo um jogo de
espaços, linhas, teias, feixes, graus e sem recurso à violência. É em aparência menos corporal
por ser mais físico.” (idem, ibidem).
A sanção normalizadora, por sua vez, está ligada ao mecanismo penal da estrutura
disciplinar. As penalidades são exercidas para reprimir comportamentos que fogem ao
sistema. No aparelho disciplinar, a norma controla o tempo, a atividade, a maneira de ser, os
discursos, o corpo, e até mesmo a sexualidade dos indivíduos. A correção passa pela exclusão
do indivíduo dos sistemas de gratificações, de forma a fazer com que ele se submeta ao
modelo, tornando todos iguais em comportamento. A punição no sistema disciplinar visa
coagir os indivíduos a entrarem em conformidade com as normas (FOUCAULT, 1997).
A vigilância junto à regulamentação é um dos instrumentos de controle. Nesse sentido,
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Foucault (1997) fala sobre um terceiro elemento do aparelho disciplinar, o qual é formado por
uma conexão entre a vigilância hierárquica e a sanção normalizadora: o exame.
O exame é um controle normalizante, o qual estabelece sobre os indivíduos uma
visibilidade através da qual eles são tanto diferenciados quanto sancionados. Se antes o
controle era exercido através da sua exibição, na disciplina ele é exercido tornando-se
invisível, impondo, ao mesmo tempo, a visibilidade obrigatória aos que a ele se submetem. É
a visibilidade incessante dos vigiados que mantém o controle disciplinar. Nesse sentido, o
controle, manifestado através do olhar de quem o exerce, objetiva os indivíduos, tornando-os
descritíveis, analisáveis, comparáveis, mensuráveis. O exame pressupõe a documentação das
ações dos controlados. Os métodos de registro devem funcionar de forma que se possa
localizar um indivíduo a partir dos registros gerais, ou obter relatórios gerais a partir das
informações sobre os indivíduos. A partir do exame, o indivíduo deve ser treinado,
classificado, normalizado. O exame é um elemento central de um processo que transforma o
indivíduo em efeito e objeto do controle. Foucault (1997) considera que esses elementos do
controle disciplinar estão arquitetonicamente ilustrados no modelo panóptico.
O termo “Panóptico” vem dos termos gregos “pan”, que significa “tudo”, justaposto a
“óptico”, ligado à “visão”. Assim, Panóptico siginifica “o que tudo vê” (MATHIESEN, 1997,
p.217). Idealizado por Jeremy Bentham, o Panóptico (Figura 1) consistiu em um
projetoarquitetônico para as prisões inglesas no fim do século XVIII.

Figura 1 – Panóptico de Bentham
Fonte: disponível em http://www6.ufrgs.br/e-psico/subjetivacao/trabalho/panoptico.htm
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Em síntese, o modelo panóptico previa a construção circular de celas individuais, com uma
torre de controle ao centro. Desta, seria emitida uma luz, focando cada uma das celas. Sua
arquitetura foi minuciosamente projetada para que, de forma alguma, os presos conseguissem
enxergar se há alguém na torre os vigiando, mas tivessem sempre a sensação de que poderiam
estar sendo vigiados. Segundo Foucault (1997, p.167), “o Panóptico é uma máquina de
dissociar o par ver-ser visto: no anel periférico, se é totalmente visto, sem nunca ver; na torre
central, vê-se tudo, sem nunca ser visto”. Assim, seu efeito mais importante seria “induzir no
detento um estado consciente e permanente de visibilidade [...] fazer com que a vigilância seja
permanente em seus efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação” (idem, p.166).
A onisciência proporcionada pela alegoria do Panóptico, utilizada por Foucault para
ilustrar a sociedade disciplinar, automatiza e desindividualiza o poder e não permite fuga, já
que até mesmo os próprios guardas estão sob seu campo de visão (FOUCAULT, 1997;
BESSI; ZIMMER; GRISCI, 2007).

O emprego dos conceitos do Panóptico

Munro (2000) ressalta que as relações de controle vêm se alterando ao longo dos anos.
Assim, traçou diagramas que ilustrassem a “topologia do poder”, para três tipos: soberano,
disciplinar e em rede. Cada diagrama fala sobre as funções do controle e da vigilância de
forma diferente, porque elucida diversas relações de forças. No poder soberano, o controle é
efetuado a partir de um único ponto, do rei para seus súditos, conforme ilustrado na Figura 2.
O controle soberano não se utilizava da vigilância. Como mecanismo de controle e punição,
empregava a tortura do corpo.
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Figura 2 – Topologia do Poder Soberano
Fonte: Munro, 2000

O poder disciplinar também se utiliza do corpo dos indivíduos para exercer controle.
No entanto, em oposição à visibilidade e à violência empregada nas punições exercidas no
sistema soberano, a sociedade disciplinar controla através do confinamento dos corpos, da
vigilância hierárquica, da sanção normalizadora e do exame. Seu diagrama de poder, exposto
na Figura 3, ilustra o controle panóptico, o qual integra todos os métodos disciplinares, onde
as relações de espaço e tempo são distribuídas e ordenadas de acordo com a relação de forças
do sistema como um todo. O isolamento dos pontos reflete os indivíduos sob vigilância, aos
quais não é permitida a comunicação entre si. Assim, o poder disciplinar utiliza o
adestramento como técnica de controle, a vigilância atua em espaço fisicamente delimitado, o
tempo é controlado, e os corpos são dóceis (MUNRO, 2000).

Figura 3 – Topologia do Poder Disciplinar
Fonte: Munro, 2000

A terceira forma de poder descrita por Munro (2000) é o poder em rede. Nele, o
controle é exercido pela vigilância eletrônica, os indivíduos operam em espaços abertos,
conectados entre si por nós, como ilustrado na Figura 4.
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Figura 4 – Topologia do Poder em Rede
Fonte: Munro, 2000

A mudança da sociedade soberana para a sociedade disciplinar, e desta para a de rede,
não significa dizer que uma substituiu a outra, mas que cada uma infiltrou-se em meio às
outras, criando novos mecanismos, por vezes imperceptíveis, de exercício do poder.
O panóptico de Bentham foi desenhado para ser um modelo arquitetônico de prisão. E,
apesar de aparentemente nenhuma prisão ter sido construída na forma exata de seu projeto,
seu princípio da vigilância através da visibilidade teve ampla influência. A analogia utilizada
por Foucault (1997) adéqua-se ao contexto de instituições totais de Goffman (1987). No,
entanto, segundo Lyon (1993), a migração do conceito do panóptico para todos os tipos de
organizações é uma questão a ser ponderada, já que as instituições totais possuem
peculiaridades, tais como controlar de forma absoluta o tempo e o espaço de seus internos, e,
em outras instituições citadas por Foucault (1997), tais como hospitais, escolas e fábricas, os
sujeitos vivem apenas uma parte do seu tempo, sem, também, que a instituição tenha controle
sobre os corpos, o que torna o controle disciplinar difuso. De forma análoga, Deleuze (1992)
considera que o tipo de controle exercido via tecnologia seja diferente do Panóptico, já que
nas redes de computadores não há docilização de corpos através de enclausuramento, nem o
controle sobre o tempo dos indivíduos. Aparentemente, há uma mudança na natureza do
próprio poder, antes baseado na vigilância hierarquizada, e agora disperso, com o controle
tornando-se difuso. Assim, ilocalizável nas redes de computadores, a ação do controle não
seria mais vertical, mas sim horizontal e impessoal, estaria dissolvida entre os indivíduos, não
possuiria mais face.
Apesar da aparente transformação, as bases do panóptico podem ser encontradas em
diversos tipos de organização; desde o ciclo imediato às prisões, como as instituições de
segurança e policiamento, até o sistema escolar e médico; e se estende por todo o corpo
social. A respeito da aplicação da analogia do Panóptico, Boyne (2000) afirma que seus
princípios devem ser tomados a título de tipo ideal. Assim, os sistemas de controle nas
organizações vão se aproximando do tipo ideal Panóptico, quanto mais evoluem as
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tecnologias eletrônicas que facilitam as práticas de vigilância (LYON, 1993). Em conjunto
com os meios eletrônicos, as tecnologias gerenciais contemporâneas incentivam a formação
de equipes onde todos monitoram o trabalho de todos, fazendo assim com que os indivíduos
comuns sejam incentivados a vigiarem-se, denunciando as infrações uns dos outros. Nesse
sentido, o termo “sinóptico”, empregado por Mathiesen (1997), cuja diferenciação para o
panóptico está no foco da visibilidade, pode também caracterizar o controle nas organizações
contemporâneas. O termo sinóptico vem do prefixo grego ‘sin’, e significa “juntos”, “ao
mesmo tempo”, e opticon, visibilidade. Mais sutil, o sinóptico utiliza-se da sedução das
pessoas à vigilância, em oposição à coerção utilizada pelo panóptico. No entanto, Mathiesen
(1997) reflete sobre predominância da vigilância panóptica, de poucos sobre muitos, em
relação a quem controla esses grupos. O próprio Lyon (1993) reconhece que elementos como
a sanção normalizadora, a visibilidade dos sujeitos, a invisibilidade da vigilância estão
presentes nos sistemas de vigilância nos mais diversos tipos de instituições, e que as
tecnologias eletrônicas facilitam tais práticas.
Assim, as tecnologias materiais, sobretudo os sistemas de informação, alteram as
relações de subordinação nas equipes, e proporcionam aos gestores a possibilidade da
vigilância sem que eles precisem estar face-a-face com seus subordinados. Essa mudança na
visibilidade dos gestores, que proporciona “transparência” à supervisão, altera as relações
hierárquicas intermediárias nas organizações (ZUBOFF, 1988, p. 338). Por sua vez, as
tecnologias gerenciais, desde a Administração clássica, onde o controle era efetuado por meio
da supervisão direta e domínio sobre os tempos e movimentos do trabalhador, até à
Administração Flexível, passando pelas perspectivas Humanista e Funcionalista, os elementos
que compõem o controle disciplinar, a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o
exame encontram-se presentes em todas as abordagens, cada um em sua forma peculiar.
A despeito da horizontalidade estrutural, a ênfase nas sanções e na hierarquia
prevalece nas organizações, mesmo que as tecnologias gerenciais flexíveis não as deixem
nítidas aos olhos dos trabalhadores. Assim, acontece o Empowerment Panóptico (ELMES;
STRONG; VOLKOFF, 2005): os trabalhadores têm a impressão de autonomia, e de que
possuem maior poder de decisão mediante a visibilidade sinóptica, mas essa visibilidade é
limitada pelo olhar panóptico e hierarquizado de quem controla o sistema. O controle é
exercido pela vigilância eletrônica, os indivíduos não estão mais isolados uns dos outros; pelo
contrário, eles têm visibilidade uns sobre os outros. No entanto, o controle panóptico continua
sendo exercido pelos níveis mais altos, de forma sutil. Ocorre que agora a torre de vigilância é
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virtual. Na Figura 5, o diagrama da vigilância eletrônica nas organizações representa o centro
da torre de vigilância virtual, e sua visibilidade irrestrita e invisível sobre os subordinados,
representados pelos círculos na extremidade, os quais possuem visibilidade uns sobre os
outros.

Figura 5 - Diagrama da Vigilância Eletrônica nas organizações
Fonte: Elaboração própria, com base em Elmes, Strong e Volkoff, 2005; Foucault, 1997 e Mathiesen, 1997

Ambas as perspectivas, a do panoptismo e sinoptismo, estão presentes nas diversas
instituições, mesmo que uma prevaleça sobre a outra. E seus mecanismos avançaram
historicamente ao mesmo tempo e sob condições análogas. Nos tempos atuais, os dois pontos
de vista desenvolvem-se sob bases tecnológicas (MATHIESEN, 1997). Da mesma forma que
delineou George Orwell (1977), em seu livro 1984, os indivíduos comuns são incentivados a
vigiarem-se, denunciando as infrações uns dos outros, ao mesmo tempo em que todos são
vigiados pelo Grande Irmão. Assim, apesar da atuação da vigilância em nossa sociedade não
ser tal e qual a ficção de Orwell (1977), ao mesmo tempo em que as mídias de massa exercem
controle em uma perspectiva sinóptica de muitos sobre poucos, reflete-se sobre a vigilância
panóptica, de poucos sobre muitos, em relação a quem controla essas mídias.
Bauman (1999) fala sobre o panoptismo dos bancos de dados, que acumulam
informações e são utilizados pelos mais diversos tipos de instituições. Para ele, a diferença
desse “superpanóptico” para o panóptico descrito por Foucault está na voluntariedade dos
vigiados, que fornecem eles mesmos as informações coletadas. O Panóptico marcou a
passagem para a sociedade disciplinar, de uma situação em que muitos vigiavam poucos para
uma situação em que poucos vigiam muitos. Da mesma forma, concorda com Mathiesen
(1997), quando afirma que a ascensão crescente dos meios de comunicação auxiliou o
desenvolvimento de novas técnicas de controle, onde novamente muitos, “como nunca antes
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na história”, vigiam poucos (MATHIESEN, 1997, p.59).
O controle não se mantém estático ao longo dos anos, ele se adapta às condições
sócio-históricas (Quadro 2), ao mesmo tempo em que as influencia. Assim, sob o sistema
atual, em que os controles são difusos, o confinamento imposto pelo taylorismo, o qual exigia
a presença física do trabalhador e do supervisor, vem sendo substituído pelo Panóptico
Eletrônico, cujo objetivo é fazer com que os trabalhadores se sujeitem à vigilância eletrônica,
seja por vontade própria, seja por não saberem que qualquer atividade fora das normas pode
ser facilmente identificada.

Dinâmica de
Vigilância

Arquétipo de
Sociedade

Foco da
Visibilidade

Mecanismos de
Controle

Mecanismos de
Vigilância

Autores

Sinoptismo

Sociedade do
Espetáculo
Sociedade
Soberana

Muitos vêem
poucos

Exibição em praça
pública

Não há
vigilância

Mathiesen
(1997)
Foucault
(1997)

Poucos
vêem muitos

Enclausuramento
Domínio o tempo
Invisibilidade nos
controles
Autodisciplina

Panoptismo

Panoptismo
Sinoptismo
Superpanóptico
Panóptico da
Informação

Sociedade
Disciplinar

Sociedade de
Controle
Sociedade da
Visibilidade

Todos vêem
todos

Desmantelamento
das noções de
tempo-espaço
Invisibilidade nos
controles
Autodisciplina

Físico:
arquitetura,
torre de
vigilância

Eletrônico:
câmeras, bancos
de dados,
sistemas de
informações,
mídias de massa

Foucault
(1997)

Foucault
(1997)
Deleuze
(1999)
Bauman
(1999; 2001)
Mathiesen
(1997)
Munro (2000)
Zuboff (1988)

Quadro 2 – Discussões teóricas sobre a vigilância na sociedade
Fonte: Elaborado a partir de Mathiesen (1997) e Munro (2000)

A respeito dos efeitos da vigilância eletrônica nos locais de trabalho, a literatura sobre
o assunto é controversa. Há duas correntes principais de estudos: alguns estudos consideram
que a inserção tecnológica nos ambientes de trabalho e a utilização da vigilância eletrônica
como mecanismo de controle não permitem que se manifestem formas de resistência coletiva,
e fragilizam as formas de resistência individual. Ou seja: a docilização e alienação dos
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sujeitos sob vigilância eletrônica chega ao ponto de anular parcial ou totalmente a resistência
dos trabalhadores (FERNIE; METCALF, 1997; SEWEL; WILKINSON, 1993).
Por outro lado, há estudos que consideram que a premissa de que a vigilância
eletrônica constitui o panóptico perfeito interpreta de forma reducionista a complexidade do
controle gerencial, a natureza contraditória das relações de trabalho, e a teoria foucaultiana.
Tais estudos identificaram instâncias de resistência individual e coletiva indicando que, da
mesma forma que os controles tornaram-se de difícil leitura, as formas de resistência dos
trabalhadores também adotaram outras facetas (BAIN; TAYLOR, 2005; LANKSHEAR et al.
2001; THOMPSON; ACKROYD, 1995; ZIMMER, 2009).
Considerando que ambas as abordagens seriam limitadas para tratar um objeto
complexo, Payne (2008), em sua tese acerca da vigilância eletrônica nas organizações, inseriu
variáveis sobre o que ela chamou de ‘os dois lados do mesmo conceito’: resistência e
aquiescência. Assim, considera que os trabalhadores tanto podem assumir uma postura de
resistir à vigilância eletrônica, quanto podem também aceitá-la. E essa aquiescência ou
resistência pode ser total, ou parcial, de forma que um mesmo trabalhador pode resistir à
vigilância sob alguns aspectos, e aceitá-la, sob outros aspectos.

A Aquiescência

Conforme mencionado anteriormente, a vigilância panóptica está baseada no contraste
entre a visibilidade do sujeito vigiado e a invisibilidade daquele que vigia (FOUCAULT,
1997). A possibilidade de exercício da vigilância de forma sutil, sem a presença física
daquele que controla é uma das características dos sistemas de vigilância eletrônica
(ZUBOFF, 1988). Por estas razões, Sewell e Wilkinson (1992) afirmam que o trabalho nas
organizações contemporâneas tem sido organizado de forma que a resistência individual ou
coletiva desapareceu. Essa ausência de resistência leva à aceitação das prerrogativas e aos
controles que lhes são impostos.
Considerando os call centers como as swetshops3 contemporâneas, Fernie e Metcalf
(1997) analisaram três deles, objetivando estudar o uso de sistemas de pagamento e
3

Sweatshop é o termo em inglês, que utilizado para designar lojas ou fábricas que exploram os
empregados com horas excessivas de trabalho por baixos salários e em más condições ambientais.
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compensação dos trabalhadores nas organizações. Com os sistemas de monitoramento
eletrônico que prometiam “controle total de maneira fácil” (FERNIE; METCALF 1997, p.21)
dos comportamentos e resultados dos empregados, constataram que não havia meios dos
trabalhadores resistirem ao controle.
Payne (2008) considera que alguns trabalhadores estão conscientes sobre a vigilância
eletrônica, e adotam a postura de consentir com o controle. Para ela, a aquiescência face à
vigilância possui dois fatores: atitudinal, originado da devoção do trabalhador à organização;
ou comportamental, amparado na atitude de estar em conformidade com as normas. O fator
atitudinal é formado por variáveis como comprometimento, orgulho e significado do trabalho.
Já o fator comportamental compõe-se de variáveis referentes à quantidade de horas extras
realizadas, cooperação e disposição para atingir os objetivos que a organização lhes impõe.
No Brasil, há estudos acerca desse tipo de monitoramento em organizações que
implementaram sistemas ERP’s, afirmando que os trabalhadores não se percebem controlados
pelos sistemas (DECOSTER, 2008).

A Resistência

Bain e Taylor (2000), por meio dos resultados de um estudo de caso em um call
center, afirmam que Fernie e Metcalf (1997) elencaram de forma simplista, ignoraram a
complexidade das relações de trabalho, e subestimaram o potencial de resistência dos
trabalhadores. Segundo eles, os problemas enfrentados pela gestão no que tange às pessoas,
tais como rotatividade, altos índices de absenteísmo por adoecimento, e problemas de
motivação e comprometimento são formas de resistência individuais encontradas. Da mesma
forma, relatam que os trabalhadores aproveitam as brechas dos sistemas para fazer frente à
vigilância panóptica. O estudo mostra que os trabalhadores do call center analisado estavam
ligados a um sindicato atuante que se utilizou dos próprios dados oriundos dos sistemas de
monitoramento eletrônico para conseguir melhorias no processo de trabalho. Bain e Taylor
(2000) consideram que a aceitação pura e simples do potencial da tecnologia para exercer
uma ‘vigilância perfeita’, sem que haja meios de resistência, constitui em determinismo
tecnológico e em uma visão superficial.
O próprio Foucault (2001) considera a resistência como estando intrinsecamente
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ligada ao exercício do poder, sendo que a resistência seria um outro termo das relações de
poder, não se encontrando em relação de exterioridade com este. Assim, para ele, onde o
poder é exercido, haverá resistência.
Ao falarem sobre a resistência à subordinação no ambiente de trabalho, Ramalho e
Esterci (1996) consideram que o termo não deve ser associado necessariamente a uma
perspectiva revolucionária, já que em geral a resistência dos subordinados não está ligada a
um interesse em mudar as estruturas da sociedade, mas em ser favorecido pelo sistema. Os
autores apontam as formas mais comuns de resistência como: “o fazer corpo mole”, a
dissimulação, a fuga, o falso conformismo, e a sabotagem.
Os estudos de Goffman (1987) revelam que mesmo em instituições totais, como
manicômios, os vigiados exercem a resistência. As manobras pelas quais os indivíduos se
utilizam para resistir ao poder que lhes é imposto, este autor denomina como ajustamentos
secundários, os quais podem ser perturbadores da ordem nas instituições. Eles consideram
que as instituições por vezes toleram seletivamente os ajustamentos secundários, para que
haja a manutenção do poder, e dizem respeito a um conjunto de interesses dos subordinados,
que podem se manifestar de forma contida, ou se contraporem diretamente ao poder vigente.
Os primeiros são exercidos dentro do contexto institucional na busca por vantagens
individuais, sem aspirações por mudanças radicais. O autor cita a fuga para locais fora do
sistema de vigilância como uma das formas mais comuns de resistência.
Da mesma forma, Bessi e Grisci (2008) consideram que, atualmente, a resistência não
se dá mais através de enfrentamento, mas por alternativas de fuga dentro do cotidiano de
trabalho. Em seu estudo com trabalhadores bancários portugueses, os autores identificaram a
dimensão de controle do tempo através dos sistemas de informação como aquela na qual os
trabalhadores mais concentram seus meios de resistência, desviando o tempo de trabalho para
a realização de atividades que não se relacionam ao desenvolvimento de suas funções. Outra
forma de resistência encontrada pelos autores é a localização de falhas nos sistemas para
realização de atividades de maneira diferente do que está estabelecido nas normas e
procedimentos, tais como inserir nos sistemas apenas os dados que informem as vendas
efetuadas até o valor estabelecido nas metas, de forma que o ‘excedente’ seja registrado no
mês seguinte. As autoras concluem que o caráter individualista que as formas de resistência
adotadas pelos trabalhadores na atualidade tem assumido proporciona-lhes invisibilidade, e
que a resistência coletiva tende a se tornar cada vez mais fragilizada.
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Acerca das expressões da resistência no cotidiano de instituições bancárias, Bessi
(2009) identificou formas de resistência que ocorrem de súbito, passageiras e inócuas. São
expressas pelos trabalhadores apenas como sinal de insatisfação, mas cujo posicionamento
não consegue ser sustentado temporalmente, perante as medidas restritivas ou impeditivas
exercidas pela organização. Assim, tais formas de resistência não são significativas o
suficiente para efetuarem mudanças nas organizações. Já os modos de resistência velados,
apesar de também não serem transformadores, porque estão calcados na invisibilidade, e não
no embate, podem acarretar em ações que alteram o processo de trabalho. Tal invisibilidade
dá-se muitas vezes em razão do receio das sanções, e ao atendimento de interesses individuais
de ascensão hierárquica. À saída do sistema para realizar outras atividades ou mesmo a
ausência de seu local de trabalho são linhas de fuga relatadas acerca de formas de resistência
dos trabalhadores bancários. Outra forma de resistência identificada no estudo foi a saída da
organização, por meio de pedidos de demissão.
Por sua vez, Zimmer (2009) identificou que apesar dos trabalhadores negarem que se
sentem incomodados com a vigilância eletrônica, há expressões de resistência não explícitas.
Na organização estudada, as formas de resistência vão desde a recusa à utilização dos
sistemas de informações por parte de alguns sujeitos, às formas de resistência mediadas por
computador, para fazer frente ao controle. Como modo de diminuição da intensidade do
trabalho, os trabalhadores decidem sobre não utilizar determinados sistemas, ou não registrar
determinadas informações nos sistemas para que não sejam efetuadas cobranças em torno da
tarefa. Utilizar os sistemas para outros fins diferentes daqueles ligados a suas tarefas, também
são medidas adotadas para desacelerar o ritmo do trabalho. De forma parecida, os
trabalhadores encontram formas de utilizar programas proibidos pelas normas da organização.
Payne (2008) considerou haver em seus estudos evidências de que as organizações que
se utilizam ativamente da vigilância eletrônica como forma de controle apresentam alta
rotatividade, absenteísmo e pedidos voluntários de demissão por parte dos trabalhadores. A
autora não encontrou evidências de que fatores como resistência coletiva (sindicalismo,
greves, conflitos internos), sabotagem (sabotagem social, sabotagem procedimental,
subversão à gestão), reticência (falta de entusiasmo, corpo mole) fossem utilizados pelos
trabalhadores para fazer frente à vigilância.
Assim, as formas de resistência individuais ou coletivas identificadas nos estudos
correlatos encontram-se relacionadas no Quadro 3.
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Autores

Formas de resistência

Bain Taylor (2000)

Absenteísmo, problemas de motivação e
comprometimento, fugas do sistema, sindicalização

Esterci (1996)

Fuga dos sistemas, subversão das normas

Goffman (1987)

Fuga dos sistemas

Bessi e Grisci (2008)

Fuga dos sistemas; subversão das normas

Bessi (2009)

Subversão (velada) das normas; fuga dos sistemas;
pedidos voluntários de demissão.

Zimmer (2009)

Recusa à utilização dos sistemas; subversão das
normas; fuga dos sistemas.

Rotatividade, absenteísmo e pedidos voluntários de
demissão.
Quadro 3 – Formas de resistência localizadas em estudos correlatos
Fonte: elaboração própria a partir da literatura citada
Payne (2008)

Assim, os estudos correlatos apontam para formas de resistência mais veladas e
individualistas, e raramente narram algum embate e raramente, uma relação direta de
oposição dos trabalhadores em relação aos sistemas.
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3 PERCURSO METODOLÓGICO

Caminhante, são teus passos o caminho, e nada mais;
caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao caminhar.
Antonio Machado

Face aos objetivos da pesquisa, o presente capítulo trata sobre o percurso
metodológico realizado para atingi-los; e está assim estruturado: tipologia da pesquisa, campo
de estudo, descrição e reflexão sobre o trabalho de campo, e técnicas de análise utilizadas.
Tendo em vista a resposta à problemática proposta, e considerando a literatura e as
pesquisas correlatas sobre o tema, o estudo sobre como os trabalhadores percebem a
vigilância eletrônica em seus locais de trabalho deu-se, nesta pesquisa, considerando-se as
conseqüências que a utilização de uma tecnologia física de vigilância eletrônica, o GAT,
implementada de maneira imbricada às tecnologias gerenciais operantes na organização, traz
para o ambiente e processo de trabalho. A Figura 6 sintetiza, então, o desenho da pesquisa:

Figura 6 – Desenho da Pesquisa
Fonte: elaboração própria (2010)
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Considerando que as organizações empregam em seu cotidiano tecnologias de
processo, tanto gerenciais quanto materiais, que tais tecnologias são diferentes, porém não são
estanques, e que os dispositivos de vigilância eletrônica são tecnologias materiais, o estudo
procura a compreensão sobre como esses trabalhadores percebem a influência dessa dinâmica
em seu processo de trabalho.

3.1 Tipo de Pesquisa

Sob o ponto de vista de seus objetivos, a presente pesquisa caracteriza-se como
descritiva e exploratória. Descritiva, porque tem a função de descobrir, com a precisão
possível, a natureza do fenômeno estudado - em termos de recorrência, relação com outros
fenômenos, e características peculiares – sem manipulá-lo (CERVO; BERVIAN, 1996). É
exploratória, pois busca familiaridade com o fenômeno, aumentar a gama de conhecimento
sobre o objeto proposto, e possibilitar o surgimento de novas idéias a serem aprofundadas em
trabalhos futuros (GIL,1999).
Quanto à forma de abordagem metodológica, a pesquisa realizada foi de natureza
qualitativa, propondo-se a abordar o campo de maneira oral, considerando que o objeto de
estudo exige uma abordagem mais intensiva, que melhor englobe os aspectos a ele
relacionados (SIA et al, 2002). Por pesquisa qualitativa entende-se aqui “uma atividade
[historicamente] situada que coloca o pesquisador no mundo, consistindo num campo de
práticas materiais e interpretativas que tornam o mundo visível” (DENZIN; LINCOLN, 2000,
p. 3), levando-se sempre em conta o imbricamento entre o sentido que o Outro, o sujeito
pesquisado, dá às coisas, e as “lentes” que o pesquisador utiliza para olhar a realidade e
compreender este sentido do Outro, em face à realidade sócio-histórica (AUGÉ, 1999).
Assim, a abordagem metodológica escolhida buscou cercar de forma mais abrangente o
problema em sua profundidade, e foi conduzida a partir do entendimento de que há uma
intrínseca relação entre teoria, objeto e método (VAN MAANEN, 1983).
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3.2 O Campo: Banco Total e o Sistema GAT

O Banco Total é uma instituição bancária presente em todo o território nacional e em
alguns países no exterior. Nos últimos anos, a instituição apresentou altos índices de
lucratividade e significativo crescimento em sua estrutura de ativos e clientes. Segundo Pires
(2008), nos estudos de caso único as características e especificidades do caso condicionam a
existência do objeto. Assim, a escolha recai sobre essa instituição em razão do alto nível de
controles e de informatização aos quais os processos de trabalho estão vinculados. Ao mesmo
tempo, encontra-se vinculada a um setor com amplo histórico de resistência coletiva, e alto
índice de sindicalização por parte dos trabalhadores.
No Banco Total, os movimentos de reestruturação (produtiva) do sistema bancário
passaram a influenciar sua estrutura diretamente a partir da década de 1990, quando se iniciou
uma busca pela “modernização”, através da automação e da inserção de tecnologias
gerenciais. Nessa perspectiva, os programas implementados voltavam-se ao objetivo de
transformar a “postura filosófica” do trabalhador, que deveria voltar-se para as necessidades
do cliente e do mercado. Junto a tais mudanças programáticas, ocorreram também duas
mudanças significativas do ponto de vista da precarização do trabalho.
Primeiramente, estabeleceu-se que os funcionários que ingressassem no Banco Total a
partir de 1998 teriam benefícios salariais diretos e indiretos reduzidos em relação àqueles que
lá já trabalhavam. Até os dias de hoje, há uma divisão entre os “antigos” e “novos”
trabalhadores. A partir de então, intensificou-se também a terceirização de alguns postos de
trabalho. Passou-se também a realizar um “enxugamento” no quadro de trabalhadores do
Banco Total, o qual, de 1990 a 2003, demitiu em cerca de 40 mil funcionários. Mediante tal
medida, a intensificação do trabalho passou a fazer com que os trabalhadores passassem a
extrapolar o limite legal da jornada extra de trabalho. Nesse cenário, o adoecimento dos
trabalhadores causou perdas financeiras significativas ao setor bancário. Nessa época, o setor
foi alvo de uma quantidade alta de multas aplicadas pela justiça, em especial a trabalhista.
Assim, os bancos passaram a adotar o ponto eletrônico para regular a jornada de trabalho.
O Banco Total utiliza-se em grande escala dos sistemas de informações para a
realização de atividades operacionais, para a emissão de relatórios gerenciais, e para
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comunicação interna através da conexão entre suas diversas áreas e localidades. Foi na esteira
de sucessivas inovações tecnológicas implementadas no Banco Total que surgiu o Sistema
GAT – Gerenciador do Atendimento – o qual se encontra em fase de implantação em
território nacional. O GAT é um sistema de informações gerenciais voltado para o controle
dos indicadores de atendimento da organização, o qual se propõe a efetuar o monitoramento
das atividades dos atendentes.
O sistema GAT faz parte do Programa de Excelência no Atendimento, o qual, segundo
o informativo da organização: “tem como princípio viabilizar as condições de ambiente para
que todos os clientes sejam valorizados e atendidos no prazo”. Conforme informativo na
página da intranet do Banco Total: “o maior diferencial no Atendimento de Excelência é a
atitude positiva dos funcionários.” Ainda conforme os informativos, os eixos de atuação do
projeto são: “padronização do atendimento, centralização do serviço de atendimento ao
consumidor – SAC, e a disponibilização de ferramentas de gestão do atendimento”.
Considerado como ferramenta de gestão do atendimento, o sistema GAT, segundo seu
manual de implantação: “é uma ferramenta que possibilita a alavancagem negocial, a
organização do atendimento, direcionamento adequado dos clientes, e retorno das ligações
telefônicas”. Em termos de arquitetura operacional, o sistema é composto por três módulos:
ambiente de caixa, ambiente negocial (ambiente de atendimento presencial nas agências) e
ambiente telefônico. Já os elementos mais visíveis dessa arquitetura virtual são o Terminal
Dispensador de Senhas (TDS) e o Terminal de Chamada de Cliente (TCC).
O TDS fica alocado no ambiente de auto-atendimento das agências. Por esse terminal,
é possível fornecer senhas, identificar e direcionar os clientes aos ambientes de atendimento
das agências. Já o TCC é um painel eletrônico que indica: a senha que está sendo chamada
com a mesa/guichê de atendimento ao qual o cliente deverá se dirigir; as últimas senhas
chamadas; além da divulgação de textos, filmes publicitários, produtos e serviços do Banco
Total. Em termos gerenciais, o GAT possui uma espécie de módulo centralizador - o SAC
(Sistema de Atendimento ao Cliente) - que permite visualizar, em tempo real, as estatísticas
sobre o atendimento.
Entre as suas funcionalidades, o GAT possibilita configuração do tempo de espera
estipulado por lei para os ambientes negocial e de caixa, de forma que as estatísticas
mensurem se a determinação legal está sendo cumprida naquela dependência. Em geral, o
tempo de fila é regido pela legislação municipal. Na cidade onde ocorreu a pesquisa, a
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legislação exige no máximo 30 minutos de espera no caixa em dias normais, e 45 em dias de
pico no atendimento. No entanto, a meta estabelecida pela administração do Banco Total é de
20 minutos de atendimento em dias normais e 30 minutos em dias de pico.
O sistema de retorno de ligações pelo GAT permite que a telefonista, ou outro
funcionário, registrem as ligações recebidas, e os funcionários retornem em, no máximo, 60
minutos, efetuando o registro do retorno no sistema, que calcula o tempo de retorno de cada
ligação por funcionário, ou por agência.
No ambiente negocial, o GAT está programado para vincular um funcionário a uma
mesa e a um tipo de atendimento (rápido, preferencial ou convencional). A tela de
atendimento visualizada pelo bancário-atendente disponibiliza informações, incentivando a
oferta de produtos ao cliente, com base na sua “propensão ao consumo”, ou informações de
relacionamento, como o aniversário do cliente. Além disso, são disponibilizadas informações
sobre as datas e horários das interações dos clientes com o banco, e qual canal foi utilizado.
Ficam disponíveis também, para visualização, as informações sobre as operações que o
cliente contratou com o Banco Total.
Por sua vez, no ambiente de caixa, o GAT direciona o cliente por tipo de atendimento
(rápido, preferencial, ou convencional). Em todos os tipos de atendimento, as estatísticas,
como tempo de espera, quantidade de clientes aguardando, e o tempo de atendimento de cada
trabalhador podem ser consultadas em tempo real, através do módulo do GAT chamado de
Monitoração do Atendimento.

Universo de análise

O campo do presente trabalho restringiu-se a uma organização, configurando-se assim
como um estudo de caso único, o qual coincide com o universo de análise do estudo. Por
tratar-se de um trabalho de abordagem metodológica qualitativa, foi utilizado o conceito de
universo de análise - “o universo sobre o qual o pesquisador trabalha ou tem ao seu alcance”
(PIRES, 2008, p.166), o qual adéqua-se melhor ao objeto de pesquisa.
Conforme Pires (2008), o conceito de amostra em pesquisa qualitativa pode ser
utilizado no sentido amplo de seleção de unidades de análise que irão compor o corpus
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empírico da pesquisa.

Assim, elegeu-se como critério de escolha dos informantes a

diversificação dentro do grupo, entendendo que a diversificação poderia melhor iluminar as
compreensões sobre o objeto de estudo. Dessa forma, foram adotados três critérios de
diversificação interna: o tamanho da agência na qual o indivíduo trabalha, salientando que só
foram contatadas trabalhadores de agências que já haviam implantado o sistema GAT; o
tempo de trabalho na organização; e o cargo ocupado. Após estas definições de diversificação
interna, foram entrevistados 10 trabalhadores, conforme descrito no Quadro 4. Os nomes
citados são fictícios.

Sujeitos da Pesquisa
Nome
Idade
Cargo
Simone
21 anos
Telefonista
Mário
42 anos
Analista
Adão
21 anos
Escriturário
Pedro
51 anos
Escriturário
Damião
30 anos
Supervisor do Atendimento
Dalva
29 anos
Gerente de Relacionamento
Carol
54 anos
Gerente Operacional
Raul
53 anos
Gerente Operacional
Hermes
43 anos
Gerente Geral
Hugo
50 anos
Gerente Geral
Quadro 4 – Sujeitos informantes da pesquisa
Fonte: Dados da pesquisa (2010)

Tempo de banco
2 anos e meio
15 anos
1 ano e meio
27 anos
10 anos
7 anos
27 anos
30 anos
24 anos
30 anos

3.3 Descrição e Reflexões sobre a Pesquisa de Campo

A técnica de coleta de dados utilizada na pesquisa foi a entrevista, com utilização de
um roteiro semi-estruturado, conforme apêndice A. A entrevista foi a técnica escolhida por ser
“reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos e que
transmite, através de um porta-voz, as representações de grupos determinados, em condições
históricas, sócio-econômicas e culturais específicas” (MINAYO, 2004, p. 109). A entrevista
em profundidade com elementos de história de vida foi empregada, com fins de buscar nas
memórias dos sujeitos o seu agir cotidiano (BATISTA-DOS-SANTOS, 2005), e a relação
deste com a vigilância eletrônica dominante no Banco Total. Então, considerando-se que os
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panópticos eletrônicos, ao mesmo tempo em que proporcionam visibilidade às ações dos
indivíduos, também favorecem diminuição da visibilidade dos controles (SOUTO; SILVA,
2005; ZIMMER; 2009), as percepções e ações dos trabalhadores face à vigilância foram
definidas pela forma como cada indivíduo narrou essa relação, isto é, como cada um elaborou
discursivamente a mesma.
A escolha da técnica da entrevista se mostrou acertada, pois esta técnica ajusta-se ao
objeto de estudo, tendo em conta que visa a busca, através das narrativas individuais, das
representações dos sujeitos sobre a vigilância eletrônica. Foram buscados elementos de
história da vida profissional desses sujeitos, a partir de seu ingresso no Banco Total,
tangenciando com a utilização dos sistemas e a tecnologia da informação, até chegar à
utilização do sistema GAT.
Neste sentido, o roteiro semi-estruturado contemplou três aproximações existenciais
(Figura 7): (i) do sujeito com seu trabalho no Banco Total, desde o seu ingresso na
organização; (ii) da relação sujeito-tecnologia no Banco Total, com vistas a buscar suas
representações quanto à vigilância dos sistemas como um todo; e (iii) da relação sujeito-GAT.
Além disso, foram elaboradas algumas questões diretivas, referentes a pontos relevantes, caso
os sujeitos não tratassem deles. Foi efetuada uma entrevista piloto objetivando analisar se o
roteiro previamente pensado estava adequado para estimular os entrevistados a empreenderem
narrativas ancoradas em seu mundo vivido, em sua vida cotidiana. A entrevista piloto
confirmou a pertinência do roteiro.
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Figura 7 – Dimensões da Entrevista
Fonte: Elaboração própria (2010)

Para realização das entrevistas, os sujeitos foram inicialmente contatados por telefone,
e, quando solicitado, também foi efetuado contato com o gerente da agência, com vistas a
esclarecê-los sobre o tema do trabalho e os procedimentos da pesquisa. Como forma de
preparação, foram colhidas previamente algumas informações acerca da agência onde o
sujeito trabalhava, tendo em vista também checar se o GAT estava implantado totalmente na
referida agência.
Antes de iniciar cada entrevista, eram assinados os documentos protocolares da
pesquisa: Termo de Confidencialidade e Termo de Consentimento (Apêndice B). A maioria
das entrevistas aconteceu no local de trabalho dos sujeitos, em horário anterior ou posterior à
abertura da agência para o atendimento ao público, com exceção de um deles, que escolheu
sua residência como local para realização da entrevista. A duração média das entrevistas foi
de quarenta minutos. A coleta de dados durou cerca de três semanas.
Após a realização de cada entrevista, procedeu-se com os registros das primeiras
impressões, em uma espécie de diário de campo, e um resumo sobre os termos e pontos
importantes, figuras de linguagens e comparações utilizadas por cada sujeito entrevistado. Tal
prática contribuiu significativamente para o processo interpretativo, pois este não foi
considerado de maneira estanque e fragmentado, como se fosse posterior à fase de coleta dos
dados. Ao contrário, o processo interpretativo acompanhou todo o processo de campo,
mantendo-se um permanente diálogo com os conteúdos que emergiam em cada entrevista, e
com os sentidos que se construíam em cada uma delas. Assim, a lógica do grupo de
entrevistados foi sendo gradativamente apreendida.
Em relação ao roteiro, que estabelecia as três aproximações anteriormente citadas,
avalia-se que esse se adequou à forma de análise pretendida, já que possibilitou a emergência
de narrativas acerca do contexto imediato (Banco Total) e mediato (o contexto sóciohistórico), nos quais o objeto de estudo está imerso, ou a partir dos quais ele assume um
sentido na existência dos sujeitos. Da mesma forma, possibilitou que os sujeitos elaborassem
discursivamente diferenças entre seu trabalho no Banco Total antes e depois da implantação
do GAT. A utilização do GAT como elemento-estímulo foi favorável à emergência de
narrativas ligadas à vigilância eletrônica, inclusive aos aspectos que poderiam ser mais
delicados para os sujeitos, como a resistência. Avalia-se que o fato da pesquisadora também
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integrar o campo como funcionária no Banco Total, tenha influenciado positivamente tal
interação, já que os sujeitos aparentaram sentir-se entre iguais, ressalvadas algumas exceções.
Inicialmente, estavam previstas a realização de oito entrevistas. No entanto, no
decurso do trabalho de campo, as falas dos sujeitos apontaram para a relevância da escuta a
indivíduos envolvidos no processo de implementação do sistema GAT, mas que não estavam
inicialmente relacionados, tais como o analista responsável pela implantação do sistema das
agências e os gerentes operacionais. Tal decisão, tomada a partir do entendimento de que,
numa pesquisa qualitativa, o próprio campo “dá seus sinais” e reorienta a pesquisa, também se
mostrou acertada, haja vista a riqueza de conteúdos socializados nas referidas entrevistas, as
quais permitiram uma compreensão mais aprofundada do fenômeno social em estudo.
Acerca da diversificação dos entrevistados, reflete-se sobre a relativamente grande
quantidade de sujeitos ocupantes de cargos gerenciais que foram entrevistados. Porém,
considerou-se que a proporção de sujeitos ocupantes de cargos gerenciais realizando serviço
de atendimento no Banco Total é alta, em relação aos ocupantes de cargos não-gerenciais.

3.4 Procedimentos Analíticos

No que diz respeito à análise dos dados, a técnica escolhida foi a da análise
hermenêutica-dialética. Proposta inicialmente por Minayo (2002, 2004) no contexto da
pesquisa qualitativa brasileira em saúde, a técnica tem sido utilizada nas pesquisas em
educação (OLIVEIRA, 2001), e, mais recentemente, no campo da pesquisa qualitativa em
administração (BICALHO; PAES DE PAULA, 2009). Minayo (2004) propôs esta tipologia
de análise ancorada nas proposições de Stein (1987), as quais constituem um balanço-síntese
da histórica controvérsia entre Habermas e Gadamer sobre a dialética e a hermenêutica como:
“dois caminhos através do qual o debate atual sobre a questão do método se desenvolve numa
esfera que transcende a fragmentação dos procedimentos científicos em geral.” (STEIN, 1987,
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p. 99).
Stein (1987) argumenta sobre a possibilidade de uma conjunção da hermenêutica com
a dialética como método apropriado para compreensão do real, numa espécie de síntese
contributiva da reflexão filosófica para as ciências humanas. Para Stein (1987, p. 102-103), o
ponto de encontro está na estrutura polar da reflexão, a qual “tem como propriedade ser em si
enquanto se relaciona com o outro; produzir identidade justamente pela oposição, [assim],
apenas a reflexão crítica acentua a diferença, o contraste, e a reflexão hermenêutica acentua a
identidade.”
Minayo (2004) propõe esta técnica como um “caminho do pensamento” que abarque
tanto o “como fazer”, quanto o “como pensar” a análise dos dados (BICALHO, 2009). A
opção por tal técnica deve-se à sua aderência ao objeto de estudo, já que, como afirma Faria
(2009a, p.34): “o método não é indiferente ao objeto, e tampouco depende do ideal
metodológico e sim, da coisa investigada”. A utilização dessa técnica permitiu, assim, a
abertura para a compreensão de um objeto de estudo histórico, que é, portanto, complexo e
contraditório. A técnica de análise hermenêutica-dialética preserva, da hermenêutica, a
possibilidade de interpretação dos sentidos que os sujeitos elaboram em seus discursos, e se
combina à compreensão de tais sentidos, face às contradições que lhes constituem, e ao seu
contexto social e histórico, por meio da dialética. Conforme afirma Stein (1987, p.103):

Se a crítica [dialética] se afirma basicamente na diferença e no contraste com aquilo
sobre o que reflete, a hermenêutica visa primeiramente a mediação e a unificação
com o mesmo. Ambos, porém, diferença e mediação, podem ser distinguidos no ato
de reflexão [...] O método crítico se apresenta basicamente como instrumento para
detectar a ruptura do sentido, enquanto o método hermenêutico busca nos muitos
sentidos a unidade perdida.

Enquanto a hermenêutica procura atingir o sentido do texto, a dialética dá ênfase às
contradições, à ruptura de sentido, porque crê na possibilidade da crítica social do tempo
presente (MINAYO, 2004, STEIN, 1987). Ao propor a hermenêutica-dialética como técnica,
Minayo (2004) argumenta que esta visa a transcender os aspectos meramente procedimentais
associadas a técnicas usuais à pesquisa qualitativa como a análise de conteúdo e análise de
discurso, e a propõe como um caminho do pensamento, para além, portanto, de um
“mecanicismo” metodológico não reflexivo.
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Em sua crítica a uma visão estanque e limitada das técnicas, Minayo (2004) argumenta
que, por um lado, a utilização da análise de conteúdo por vezes está relacionada a uma postura
do pesquisador que toma o texto como pretexto e o utiliza como um documento apenas para
demonstrar o que já foi definido pela situação. Por outro lado, questiona que a análise de
discurso, embora destaque o contexto de produção do discurso, acaba, por vezes, tratando-o
como um monumento em si mesmo devido à perspectiva estruturalista da lingüística, na qual
a técnica é baseada:
seu caráter ‘amarrado’ ao estruturalismo lhe subtrai muito da flexibilidade
necessária para realizar o que ela própria pretende: dar conta do sentido. A análise
automatizada, a nosso ver, dificilmente permitirá a apreensão das relações dialéticas
constitutivas da realização social. (MINAYO, 2004, p. 218).

Então, levando-se em conta essas limitações, a análise hermenêutica-dialética pode
fazer uso de maneira coerente e refletida de caminhos ou recursos analíticos apropriados tanto
da análise de conteúdo quanto da análise de discurso, tentando, contudo, escapar aos riscos de
“miopia” ou “enclausuramento” técnico-metodológico.
Desta maneira, a análise das falas dos sujeitos foi operacionalizada com vistas a seguir
um “caminho [reflexivo] do pensamento”, o qual considera que o discurso totalizante está
relacionado às falas e vivências de cada sujeito, em sua relação com os demais sujeitos, mas
também com o contexto imediato no qual estas falas foram produzidas (o Banco Total), e,
ainda, mais amplamente, com o contexto mediato – o tempo histórico presente - no qual estão
todos implicados, conforme detalha a Figura 8:
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Figura 8 – Caminho [do pensamento] para operacionalização da análise
Fonte: elaboração própria (2010)

Dessa forma, com o propósito de examinar os dados como uma totalidade, procedeuse com a escuta sensível e sistemática às narrativas dos sujeitos de pesquisa, paralelamente às
transcrições das entrevistas. As falas dos sujeitos foram ouvidas (gravação) e lidas
(transcrição) individualmente, por diversas vezes, no intuito de levar a pesquisadora a um
processo de imersão nos dados, visando a facilitar sua compreensão da lógica e dos sentidos
que perpassavam as narrativas.
Durante as primeiras leituras (flutuantes) das falas, iniciou-se o processo
predominantemente hermenêutico de realizar observações quanto às falas recorrentes, ou que
estavam diretamente ligadas ao objeto de estudo. A partir dessas observações, iniciou-se o
agrupamento das falas cujas unidades de sentido eram semelhantes. Os critérios para inclusão
e agrupamento das falas foram basicamente recorrência, expressividade e relevância quanto à
compreensão do objeto. Após certa saturação dos dados, procedeu-se com a nomeação dos
temas que se formaram a partir das unidades de sentido, oriundas das falas dos sujeitos, ao
estilo da análise temática própria à análise de conteúdo (MINAYO, 2004; RICHARDSON,
2005). Dos temas identificados e caracterizados, passou-se a um processo interpretativo para
categorização dos mesmos (Ver Processo de Categorização, Apêndice D)
Acessoriamente, utilizou-se, da análise de discurso, o recurso analítico de trabalhar
com metáforas para compreensão do pensamento e vivência dos entrevistados quanto ao
objeto de estudo e seu mundo. Lakoff e Johnson (2002) defendem a idéia de que muito mais
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do que um aparato ou adornamento lingüístico, isto é, mais do que uma figura de retórica, a
metáfora deve ser entendida como uma expressão (lingüística) da forma como os homens
pensam, conceptualizam e agem no mundo. Sendo “a essência da metáfora compreender e
experienciar uma coisa em termos de outra” (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 48), a
sistematicidade metafórica presente num discurso tanto realça, quanto encobre conteúdos e
suas contradições. Entendendo que os processos de pensamento são em grande parte
metafóricos porque nosso sistema conceptual é metaforicamente estruturado e definido,
Lakoff e Johnson (idem, ibidem) defendem a idéia de que “um conceito metafórico estrutura o
que fazemos, assim como a maneira pela qual compreendemos o que fazemos”. É, portanto, a
metáfora um evento lingüístico que sintetiza a tríade linguagem-pensamento-ação.
Como as metáforas permeiam a vida cotidiana, sua emergência guarda relação com os
múltiplos espaços da convivência humana. Sardinha (2007) afirma que é possível
compreender muito do homem contemporâneo ao examinar as metáforas próprias de
determinados espaços sociais como, por exemplo: a escola, a mídia e a empresa. Sobre esta
última, espaço por excelência em que se desenrola o trabalho no mundo ocidental, é
referência a obra de Morgan (1996) que se dedicou a identificar as metáforas que permeiam o
campo da TO, como espécies de “imagens da organização”.
Então, quando da análise das falas dos entrevistados, atentou-se para o uso de
metáforas ou expressões metafóricas que, de maneira explícita e pontual ou de maneira
implícita e velada, perpassavam a narrativa. O uso desse complemento analítico se mostrou
profícuo especialmente para realizar a discussão dialética dos resultados, pois o exame do
discurso metafórico oferece condições interessantes para lidar com as ambigüidades e
contradições contidas nos discursos. Foi assim que a categorização dos temas, para se chegar
a uma síntese (dialética) dos resultados, se deu de maneira conjunta e pela “iluminação” da
análise metafórica. Por este caminho analítico, foi possível compreender os sentidos
socializados pelos sujeitos a partir do seu mundo vivido, ao entender, por exemplo, como eles
conceitualizavam este mundo e as relações dentro dele. Assim, o processo interpretativo
predominantemente dialético, de identificar rupturas de sentido e contradições, de acordo com
a práxis social e o contexto histórico, tornou-se factível.
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4 RESULTADOS

O universo não é uma idéia minha.
A minha idéia de universo é que é uma idéia minha.
A noite não anoitece pelos meus olhos.
A minha idéia de noite é que anoitece por meus olhos.
Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamentos,
A noite anoitece concretamente.
(Fernando Pessoa)

Os resultados emergentes do trabalho de campo são aqui apresentados em duas etapas
interdependentes e complementares. Na primeira, é feita a análise (hermenêutica) dos dados.
Já a segunda, apresenta uma discussão (dialética) desses dados tomados em conjunto.

4.1 Análise (hermenêutica) dos Resultados

Conforme o percurso metodológico realizado, os resultados originários da análise das
falas estão sintetizados na Figura 9.

Figura 9 – Resultados Análise das Falas
Fonte: Dados da pesquisa (2010)
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Assim, esta análise está estruturada em duas partes que, além de complementares, se
explicam por sua inter-relação: i) O Contexto Imediato: o Banco Total; ii) A Tecnologia e o
Trabalho no Banco Total. Neste sentido, compreender as concepções dos sujeitos pesquisados
sobre a vigilância eletrônica via GAT só se tornou possível pela análise da emergência dessas
concepções em um contexto imediato específico, numa determinada organização e não outra
(o lócus imediato do Banco Total), e ainda em uma ambiência sócio-histórica específica, isto
é, um contexto mediato, no qual não só o Banco Total, como os próprios sujeitos
entrevistados e, ainda, o uso da tecnologia, ganham um sentido histórico específico.

4.1.1 Contexto imediato: O Banco Total

Dada a estreita relação entre objeto e contexto, estes mutuamente se explicam, bem
como desvelam os sentidos que perpassam as falas dos sujeitos sobre seu mundo vivido.
Neste sentido, o Banco Total é o lócus imediato de construção desses discursos, contexto
sobre o qual emergiram falas ligadas aos temas mercado, organização e mercado, conforme
expressos na Figura 10:

Figura 10 – Temas do Contexto Imediato
Fonte: Dados da pesquisa (2010)
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Mercado

A gente fica feliz, porque hoje nós trabalhamos numa empresa totalmente voltada
para o mercado. (Hermes)

No discurso dos sujeitos pesquisados, o tema “mercado” parece estar fortemente
associado aos demais temas do contexto imediato, donde ele é a instância originária. As
unidades de sentido tomadas como formadoras desta temática são: mercado, competitividade,
cliente, segmentação, direcionamento, atendimento e satisfação. Este tema emergiu
fortemente ligado à metáfora conceptual da guerra, que toma o mercado como espaço por
excelência de disputas, no qual a lógica concorrencial e competitiva são determinantes do
êxito, e, onde os atores são tomados e devem agir como lutadores para garantir a
sobrevivência.
Hermes fala sobre o orgulho de trabalhar em uma organização competitiva e voltada
para o mercado. Segundo ele, as mudanças ocorridas no Banco Total nas últimas décadas
transformaram o banco em uma empresa que ocupa a vanguarda atualmente:

A gente fica feliz, porque hoje nós trabalhamos numa empresa totalmente voltada
para o mercado. Estamos ai concorrendo em pé de igualdade com um mercado que
é extremamente competitivo. [...] Mas hoje eu posso dizer com sinceridade que hoje
eu tenho muito mais orgulho da empresa que nós somos hoje do que da empresa que
nós éramos antigamente. Porque nós somos uma empresa de ponta. (Hermes)

Em uma organização orientada para o mercado, inserida em um contexto competitivo,
e cujo objeto de trabalho é a prestação de um serviço, a preocupação com o atendimento ao
cliente passa a ser uma constante. Em face disso, nos discursos dos sujeitos que trabalham no
Banco Total, o cliente assume uma posição central em seu contexto de trabalho. A
preocupação com a satisfação do cliente é recorrente:

Uma preocupação constante com o cliente, de melhoria de atendimento, numa
tentativa de captar a percepção do cliente... porque o importante não é a forma
como a gente está vendo as coisas, mas como nossos clientes estão vendo. (Hermes)
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Por sua vez, Dalva narra que, como reflexo da mudança na forma de vida dos próprios
clientes, que se tornam cada vez mais “independentes”, o banco passa a incentivar que eles
sejam direcionados para atenderem-se eles próprios, através de diversos canais alternativos às
agências:

Então a gente já tem um trabalho de direcionamento do nosso cliente para o autoatendimento. Agora nós temos mais um canal forte, que é a central telefônica, que
são transações seguras, feitas para um canal... tem a internet, tem o caixa
eletrônico. Então, o cliente antes contava com uma dependência da agência. E hoje
a gente oferece quatro canais para o cliente... Então você vê que aquela
dependência do gerente de relacionamento da agência tem diminuído bastante. E
também esse cliente, não é mais como o de antigamente, é um cliente também que
está passando por um momento de transição, partindo pro auto-atendimento, é o
dia-a-dia deles, em diversas situações... então, porque não a bancária? Aliás,
principalmente a bancária, que é importante. Então, eu acho que melhorou bastante
o sistema. (Dalva)

Assim, ao mesmo tempo em que se tornaram mais competitivos, e informatizados,
ocorreu nos bancos um enxugamento que diminuiu seus quadros de trabalhadores
praticamente pela metade nas últimas décadas. No entanto, segundo Pedro, tal diminuição não
parece ter acontecido na mesma proporção em que diminuiu a necessidade dos clientes pelo
atendimento presencial nas agências:
Naquele tempo, existia algo como em torno de um milhão de bancários. Hoje, eu
não tenho idéia... hoje, deve existir algo em torno de quinhentos mil, por aí. Entre
quinhentos e seiscentos mil. Pra você ter uma idéia, há vinte e quatro anos atrás...
houve uma enxugada. Por quê? Porque todo o processo era manual. Então, se
exigia muito da mão-de-obra. Os funcionários faziam trabalhos bem específicos,
bem especializados. (Hermes)
A gente sabe que a indústria de bancos, vamos chamar de serviços, na verdade, os
bancos brasileiros são os que estão mais à frente na automação. Agora o que talvez
pese contrário a esse enxugamento é o fato de o nível de conhecimento que é muito
baixo da população brasileira, então ela tem dificuldade de operar essas máquinas
e uma boa parte tem medo, e também o setor de mais idade, os aposentados, que
tem dificuldade de manusear. (Pedro)

Assim, diante das exigências legais em torno do tempo de atendimento nas filas dos
bancos, para evitar perda de clientes, considerando as reclamações recebidas em torno do
atendimento, criou-se no Banco Total o Programa de Excelência no Atendimento. Nos
discursos, o programa parece justificar-se por meio da mediação que realiza entre o trabalho
no Banco Total, e as exigências dos clientes, e da legislação:
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A lei chamada lei das filas. [...] Aqui são 30 minutos em período normal, e 45 em
período de pico ou depois de um feriado, véspera de feriado... ou seja, em períodos
de pico, pagamento de funcionalismo público estadual, INSS, são 45 minutos nesses
períodos. (Pedro)
[O programa de Excelência no Atendimento surgiu porque] Diante das constantes
reclamações do nosso cliente, o conselho diretor lá determinou que um grupo de
analista da super fosse a uma agência lá para que ele tivesse uma proposta do que
estava ocorrendo no atendimento dessa agência [...] (Mário)

Segundo Damião, satisfazer os clientes é importante para que eles “consumam” os
produtos do banco, o qual compara a um supermercado. Segundo Mário, o atendimento
relevante é aquele que gera negócio:

Porque eu acho que tudo parte da satisfação. Se eu vou numa loja, e sou bem
atendido, eu volto; se eu vou num banco, e sou bem atendido, eu volto, também.
Então, a gente tem que olhar pro cliente primeiro. Um cliente bem atendido, na
hora em que eu oferecer um produto, ele vai querer. Se ele tiver uma demanda por
um produto, ele vai lembrar de procurar o banco. Então, vai ser mais fácil... se eu
for num supermercado, e eu passar duas horas na fila, eu não volto mais, eu vou em
outro. Então, no banco, assim... é pra ser da mesma forma, e agora que o banco
está se popularizando, vai ser dessa forma. (Damião)
[O programa de Excelência no Atendimento] ele mudou essa filosofia, não mais só o
negócio ou o atendimento em si como atendimento que gera negócio, inverteu a
ótica da coisa. (Mário)

Nesse sentido, uma das alterações no processo de trabalho promovidas pelo Programa
de Excelência no Atendimento é a separação dos diversos tipos de clientes e atendimentos.
Assim, os serviços considerados mais simples são realizados na sala de auto-atendimento, do
lado de fora da agência, enquanto o ambiente de dentro da agência fica mais tranqüilo, menos
tumultuado para que lá sejam realizadas as operações mais complexas.

Na seleção para seção das fichas para ir para o caixa, para ir para o atendimento
preferencial, para ir para o exclusivo. Dentro de cada setor desses no caixa, tem
que ter aquele que... o idoso, o com necessidades especiais, a grávida, o que está
com cadeira de roda, o cadeirante, então você separa [os clientes]. (Pedro)
Se lá fora uma pessoa vai, por exemplo, fazer um empréstimo, você está evitando
que uma pessoa que está precisando fazer aqui um seguro, está precisando fazer a
senha, que tem que fazer aqui, venha tumultuar. Ta fazendo que a gente trabalhe
mais tranqüilo, que os clientes saiam satisfeitos, um atendimento mais ágil, porque
está filtrando. O importante é a gente filtrar. Separar as coisas. (Adão)
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Essa divisão dos clientes e segmentação do atendimento parece refletir-se na estrutura
organizacional, e no processo de trabalho do Banco Total. Essas mudanças podem ser melhor
clarificadas a partir da análise das unidades de sentido que foram associadas ao tema
“organização”.

Organização

Todos nós trabalhamos com a grana, e grana é procurada demais. (Raul)

O tema organização revelou-se a partir de unidades de sentido ligadas à realidade
organizacional, como mudanças, reestruturações, duas organizações, movimento, tumulto,
sufoco, adaptação, naturalização.
Pedro fala sobre o Banco Total como uma organização onde já foi bom trabalhar, um
emprego para toda a vida. Em seu discurso, ele dá a entender que tem vontade de sair, mas
que, em razão do tempo em que trabalha na empresa, isso não é mais vantajoso para ele. Da
mesma forma, Raul afirma que a época boa da profissão de bancário já passou, e aconselha os
novos empregados que chegam para trabalhar no Banco Total a utilizarem a organização
como um trampolim, pois o Banco Total é um lugar onde não se deve ficar acomodado.

Naquela época, entrar no Banco Total é como hoje entrar no Ministério Público, na
Justiça Federal. É um emprego que pagava bem, uma remuneração muito boa e
você pensava que nunca iria sair. De fato, eu não vou sair, né? Porque já esse
tempo todo eu acho que não compensa. (Pedro)
Eu digo aos meninos: tome o banco como um trampolim: lhe ajuda com seus
estudos. Mas acho que aí fora está mais divertido. E as metas que virão... Bancário
já deixou saudades de uma época boa. [...] Acho que fazer como um batente, como
um trampolim, pra você se escorar, fazer seus estudos, é um aprendizado, isso aqui
é uma escola... mas todo mundo que entra aqui pra tomar posse eu digo: cara, não
se acomode. Tá estudando? [...] hoje em dia não é lugar pra tar acomodado...
(Raul)
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As falas dos sujeitos descrevem diversos tipos de mudanças ocorridas no Banco Total
ao longo das últimas décadas. Como Hermes, que afirma que, há vinte e quatro anos, quando
ele estava ingressando para trabalhar no Banco Total, houve uma necessidade de captação de
dinheiro no mercado, que impulsionou a organização a uma mudança cultural, e seus
trabalhadores, a uma mudança de atitude:

Então, eu já comecei a passar pelo... não passar, mas ser testemunha de uma
mudança cultural muito grande dentro do banco. Porque até aquele momento, o
banco não precisava do mercado. Porque o banco não precisava captar. E a partir
daquele, [momento], o banco realmente teve que sair para o mercado. E pra sair do
mercado teve que haver uma mudança cultural muito grande, de postura, de atitude
do funcionário do banco. (Hermes)

Acerca das mudanças tecnológicas, os sujeitos falam a respeito de seus efeitos no dia a
dia, à medida que foram diminuindo os postos de trabalho, e sobre como a informatização
mudou e continua mudando a forma como o trabalho é realizado no Banco Total:

Lógico, com isso o banco substituiu as pessoas pelas máquinas. Quando não era
informatizado, por exemplo, na bateria de caixa do primeiro andar aqui dessa
agência, éramos 10 caixas. Ai, no segundo andar tinha mais 10, e no terceiro andar
tinha um setor de pessoa jurídica eram mais 2 caixas. E um gerente e um posto
efetivo, um escriturário. Hoje essa agência aqui tem 6 caixas para todo o prédio. O
que era 10, 20, 22 caixas, só aqui no prédio hoje são seis. E isso teve a ver
justamente com o que foi a informatização, né? (Pedro)
Nós ficávamos mais no almoxarifado, no setor de malote do banco... onde
diariamente deveria sair uns quarenta, a cinqüenta malotes de vinte quilos cada, de
papel. Hoje, se você juntar as vinte e oito agências, você não tem quarenta quilos de
papel. Então, com a informatização acabou essa papelada toda. Tudo é feito no
sistema. Cadê o povo, cadê? Não precisa mais da gente pra carregar nada, porque
não tem mais o que carregar. Logo, logo, [...] até os processos vão ser scaneados.
Na hora que scanear, aí acabou a papelada. A gente só assina uma vez, scaneia
uma vez e acabou. Tá ali. Acabou a função da gente, era toda essa... (Raul)
Então, moça, aqui você vê: a informática chegou para ficar. Antigamente era um
[gerente operacional] em cada canto. Eu, agora, tô tomando conta de doze. Da
tesouraria de doze. Porque à distância a gente pode. [...] Senão, eu estaria correndo
para passar o cartão em cada um dos doze... ou então, tinha um [gerente
operacional] em cada canto. Mudou o procedimento, no caso, para melhor. Porque
aqui ficamos especialistas. (Raul)

Houve também, por parte dos sujeitos, menção às mudanças nas relações trabalhistas,
que causaram instabilidade em seu contexto de trabalho e insatisfação. A fala de Pedro narra
uma dessas mudanças, que, além de um incômodo gerado entre os trabalhadores do Banco
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Total, também acarretou uma divisão dos empregados em duas categorias.
Aí surgiu uma nova modalidade [de trabalhador]. Nós resistimos para que não
houvesse a redução salarial, e naquela época, os próprios patrões, eles
encontraram um subterfúgio: [...] para quem está trabalhando no Banco Total hoje,
não muda nada, mas, a partir de 1998, quem entrar no Banco Total não vai ter tais
e tais direitos. [...] E hoje tem essas duas categorias [de trabalhadores]. Por isso que
há hoje uma rotatividade alta. Quem entra está pensando em sair, e os antigos que
estão dentro, estão doidos pra sair, porque mudou tudo, né? (Pedro)

Nesse sentido, acontecem atualmente no Banco Total mudanças simultâneas e de
diversas ordens. Em geral, aquelas que provocam alterações estruturais emergem nos
discursos sob a nomenclatura de projetos:
Em breve vai ser implementado esse projeto 2.0, que é o projeto de melhoria de
dotação, de uma nova estrutura de segmentação dos clientes (Hermes).
Esse projeto [o programa de Excelência no Atendimento] quando veio, aliado a uma
nova filosofia de atendimento, foi também proposta uma nova forma de
gerenciamento: o terminal lá fora, o balcão de atendimento, os clientes lá dentro,
todos sentados para aguardar o atendimento... [...] tem aquele balcão para usar na
sala de auto-atendimento pra fazer o pré-atendimento lá fora [...]. (Mário)

A respeito do Programa de Excelência no Atendimento, os sujeitos descrevem as
mudanças estruturais previstas no programa - como a instalação do terminal, de um balcão de
atendimento para distribuição das senhas, e a nomeação de funcionários para direcionarem e
atenderem os clientes no ambiente do auto-atendimento - frisando as diferenças entre o
trabalho no auto-atendimento, considerado como estando fora da agência, e o trabalho
desempenhado dentro das agências. A equipe “lá fora” não realiza um atendimento, mas um
“pré-atendimento”. Sua função é “filtrar” os clientes que desejam realizar operações
consideradas mais simples:
Se [o programa Excelência no Atendimento] for tudo do jeito que dizem na teoria,
vai melhorar bastante. Porque vai ter essa equipe lá fora. E com essa equipe lá
fora, a gente já filtra muita coisa. E, se a gente vai resolver muita coisa lá fora,
pouca gente vai entrar. [...] lá fora eu tenho lá toda a plataforma, eu tenho tudo, só
não tenho impressora. Aí o pessoal ia entrar pra quê? Pra abrir conta. Não iria
perder tempo abrindo conta, que é um processo enorme, lá fora... teria que vir para
aqui, realmente. mas eu acho que tendo uma equipe de pré-atendimento, como é a
questão desse projeto, melhora muito o atendimento ao público. (Damião)

Essa divisão parece gerar nos trabalhadores certa ânsia em incentivar cada vez mais os
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clientes a se auto-atenderem “lá fora”, e esforçarem-se para evitar que eles entrem na agência.
Por vezes, eles acabam associando a excelência no atendimento à rapidez no atendimento:
A questão de você atualizar cadastro lá, fora, no auto-atendimento, já é uma coisa
que facilita. Você usar mais os terminais. Incentivar o uso dos terminais. Eu
trabalho lá fora, eu sei o que é isso, as pessoas vêm aqui para dentro porque tem
medo de usar lá fora. (...) Coisas que as pessoas vem fazer aqui, podia fazer lá
fora... (...) Tem gente que vem fazer a mesma coisa aqui dentro. E isso já atrapalha
a excelência, o atendimento, já atrapalha a forma de atendimento, do tempo que é
cobrado. (Adão)

Tal comportamento corrobora a idéia da existência de duas organizações: o Banco
Total “de dentro”, e o Banco Total “de fora”. Essa idéia de separação parece ser elucidada
pela metáfora da sala de visitas e do quarto de despejo, narrada por Raul:
Você está na sua casa, você recebe seus amigos na sala de visitas, está tudo
bonitinho. Se o quarto de despejo lá atrás está virado, é problema nosso, interno.
(Raul)

Em relação ao fluxo de trabalho, a dinâmica do atendimento no Banco Total é
caracterizada pelos sujeitos com unidades de sentido ligadas a movimento, tumulto,
perturbação e sufoco:
Assim, o preferencial, a gente não consegue passar a ligação, porque, como lá é
muuuito movimentado, nunca que eles conseguem... Só faz chamar. O ramal sempre
está ocupado, Mas... Geralmente para mim não estar tanto incomodando, porque
eles estão muito ocupados, eu volto para o GAT. E o jurídico... O jurídico também é
um pouco movimentado, um pouco congestionado o ramal do jurídico. (Simone)
Foi um pouco perturbado aqui. Porque estava muito movimentada a agência, bem
num dia da agência, que teve muito movimento, e foi muito difícil receber as coisas.
Primeiro botaram aqui no atendimento, ai um pedaço depois, estava muito
tumultuado, me botaram lá para fora, para ajudar lá fora, muita dificuldade, muita
coisa nova, muito aperreio [...]. (Adão)
Ai, regra geral, todo mundo diz: a gente já tá no sufoco, tem que fazer algo mais?
(Mário)

Face ao trabalho em uma organização sob constantes mudanças, onde reestruturações
diferentes são realizadas ao mesmo tempo, e com um fluxo de trabalho tumultuado,
perturbador e sufocante, os trabalhadores do Banco Total descrevem sua forma de agir diante
desse contexto, utilizando-se de uma metáfora sistêmica, darwinista. Eles tomam a adaptação
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como um processo em que alguns trabalhadores estão naturalmente mais preparados que
outros. Mas o sistema acaba levando mesmo esses que não estão propensos, a também se
adaptarem, já que, para eles, esta é uma questão inerente ao ser humano, ou que deve ser
aprendida, como andar e falar:

Olhe, a adaptação ela é sempre... toda mudança, ela traz uma certa expectativa...
algumas pessoas recebem melhor, alguns funcionários... da mesma forma, o cliente.
Alguns funcionários conseguem se adaptar melhor, outros não. E como eu falei, o
banco passou por um processo de uma mudança cultural muito forte. Hoje, o banco
que existe hoje é um banco totalmente diferente do que existia há 24 anos atrás.
Totalmente, totalmente diferente. Então, hoje, é outra coisa, nós tamos mais
adaptados. Quem tem de certa forma uma resistência, leva para o lado negativo,
mas depois, todo mundo tem que se adaptar, eu acho que é uma questão inerente,
mesmo, do ser humano. Nós somos muito adaptáveis, temos que nos adaptar. é uma
questão de sobrevivência. (Hermes)
É igual a criança quando nasce, não aprende a falar de hoje para amanhã, né? Vai
aprendendo e vai falando... [...] Se você pegar o primeiro dia e hoje, dá uma grande
diferença, mas a adaptação é normal, ela é gradativa. (Carol)

As unidades de sentidos meta, objetivos e resultados foram bastante recorrentes no
discurso dos sujeitos pesquisados. Essas unidades emergiram, tanto ligadas aos sistemas,
descritos como o lócus onde as metas ficam “armazenadas”, quanto associadas a ações como
conseguir/não conseguir, e sentimentos de estresse, frustração ou angústia.

A gente tem que ter meta para saber aonde tem que chegar. Nem sempre a gente
chega, mas a gente sabe que é lá que a gente tem que chegar, e tem que ir
corrigindo o que não está dando certo, tentando melhorar, ir em frente. Quando a
gente tem opção, a gente tem opção e escolhe. Quando a gente não tem, a gente vai
para frente. [...] não vou dizer que não seja estressante porque toda meta que a
gente não consegue atingir estressa, mas é o modo de cada um trabalhar com meta.
(Carol)
Que as vezes você vê que você tem uma meta de atender em trinta minutos, e você
não tem elementos, gera uma certa... angústia... porque você não consegue fazer.
[...] Hoje, por exemplo, não está bom. Não está numa situação ideal. Mas a gente
persegue a situação ideal. (Hugo)
Então, pra gente tentar se enquadrar nos 30 minutos... a gente não consegue. Se
você for ver, a gente não consegue. Mas se a gente tentar ficar o mais próximo
possível, é colocando força máxima no atendimento. Eles [os gerentes] estão aqui,
atendendo. Todos os dias, a gente tá com todos os escriturários que tem aqui. A
gente está com o gerente do atendimento, no momento, atendendo; gerente
exclusivo, atendendo; gerente geral, atendendo... e mesmo assim, a demanda é tão
grande que a gente não fica dentro da meta. (Damião)
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Porque assim, o Banco... é como eu digo, é engraçado: o banco lança as metas: tem
que atender em 30 minutos, tem que atender em 20 minutos, tem que ter o GAT
telefônico, tem que ter não-sei-o-quê... é pra cumprir leis, pra cumprir
determinações, pra cumprir resoluções. (Damião)

Nesse contexto, há no Banco Total, um grupo de trabalhadores cuja função é levar
seus subordinados a atingirem as metas estabelecidas, e adaptarem-se ao contexto de mudança
vigente: os gerentes.

Gestão

[...] se não existisse tecnologia, não existiria gestão do jeito que se tem hoje.
(Hermes)

O tema gestão emergiu com unidades de sentido relacionadas: à atividade da gestão,
ao papel dos gerentes na implantação do GAT, à divisão das atividades dos gerentes, e ao
relacionamento dos gerentes com a tecnologia, donde se destaca que parece ser um fenômeno
que acompanha e integra as inovações tecnológicas no Banco Total a verificação de uma
estrutura mista ou difusa de gerenciamento, conforme apresentado na Figura 11:

Figura 11 – Organograma Estrutura Gerencial Banco Total
Fonte: elaboração própria (2010)
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A fala de Hermes narra a função de gerente como ocupando uma posição de
intermediação entre, por um lado, as exigências da empresa para cumprimento das metas, e,
por outro, as exigências dos clientes. Nesse conflito, afirma que o cliente é o mais importante,
mas justifica essa importância, na relevância dos clientes para a existência da empresa. Para
ele, o estresse é inerente à função de gerente que ocupa. Em sua fala, emerge também um
sinal de rotatividade do cargo gerencial no Banco Total, ele passou por quatro agências
diferentes em seis anos de exercício da função:

Atualmente eu sou gerente. Estou exercendo a função há seis anos, essa já é minha
quarta agência. [...] Eu gosto muito do que faço. Apesar de ela ser uma atividade
que tem um nível de estresse, ela tem um nível de estresse muito grande, porque é
uma atividade que exige muito das pessoas, muito, muito, mesmo... você o tempo
todo é exigido... porque você tem que cumprir um acordo de trabalho... que não
pode ser diferente, toda empresa tem seu orçamento, tem seu acordo de trabalho...
ao mesmo tempo, você tem uma clientela cada vez mais exigente, e você tem que tá
sempre atendendo aos dois lados... empresa e clientes... e também, e nesse contexto,
o mais importante é o cliente, porque também sem o cliente, a empresa não existe.
(Hermes)

Em relação à implementação do GAT, o papel dos gestores na nova sistemática de
atendimento, para Raul, é mudar não apenas o procedimento, mas as cabeças, a forma de
pensar das pessoas. Segundo Mário, o gestor deve “comprar a idéia”, e “transmitir para
alguém de confiança”. A função da gerência é fazer a “grande massa” mudar sua forma de
agir. A implantação do sistema é tida, para Carol, como uma mudança cultural. Hermes
considera que deve haver uma mudança de atitude, de postura por parte do funcionário.
Assim, é como se a função dos gestores face à implementação da nova sistemática fosse uma
questão de fé, de acreditar, ou de levar a crer. Ou seria de fazer as pessoas acreditarem, e
mudarem sua postura, sua forma de agir:

Temos conseguido, não na excelência, porque é tudo muito novo... e a gente mudar
procedimento, mudar cabeças, não é fácil. A gente vai mudando aos poucos. (Raul)
Que, realmente, assim, o princípio básico dessa nossa filosofia é gestão, então tem
que ter o comprometimento de quem vai gerir. O gestor – primeiro o gestor tem que
comprar a idéia, transmitir pra alguém de confiança que vai também ficar. Então,
na realidade, para a ponta, a grande massa, não altera, assim, não sobrecarrega,
ele só muda a forma de agir. Agora, para os gestores, aqueles que não estavam
efetivamente agindo, aí ele teve uma demanda, que eles podem entender como extra,
mas que na realidade faz parte da atribuição deles. [...] Teve alguns casos que
assim, o pessoal é meio descrente, que dizia que não ia dar certo (Mário)
[...] é como toda cultura que a gente não muda do dia para a noite, que a gente tem
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que mostrando para a pessoa as vantagens, enxergando as desvantagens, também,
lógico, mas, mostrando as vantagens para a gente poder fazer com que a pessoa
acredite naquilo. Na hora que ela acreditar a coisa dá certo. Fazer acreditar é o
mais difícil. (Carol)
Porque o GAT ele passa por vários processos. [...] E passa principalmente pela,
também, uma mudança de postura... uma mudança de postura do funcionário.
Atendimento é atitude, atendimento é postura. (Hermes)

Dentre os entrevistados, a diversidade de sujeitos ocupando cargos de gerência reflete
a hierarquização e as sobreposições da gestão no Banco Total. Os sujeitos entrevistados que
ocupam cargos gerenciais exercem suas funções na gerência geral, gerência operacional,
gerência de relacionamento e supervisão de atendimento. Conforme narra Carol, a função da
gerência operacional é gerenciar (e não executar) atividades administrativas, ligadas à infraestrutura e ao trabalho dos caixas:

Nós cuidamos da parte administrativa, da parte dos caixas e da parte dos terminais,
de abastecimento, de manutenção do terminal, é isso que a gente faz aqui. Então a
nossa parte é o gerenciamento disso, execução mesmo não teria, formalmente não
teria. Só a parte de gerenciamento. (Carol)

Há, no Banco Total, uma divisão das atividades de gerência, as quais estão separadas
em atividades de atendimento, de “fazer negócios”, “fazer lucro”, como diz Raul, e outras
atividades, que são de responsabilidade da gerência operacional. Conforme afirma Hermes, os
funcionários subordinados à gerência operacional trabalham fisicamente nos prédios das
agências, que estão subordinadas à gerência “negocial”. Na narrativa como um todo, emergem
a divisão e a sobreposição dessas gerências:

Agora, o banco segmentou. A parte de negócios ficou com a gerência da agência, e
essa segunda parte, que fica a parte interna, que é o suporte, e a parte de valores,
fica com o suporte operacional. E o que é que vem a acontecer? Um gerente, muitas
vezes, deixava de fazer negócios, de ir para a rua, porque tinha que ajudar a abrir
um cofre, porque tava com a chave, porque ele tinha que... tratar de um caixa da
agência, saber quanto é que tinha de estar com dinheiro a agência. Então, era uma
coisa que tomava conta do gerente, e que não era a praia dele. O correto seria o
que está sendo feito... que ele vá pra rua buscar cliente, trabalhar o cliente dele,
fazer lucro. (Raul)
Hoje por exemplo, como gerente geral, eu só estou preocupado com atendimento e
fazer negócio, porque a parte de BackOffice quem faz é uma outra equipe. Apesar
de os funcionários estarem fisicamente aqui eles não são... não estão na minha...
sob a minha gestão. Eu não me preocupo mais com essa questão de tesouraria, de
caixa, de terminais... de parte administrativa, então isso é muito bacana. (Hermes)
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Da mesma forma que ocorre com os cargos gerenciais hierarquicamente superiores, há
uma divisão entre os gerentes de relacionamento e o supervisor do atendimento. O gerente de
relacionamento é o responsável pelo atendimento às metas referentes à venda de produtos, e o
supervisor do atendimento, é o responsável por fazer a triagem, e o direcionamento dos
clientes. Segundo Dalva, o supervisor do atendimento serve de apoio, já que ele é responsável
por tirar da fila as pessoas que não estão em condições de serem atendidas, ou que podem se
auto-atender:

Eu sou gerente de relacionamento responsável por uma carteira, existe um
aplicativo, com x clientes, x produtos, x orçado, para a gente cumprir. Eu tenho
clientes que me procuram, que eu sou responsável pelo atendimento, pela
assistência a eles. E tenho metas relacionada a esses x clientes que o banco
encarteirou e eu sou responsável. (Dalva)
O supervisor de atendimento é peça-chave, porque ele direciona. O supervisor de
atendimento faz a triagem. [...] explicar para o cliente que não fique numa fila,
porque aquele serviço que ele quer fazer pode ser feito no auto-atendimento e ele
pode se auto-atender... explicar pro cliente que não fique na fila porque a
documentação que ele tem está incompleta, pra ele voltar com a documentação
completa pra poder ser atendido. Então a gente tem sentido que é um grande apoio.
(Dalva)

O relacionamento contraditório dos gestores com a tecnologia também transparece nos
discursos dos sujeitos. Ao mesmo tempo em que eles a tomam em caráter absoluto, como
ferramenta indispensável ao desempenho de suas funções, eles associam sua utilização à
prisão, dependência, ao excesso de canais com os quais lidar, e à quantidade de informações
ora suficientes, ora exagerada:

Na minha função, tecnologia é tudo. Como gestor hoje é muito mais fácil. Porque,
através da tecnologia, eu consigo enxergar tudo. Eu consigo ter acesso mais aos
processos, eu consigo me comunicar com os funcionários. A nível de gestão, se não
existisse tecnologia não existiria gestão do jeito que se tem hoje. (Hermes)
Porque se você é gerente de relacionamento, e você tem celular, e telefone fixo, e email, aí fica difícil de você gerenciar todos esses canais. (Dalva)
Hoje, você depende totalmente dele. [...] Hoje o sistema e os relatórios que nós
temos aí são altamente suficientes para que você possa desempenhar suas funções.
Aliás, acho que tem informação até demais. (Hugo)
Não dá para viver sem a tecnologia. Do mesmo jeito que ela ajuda, ela atrapalha.
Não dá para dizer que ela é 100% positiva não. É uma coisa que você se sente
muito presa e muito amarrada a ela. (Carol)
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4.1.2 A tecnologia e o trabalho no Banco Total

Quando os entrevistados se referem a sua relação com as tecnologias de informação
utilizadas em seu trabalho e, em especial ao GAT, destacam-se, no continente das falas,
unidades de sentidos que conjuntamente podem ser relacionadas aos seguintes temas: (i)
“Aquiescência”; (ii) Monitoramento; (iii) Tempos e Movimentos; (iv) Medo; (v) Interdição; e
(vi) “Resistência”, conforme representado graficamente na Figura 12:

Figura 12 – Temas emergentes sobre a vigilância eletrônica via GAT
Fonte: Dados da pesquisa (2010)

Dessa forma, as falas dos sujeitos descreveram seus sentimentos em relação à
utilização de tais ferramentas em seu cotidiano laboral a partir da “aquiescência” e
“resistência”; dos tempos e movimentos e da interdição; do monitoramento e do medo.
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“Aquiescência”
Não dá para viver sem a tecnologia.
(Carol)

A temática aquiescência foi formada por unidades de sentido, emergentes nas
entrevistas, ligadas a elementos que levam os sujeitos a uma valoração positiva da tecnologia,
como inclusão, tudo, melhoria, utilidade, liberdade, autocontrole..
Em geral, há, por parte dos trabalhadores ouvidos, certo encantamento com a
tecnologia, sobre a qual eles falam como onipresente, ou como um instrumento cuja utilização
é mister dos tempos atuais. Ao colocarem o uso da tecnologia como obrigatório, os sujeitos
também narram aqueles indivíduos que não se utilizam dela como fadados a serem
ultrapassados. Para os sujeitos, seu pertencimento a esse mundo depende de sua adesão à
tecnologia, tida por eles como elemento que define quem está incluído ou excluído. Assim,
utilizam-se de termos absolutos, e até mesmo apocalípticos, para se referirem à relevância da
tecnologia nesse contexto:

Não dá para viver sem a tecnologia. Hoje em dia você é obrigado a trabalhar com
ela ou você está fora do mundo. (Carol)
Tecnologia hoje, pra mim é tudo. Principalmente dentro do banco. Hoje tecnologia
tá em todo canto. E quem não acompanhar tá fora do trem. (Raul)
Vamos tentar imaginar o nosso mundo sem tecnologia... seria um caos! (Hermes)

Em relação ao sistema GAT, em suas falas, os sujeitos associam o mesmo a melhorias
em sua rotina de trabalho, e discorrem sobre sua utilidade para auxiliá-los em suas atividades.
Quando questionados sobre se implementariam o sistema GAT, caso tivessem poder de
escolha, todos os sujeitos afirmaram positivamente:

Eu acredito que melhorou bastante, mas como é todo um sistema novo, a gente tem
aquela dificuldade de adaptação. [...] Então, eu acho a ferramenta essencial. Quer
dizer, tudo que você faz no seu trabalho você tem que ter uma ferramenta. E essa
ferramenta do GAT eu acho perfeita. Não tenho o que reclamar, não. (Hugo)
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Porque eu acho que a gente sempre tem que procurar melhorias. Porque eu acho
que tudo que traz melhorias para a vida da gente a gente tem que viver. Mesmo que
seja pouco a gente tem que fazer. Sempre buscar no momento. O banco procura
algumas coisas. Tem que sempre procurar enfrentar. (Adão)
Implementaria [o sistema GAT] porque acho que toda ferramenta que te dá dados
para você analisar o que está acontecendo, o que você precisa fazer, é sempre útil.
Se ela for usada, é sempre útil (Carol).

Outras unidades de sentido ligadas aos “benefícios” proporcionados pelos sistemas são
a liberdade e o autocontrole. Nas falas a seguir, Adão relata seus sentimentos em relação à
liberdade de usar o sistema. Por sua vez, Carol descreve o autocontrole como sendo benéfico:

Eu me sinto bem porque eles me dão a liberdade, aquela força, de eu está atrás, de
aprender. De ir atrás. Mas ter cuidado. Tem que ter cuidado em tudo que a gente
faz para depois não se arrepender, e ter as conseqüências. (Adão)
o que não tem resistência trabalha com essa tela que eu estou te falando aberta, e
eles mesmos estão administrando a fila da própria bateria de caixas. Eles
trabalham mesmo como uma equipe: olha, tua fila está pior, vamos ajudar ali, olha
agora é a minha que está precisando de ajuda, venham ajudar essa fila aqui.
(Carol)

No entanto, as falas de alguns gestores já mencionadas no tema ”gestão”, e também, as falas
que aludem à unidade de sentido liberdade, que aparecem seguidas de uma necessidade de
cuidado com essa liberdade no uso do sistema, como se houvesse perigo em tal liberdade,
indicam a forma contraditória como os sujeitos narram essa relação com o sistema, que, por
vezes, parece ser visto com ressalva. Assim, a uma primeira vista, este tema “aquiescência” é
colocado entre aspas, pois alguns sujeitos parecem sentir-se incomodados com o uso da
tecnologia, ao mesmo tempo em que a consideram benéfica, e que, falam que o uso intenso
da tecnologia é necessário, ao mesmo tempo que percebem o intenso monitoramento de seu
trabalho, efetuado através desse sistema.

Monitoramento

Tudo aqui no banco é muito observado. Tudo. Tudo, tudo, tudo que a gente faz aqui
é muito visto. (Adão)
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As unidades de sentido ligadas ao tema monitoramento, como acompanhamento,
visualização, visibilidade, mensuração e controle, recorrem freqüentemente nas falas, de
forma que uma metáfora ótica emerge sistematicamente no discurso como um todo. Em geral,
os sujeitos tomam uma visibilidade generalizada como sabida, e utilizam-se dela para realizar
o monitoramento do seu trabalho, do trabalho dos seus pares, ou dos seus subordinados:

[No GAT] a gente tem a visão e o acompanhamento no sentido de que a gente tem o
acompanhamento de toda instituição, e a gente sabe a agência que está com o
desempenho bom, a que está com o desempenho abaixo do esperado, e a gente faz,
em alguns momentos, atuações pontuais naquelas em que estão abaixo do esperado.
(Mário)

Mário trabalha na superintendência, instância hierárquica mais alta no organograma do
Banco Total, no âmbito da pesquisa. Sua fala ilustra o “olhar” hierárquico que as instâncias
superiores possuem, através do sistema, sobre as agências, e a intervenção direta naquelas que
não estão atendendo ao desempenho esperado.
Já Raul, um “degrau” hierárquico abaixo de Mário, tanto narra o monitoramento do
órgão superior sobre o seu trabalho, quanto fala sobre a utilização do sistema para fazer o
monitoramento dos trabalhadores das agências subordinadas a ele. Raul imputa ao seu ofício,
metaforicamente, características de combate. Ele utiliza-se de termos bélicos, como “linha de
risco”, para falar das agências que estão trabalhando em um tempo próximo ao tempo
máximo de atendimento, estabelecido no GAT. Fala sobre o próprio sistema como uma “arma
de mensuração”. Ao comentar sobre o questionamento do órgão superior acerca do tempo de
intervalo do caixa de sua equipe, parece sentir-se aliviado ao conseguir defender-se,
utilizando o erro no sistema como “escudo”:

Então eu fico monitorando. Hoje, no GAT. Eu tenho um aplicativozinho do banco,
que aqui, eu tenho todas as minhas agências que têm o GAT... Essa aqui o GAT não
está funcionando hoje. Essa aqui está começando a entrar na linha risco... [...]
Aqui, pra esse caso aqui, a gente utiliza uma arma que o banco fez pra mensurar.
Ele [o órgão superior] sabe, que o caixa tem quinze minutos, se o caixa tira vinte e
oito minutos, ele liga: por que esse caixa tirou vinte e oito minutos? [eu respondo]
Devido a um erro. [...] Ele fala: então, tá tudo bem. Então, serviu para monitorar o
funcionário, também. Saber quem é rápido, quem é lento, que aí eu boto quem é
rápido pra atender os clientes, e os mais lentos pra trás. Então, a gente otimizou.
(Raul)
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O monitoramento realizado por ele sobre o trabalho de seus subordinados é aplicado
para efetuar a reorganização do trabalho, de acordo com as características de cada trabalhador,
ultrapassando até mesmo os limites da tarefa, e chegando a instâncias de foro pessoal, para
evitar que se desperdice tempo de trabalho, por exemplo, fumando:
Agora eu sei o tempo médio de atendimento de cada caixa. Posso chegar e ver...
cara, vocês dois trabalham com o mesmo tipo de papel, e você trabalha o dobro do
tempo desse nosso aqui... vamos lá, cara. Eu não vou dizer: ei, você, desacelere aí,
que você tá muito rápido, não. A não ser: fulano, vamos ver se chega mais, precisa
de agilidade. Aí depois eu descubro: não, porque eu parei, fui lá fora fumar. Fica
difícil. Porque, você é um caixa de seis horas, você tem quinze minutos de intervalo.
Não daria pra fumar nesses quinze minutos? Eu já fui fumante, eu sei que é quase
impossível você conseguir passar três horas sem fumar. [...] Então, a gente adéqua:
não, vamos fazer o seguinte, você não vai mais ficar no caixa, ou continua no caixa,
mas fica no caixa lá dentro, fazendo envelope. Porque processando envelope, dá
uma paradinha pra fumar. Aí que tal a gente fazer um trabalho para tentar parar de
fumar? Eu consegui... (Raul)

Assim, como esclarece Carol, o sistema potencializa as possibilidades de controle
sobre o processo de trabalho dos empregados operacionais:
Nós somos acompanhados o tempo todo, em todas as agências temos todo dia
[acesso ao relatório do GAT]. [...] A gente acompanha como um todo, e cada
funcionário individualmente, qual o tempo médio que ele está tendo, está levando
para atender aquela fila, por mês, por dia. Por mês a gente tem estatística, cada
funcionário, em cada tipo de fila, qual é o tempo médio de atendimento nele para a
gente poder fazer comparação, poder corrigir às vezes alguma coisa que possa
estar acontecendo, a gente tem isso. On line a gente tem o atendimento, a pessoa
que está na fila agora, quanto tempo que ela está esperando, para a gente poder
gerenciar isso e fazer alguma coisa, alguma modificação se for preciso, no
atendimento. (Carol)

Ao mesmo tempo, os trabalhadores utilizam-se do sistema para monitorar o trabalho
realizado por seus pares, estejam eles na mesma equipe, ou em outras agências, realizando
uma comparação do seu trabalho ao dos demais, e estabelecendo, como o faz Damião, o
trabalho do outro como padrão para a avaliação do seu próprio trabalho:
Então a gente pode comparar com as outras agências... o acompanhamento é esse.
(...) a gente tem analisado sempre. E quando a gente vai avaliar o tempo de
atendimento deles e o nosso, mesmo com todas as dificuldades, o nosso tempo de
atendimento consegue ser menor que o deles. (...) então a gente acha que mesmo
estando ruim, a gente ainda está bem na foto. (Damião)
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o [caixa] que não tem resistência trabalha com essa tela [do GAT] aberta, e eles
mesmos estão administrando a fila da própria bateria de caixas. Eles trabalham
mesmo como uma equipe: olha, tua fila está pior, vamos ajudar ali, olha agora é a
minha que está precisando de ajuda, venham ajudar essa fila aqui. E os outros que
não assumem, que não incorporam essa necessidade, simplesmente atendem as
pessoas que estão na frente, na fila sem ter essa preocupação. Aí é preciso que
alguém tenha essa preocupação e vá mostrando, vá fazendo por eles. (Carol)

Conforme narra Carol, os trabalhadores são incentivados a monitorarem seu próprio
trabalho e o dos membros de sua equipe, e a, por si mesmos, realizarem a (re) organização de
seu trabalho, sem a intervenção gerencial. A realização da tarefa pelo caixa apenas de acordo
com suas atribuições é considerada despreocupação ou resistência. A tarefa de pensarem
sobre a organização do trabalho é tida como responsabilidade deles. Apesar de estarem
hierarquicamente subordinados a um gerente, devem trabalhar como equipes auto-geridas:

Porque eles criaram uma situação, que não precisa de nenhum gerente dizendo pra
eles mudarem o tipo de atendimento [no GAT]. [...] Então eles fizeram de tal
maneira, que está funcionando maravilhosamente bem, e já estão fazendo escola.
(Raul)

Apesar disso, mesmo quando mencionam que têm liberdade na realização de suas
atividades dentro do sistema, os trabalhadores sentem certo receio, já que sabem que podem
estar sendo observados. Por exemplo, ao mesmo tempo em que Adão sente-se bem com a
liberdade que lhe é conferida, precisa ter cuidado com o que ele possa fazer naquele sistema:

Eu me sinto bem porque eles me dão a liberdade [para mexer nos sistemas], aquela
força, de eu estar atrás. De ir atrás. Mas ter cuidado. Tem que ter cuidado em tudo
que a gente faz para depois não se arrepender, e ter as conseqüências. (Adão)

Assim, as falas sugerem que, no contexto do Banco Total, predomina a sensação de
uma liberdade vigiada. A este respeito, Raul esclarece que o limite para essa “liberdade” está
na instância normativa. Assim, ela está condicionada ao atingimento do resultado esperado e
ao cumprimento às regras estabelecidas:
Contanto que: não vá de encontro à norma - que é a razão principal da gente,
manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eu tenho que cumprir ordens... Então,
não saindo da legalidade, vocês fiquem à vontade. (...) Então vocês distribuam o
serviço [de atendimento via GAT] de forma tal que a gente cumpra os prazos
[estabelecidos no GAT]. (Raul)
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Além disso, mesmo em relação à visibilidade, há uma barreira de acesso quanto ao
que pode e o que não pode ser visto, ou quanto a quem pode e quem não pode ver. A fala de
Pedro ilustra a busca da permissão de um trabalhador hierarquicamente superior, o gerente,
para que ele possa ter acesso a realizar determinada tarefa no sistema. Da mesma forma, a
telefonista Simone não pode visualizar os relatórios de acompanhamento do retorno aos
recados que ela registra no sistema, porque sua senha não lhe permite tal acesso. A atuação
“livre” dos trabalhadores dentro desse sistema está limitada pelas normas e por uma senha,
que possibilita tratamento individualizado quanto às permissões de acesso:
Agora qual é o problema (...): não tenho acesso [no sistema]. Ai tem que pedir ao
gerente para me dar acesso a entrar com uma informação para gravar o endereço.
15 minutos rodando para um cabra dar o acesso, e você vai se aborrecendo e o
cliente também... (Pedro)
Eles têm em torno de 60 minutos para retornar a ligação do GAT. [Quanto ao
acompanhamento] eu não tenho acesso... Não tenho. (Simone)

Adicionalmente, as falas mencionam que os sistemas de informação propiciam o
monitoramento das atividades dos clientes pelos trabalhadores, e dos trabalhadores pelos
clientes. Em seu discurso, os trabalhadores, como Dalva, exemplificam como os sistemas
buscam reunir diversos tipos de informações, de diversas fontes, sobre os clientes, e
monitoram as atividades que eles realizam no âmbito de suas fontes:

Ah, outra coisa bem legal é a tela do GAT, é muito legal, tem vários dados sobre o
cliente: se ele tem aplicação, se tem cartão pra receber, se é perfil de alguma
campanha, a tela é muito legal, quanto tempo ele tem de banco, se ele tá
aniversariando... [...] [sobre outro aplicativo] por exemplo, se você fizer um contato
com um cliente, e ele não atender, e você colocar lá, que não teve, que não
conseguiu contato, o caixa eletrônico, quando o cliente for fazer um acesso, ele
mostra pro cliente, pedindo pra ele atualizar, confirmar se o telefone é aquele...
Porque quando ele [o cliente] simula no auto-atendimento um empréstimo, por
exemplo, vai para a minha lista, dizendo “os clientes que simularam empréstimo
nos últimos dias”. Então, ele é atualizado quase todos os dias, quase online... e
alimentado pelo gerente de relacionamento, pelo banco, pelos canais que o banco
tem, e pelo próprio cliente. (Dalva)

Por outro lado, também emerge nas falas a perspectiva de os sistemas munirem os
clientes de ferramentas que propiciem monitoramento dos trabalhadores. Hermes, ao
descrever a própria sistemática do GAT, destaca a informação que o cliente possui em sua
senha sobre o tempo de espera para o atendimento, bem como o direcionamento de seu campo
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de visão para quem irá realizar seu atendimento. Dalva menciona a expectativa que essa
sistemática gera no cliente, e faz a ligação com o esclarecimento dele sobre a obrigação que o
sistema impõe de realizar o atendimento em determinado prazo:

O banco, o próprio sistema já determina um tempo que o cliente, desde que o cliente
recebe a senha, ele tem um tempo pra ser atendido. E, quando ele recebe a
senhazinha lá fora, ele já sabe até quais são as mesas, ou a mesa que ele vai ser
atendido. (Hermes)
Até porque gera expectativa do cliente... o cliente começa, já tá percebendo que
mudou a sistemática, ele sabe agora que tem uma senha, que na senha tem horário,
que a gente chama por um painel, que acompanha, [...] Aí o cliente já tá percebendo
isso, ao mesmo tempo que ele tá alinhado com a questão legal, que a imprensa tem
divulgado, como consumidor, em todos os termos, não só de fila, mas de tudo, então
ele sabe que tem instrumentos de cobrança, o atende, ele sabe que a gente tem
prazo pra cumprir. Então, ele está percebendo quais são os instrumentos que ele
pode usar. (Dalva)

Assim, o discurso dos trabalhadores em torno do monitoramento discorre sobre uma
espécie de visibilidade generalizada, seja dos trabalhadores hierarquicamente superiores sobre
os trabalhadores operacionais, dos trabalhadores sobre eles mesmos, deles sobre seus pares,
sobre os clientes e dos clientes sobre os trabalhadores:

[...] porque o que é mais interessante nesse sistema é o que você consegue
monitorar. Então, eu monitoro, os funcionários a nível de gerência, o supervisor de
atendimento, ele monitora, certo? Tudinho monitorando, por que esse
monitoramento nos dá a visão de como está o nosso atendimento. (Hermes)

Os trabalhadores tomam tal onipresença e multilateralidade do monitoramento como
sabidos. No entanto, ecoa no discurso de alguns dos sujeitos ouvidos, em especial de Adão,
certa relação incômoda com esse olhar permanente:

Era muito vigiado, muito observado, tudo aqui no banco é muito observado. Tudo.
Tudo, tudo, tudo que a gente faz aqui é muito visto. (...) Acho que é o sistema faz
isso, o banco, acho que tem algum sistema que faz o controle. Tudo que a gente faz
é gravado, tudo que a gente faz, a gente é visualizado. Tudo é pelo sistema do
banco, acho que é tudo sondado, tudo filtrado. Qualquer coisa que você fizer, em
pouco tempo o cara consegue ser pesquisado e encontrado. (Adão)
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Medo

Tem dias que eu estou assim, tão nervoso, tão com medo da reação do público que,
quando [quando o GAT pára, e] eles [os clientes] começam a gritar, eu não sei a
reação que eu vou ter. (Damião)

Unidades de sentido como medo, estresse, temor, erro, em relação aos sistemas, ou à
vigilância proporcionada por eles, destacam-se no discurso totalizante não pela recorrência
propriamente, mas por emergirem de forma expressiva nas falas de alguns sujeitos. O medo
ecoou nas falas de funcionários operacionais, que personificam o “agente estressor”, na figura
do sistema, ou dos clientes. Seus temores estão ligados à vigilância ou à instabilidade do
sistema. O estresse também se destacou nas falas de alguns gestores como ligado às metas que
a nova sistemática de trabalho impôs, e à resistência por parte de seus subordinados.
Em suas falas, Adão transparece uma espécie de pavor ligado ao olhar constante sobre
si. Inicialmente, ele fala do sistema como um desconhecido com que ele tem dificuldade de
lidar. Ao se perceber vigiado “por alguém” – que ele não consegue identificar, e por isso,
“personifica” este alguém no sistema - ele sente a necessidade de tomar cuidado com suas
ações, para não correr o risco de errar, e ser “pego”. Ele estabelece uma ligação um tanto
receosa com o seu trabalho no sistema, como se aquilo que houvesse dentro desse sistema, e a
liberdade que ele possui de acessá-lo fosse, para ele, uma espécie de tentação:
Eu vi [o sistema] muito complicado. Muito temeroso porque eu tinha muito cuidado
com o que faz, cuidado com as coisas. Mas sempre tive muita certeza de que a gente
tinha que vigiar. Era muito vigiado, muito observado, tudo aqui no banco é muito
observado. Hoje eu me sinto mais próximo do sistema porque eu entendo mais uma
coisa. Mas eu ainda tenho muito medo de dar um erro, alguma coisa... [...] Acho
que é o sistema faz isso, que tem, o banco, acho que tem algum sistema operacional
aí que faz o controle. Tudo que a gente faz é gravado, tudo que a gente faz a gente é
visualizado. (Adão)
Só que cuidado com o que você faz, cuidado com o que você busca, que você fica
procurando. Mas sempre corra atrás. Corra atrás de aprender, de buscar os
procedimentos. [...] Eu me sinto... É bom porque a gente sente um pouco mais de
liberdade. Mas também fica sempre com um pé atrás porque a gente sempre tem
que ter o cuidado. De sempre estar no ponto certo, sempre estar com a certeza do
que está fazendo. Nunca vi você fazer uma coisa e ficar com aquela coisa vários
dias pensando, será que um dia vai dar certo, tem que ter segurança no que você
faz. (Adão)
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Já o temor manifestado por Damião, embora também ligado ao sistema, parece ser de
outra ordem. Para ele, o controle dos clientes sobre o seu tempo de trabalho tem influência tal
que ele se sente acuado a ponto de temer que problemas no sistema, que ele não controla, e
sobre os quais ele não tem influência para resolver, acabem gerando um tumulto com os
clientes. Como se ele estivesse na iminência de um linchamento, a depender desse sistema
funcionar ou não. Como se os clientes, quando estão em grande número, estivessem prontos
para atacá-lo, caso sejam contrariados. Ele manifesta fisicamente esse medo com reações
como passar mal, ou ter um frio na espinha. E quando o sistema pára, e ele não está sob o
olhar dos clientes, é um alívio. Ele parece se sentir livre sem o sistema, e sem o cliente:
Olhe, quando acontece isso com o sistema [quando o sistema pára], depende...
quando aqui tá lotado, a gente fica com um frio na espinha, morrendo de medo da
reação do povo... o pessoal fica discutindo, fica brigando... e a gente fica aqui, na
defensiva. Numa situação horrível. Quando não tem ninguém, ou tem um ou dois...
muitas vezes, eu tenho uma sensação de alívio. [...] Porque a gente pára, quebra a
rotina. É uma forma de a gente, entre aspas, descansar. (Damião)

Já Hermes manifesta um estresse ligado à resistência dos seus subordinados em
relação às contingências do sistema. Seu incômodo parece acontecer quando os seus
subordinados não se comportam da maneira esperada por ele, quando o sistema não funciona
da maneira planejada, e o trabalho fica paralisado:
Os funcionários sempre têm resistência [em relação ao GAT]. Tudo que é novo tem
resistência. Aqui, mesmo, já se criou até... alguns estresses, né? Porque nem sempre
a coisa funciona do jeito que a gente pensa que vai funcionar, às vezes é um
equipamento que dá problema... Porque, a partir daí, todo atendimento é feito
através de senha. E todo o sistema é online, então, se dá algum problema, se o
sistema cai, certo? A agência não funciona. [...] Aí, isso tudo, isso tudo a gente tem
que trabalhar em cima do funcionário, certo? Do funcionário, pra ele acalmar o
cliente [...] (Hermes)

Interdição
O Banco Total, se parar a área de tecnologia, pára o banco.
(Carol)

O tema interdição foi proposto a partir da recorrência nas falas de unidades de sentido
como dependência, barreira e acesso, que emergiu estreitamente associado às outras
temáticas. Os sujeitos relatam de diferentes formas como a interligação entre o seu trabalho e
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os sistemas de informação transfere a esses últimos o “poder” de impedi-los de realizarem seu
trabalho. Assim, eles ficam interditados de trabalhar, quando o sistema não funciona:

Não dá para trabalhar sem tecnologia. O trabalho hoje depende, praticamente, da
tecnologia. (Carol)

Outra fala de Carol sintetiza a relação existente entre os sistemas de informação e o
trabalho no Banco Total. Quando pára uma coisa, pára a outra. Quando os sistemas de
informação não funcionam, não há como realizar o trabalho no Banco Total. Carol
transparece certo constrangimento; Damião, medo e alívio:
É terrível, porque você tem que dizer que parou. Que não tem o que fazer. Cruzar os
braços e ficar esperando voltar. (Carol)
Olhe, quando acontece isso com o sistema [quando o sistema pára], depende...
quando aqui tá lotado, a gente fica com um frio na espinha, morrendo de medo da
reação do povo... o pessoal fica discutindo, fica brigando... e a gente fica aqui, na
defensiva. Numa situação horrível. (Damião)

Outra maneira pela qual os sujeitos associam a utilização do sistema à formação de
uma barreira à realização do seu trabalho, está relacionada ao acesso; como na fala de Pedro,
que narra a necessidade de permissão de um superior hierárquico, para ter acesso de registros
de informação no sistema:
Agora qual é o problema: você vai fazendo, ai, eu não tenho acesso. Aí tem que
pedir ao gerente para me dar acesso a entrar com uma informação que é o CEP –
Código de Endereçamento Postal, para gravar o endereço. 15 minutos rodando
para um cabra dar o acesso, e você vai se aborrecendo, e o cliente também. (Pedro)

Em especial, ao falarem sobre o GAT, os trabalhadores ouvidos falam não
apenas sobre o sistema como barreira para realização do seu trabalho, mas também como uma
barreira física. Quando o sistema não funciona, o cliente não entra na agência:

Porque, a partir daí, todo atendimento é feito através de senha. E todo o sistema é
online, então, se dá algum problema, se o sistema cai, certo? A agência não
funciona. (Hermes)
O problema maior é lá fora, porque o cliente tem que entrar na agência, já com a
senha... então, barra o pessoal que tá lá fora. [o cliente] Não pode entrar. Primeiro,
não tem como tirar a senha, que é online, também. E segundo, vem fazer o que aqui
dentro, se tá tudo tudo parado? (Damião)
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A dependência à tecnologia parece tão arraigada à visão que os trabalhadores têm
sobre seu trabalho, que, mesmo quando eles tentam visualizar uma alternativa ao sistema, eles
acabam achando como solução um outro sistema:

Eu só acho que tem que melhorar esse negócio, tem que ter um sistema alternativo.
Para quando a gente não puder tá trabalhando num sistema, caiu por algum
motivo, e vai demorar, ter como a gente trabalhar de outra forma. Porque assim, a
tecnologia é muito bom, é mais rápido, e tudo... mas nada substitui o manual.
Então tinha que ter alguma coisa que a gente pudesse resolver sem a tecnologia,
entendeu? ... uma consulta, sei lá, um ambiente mais simples, que não fosse na Web.
(Damião)

Tempos e Movimentos

Por que tempo é coisa que a gente não tem para perder, e quando pára, qualquer
cinco minutos faz diferença
(Carol)

Associado à metáfora ótica que indica monitoramento, a dimensão fisiológica ligada
ao uso do GAT também emergiu fazendo referência a conteúdos que guardam relação com a
dimensão temporal e com a corporalidade, aqui abordados sob o tema tempos e movimentos.
Este tema veio relacionado a unidades de sentido que estão ligadas ao tempo, à velocidade, à
rapidez que os sistemas proporcionam à execução do trabalho bancário:

[O GAT] não resolveu todos os problemas, mas funcionou muito bem. Porque deu
mais agilidade no atendimento ao cliente. (…) O cliente tá sendo atendido com mais
rapidez. Porque eu entendo que são três variáveis que são importantíssimas para o
bom atendimento: a cortesia, a tempestividade, e a efetividade. Porque a gente
conseguia ser efetivo, conseguia ser cortês, apesar de todo sufoco... Mas a gente
não conseguia ser tempestivo. (Hermes)

Ao mesmo tempo em que creditam ao sistema o melhor controle sobre o seu tempo de
trabalho, os sujeitos justificam a facilidade oferecida pelos sistemas de informação, usando
como argumento a agilidade que ele traz ao processo a que está ligado:
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E [O GAT] veio facilitar muito o trabalho da gente, né? Trouxe mais rapidez no
processo de atendimento ao cliente. Porque normalmente tecnologia só veio trazer
benefícios. […] vem para melhorar os processos, melhorar a vida da gente.
(Hermes)

Assim como Hermes, os demais sujeitos também associam a facilidade do manejo à
diminuição do tempo de execução das atividades realizadas via sistema. Discursivamente,
eles projetam uma convergência entre o tempo de realização das tarefas e os movimentos
realizados para executá-las, ainda que tais movimentos sejam a mera transição entre uma tela
e outra do sistema:
E antes só abria uma tela. Agora, eu não preciso estar voltando às telas para abrir
um aplicativo, agora eu abro vários aplicativos, cinco, ou seis ao mesmo tempo. [...]
Antes, para abrir uma conta eu ia no aplicativo, depois ia para implantar limites,
depois ia implantar limite de cartão de crédito. Hoje esse aplicativo, que é positivo,
já faz tudo. Vai abrindo a conta e já vai lhe dando tudo. Isso facilita, agiliza a
abertura de uma conta. Então é muito mais ágil, é muito melhor. Agora é uma
maravilha. (Pedro)

Os sujeitos atribuem à reunião das informações, todas no mesmo “lugar”, a facilidade
na realização de suas atividades. Na fala que se segue, Dalva discorre sobre um sistema que,
segundo ela, melhorou seu trabalho, à medida que automatizou atividades e a poupou de
refletir sobre a realização de suas tarefas:

Então, eu posso citar um diferencial que o banco tem hoje é a ferramenta
campanha. Porque ele condensou e de forma inteligente, porque é alimentado por
várias fontes, coisa que antigamente era a gente que tinha que procurar, montar o
relatório, ter a perspicácia de saber o que era importante, montar, definir um
público-alvo que fosse interessante trabalhar. E hoje isso é feito automaticamente.
(Dalva)

Ao falar sobre o processo de concepção do sistema GAT, Mário também menciona o
sistema como instrumentalizador dessa busca pela “melhor forma” de realizar as tarefas:
Diante das constantes reclamações do nosso cliente, o conselho diretor determinou
que um grupo de analistas fosse a uma agência lá para que ele tivesse uma proposta
do que estava impactando aquela deficiência no atendimento e o que poderia ser
feito para se regularizar aquilo. Então os analistas foram lá para dentro da
agência, para trabalhar realmente no dia a dia, tentar identificar causas e propor
soluções. Com base nisso, foi criado esse padrão que hoje se procura aplicar.
(Mário)

Por outro lado, os trabalhadores também se utilizam dos relatórios emitidos pelos
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sistemas para controle do tempo de trabalho no próprio sistema - seja deles mesmos, de
colegas, ou de subordinados. Dessa forma, os relatórios sobre o tempo que os usuários do
sistema levam para realizar as tarefas são emitidos tanto por eles mesmos, quanto pelos
gerentes, que realizam a reorganização dos movimentos ligados ao processo em análise, de
forma a torná-lo mais ágil:
Aqui foi como terminou ontem, atendendo essa fila... então, quando vai detalhar, dá
o tempo de atendimento médio de cada um, tempo de ausência, e se está atendendo
ou não no momento. (Damião)
Nós temos o GAT que é um aplicativo que o dia inteiro ele nos dá se aquela fila está
sendo atendida no tempo, se não está, para a gente poder administrar, gerenciar. Às
vezes uma fila rápida que está com sobra de tempo a gente pode colocar [o caixa,
para trabalhar] no convencional que é mais demorado. Isso a gente tem tudo. (Carol)
Então, eu cobro: eu quero que você faça a coisa funcionar. À sua maneira. Caso
você não teja conseguindo, peça ajuda, que a gente chega junto. Aí eu vou pra
dentro. Vou ficar lá ficar com ele, vendo... fazendo [a partir do GAT] [...] tempos e
movimentos. [...] que um cara... por aptidão, ou por estrutura, ele trabalha sempre
na mesma velocidade... tem aqueles cabra que quer mexer na orelha esquerda, e
vem com o braço direito. (Raul)

Assim, na busca pela melhoria dos processos, os relatórios dos sistemas são utilizados
e visualizados pelos usuários, por diversos motivos, criando um clima de intensificação do
ritmo de trabalho e diminuição do tempo de resposta ou de resultados do trabalho, via
sistema.

“Resistência”

Para a máquina, para o gerente, para os controladores de vôo do banco, eu atendi
em cinco minutos, ou em um, ou em dez. Para o cliente, eu estou atendendo ainda.
(Pedro)

Na narrativa totalizante, o tema “resistência” emergiu do conjunto de unidades de
sentido ligadas ao uso do GAT, como despreocupação, dar baixa, burlar, mascarar e maquiar.
Os gerentes nomeiam como “resistência” dos subordinados ações como trabalhar sem a
preocupação com a meta estabelecida para o tempo de atendimento. Em sua fala, Carol
descreve o autocontrole dos caixas que trabalham com a tela do sistema aberta, monitorando-
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se uns aos outros, como o comportamento “de acordo”, e aqueles que não o fazem, os que são
despreocupados com o tempo de atendimento, como os que “resistem”:

o [caixa] que não tem resistência trabalha com essa tela [do GAT] aberta, e eles
mesmos estão administrando a fila da própria bateria de caixas. Eles trabalham
mesmo como uma equipe: olha, tua fila está pior, vamos ajudar ali, olha agora é a
minha que está precisando de ajuda, venham ajudar essa fila aqui. E os outros que
não assumem, que não incorporam essa necessidade, simplesmente atendem as
pessoas que estão na frente, na fila sem ter essa preocupação. Aí é preciso que
alguém tenha essa preocupação e vá mostrando, vá fazendo por eles. (Carol)

Já Pedro, narra sua despreocupação com o controle do tempo pelo sistema, e com o
atendimento da meta estabelecida, ao mesmo tempo em que cita comportamentos “de acordo”
dos outros trabalhadores que, segundo ele, cedem à pressão pelo atingimento da meta de
tempo de atendimento:

porque eu não me preocupo com o tempo rápido de atender, mas sim na qualidade.
Infelizmente tem colegas que pressionados, acho que por isso, despacham, mas no
outro dia o cliente volta. Tanto é que um colega diz que eu fico procurando pêlo em
ovo. “Rapaz ali, aquele setor é o seguinte: você tem que despachar o cliente.”
Então eu não me preocupo. Se me derem tempo para atender, 20 minutos, eu posso
atender em cinco ou em uma hora. (Pedro)

Nos dois casos, existe a recusa do trabalhador em relação ao controle de seu tempo de
trabalho, em especial, no caso de Pedro, quando esse controle vai de encontro ao conteúdo do
próprio trabalho, ou à qualidade do atendimento.
Em relação ao módulo do sistema GAT telefônico, alguns sujeitos descrevem ações de
burlarem o sistema. Esse é o caso de Simone, ao afirmar que por vezes deixa de registrar as
ligações, anotando os recados em um papel, e tentando resolver “por fora” do sistema, quando
o fluxo do atendimento na agência está muito alto. Ela também descreve casos em que é
registrado no sistema que o retorno da ligação ao cliente foi efetuado, sem que isso tenha, de
fato, ocorrido:
Quando eu vejo que está muito movimentado a agência, eu tento ao máximo evitar o
[sistema] porque eles têm 60 minutos para dar o retorno. E geralmente eles não
conseguem esse retorno. Às vezes dá baixa lá, mas não conseguem dar esse retorno.
Aí o que que acontece, eu anoto num papelzinho normal, tento resolver aqui, com o
pessoal que esta aqui no suporte anoto num papel e fico cobrando a eles por
telefone, já dei retorno de fulano, tal empresa... Ai... E assim... Mas não tem tanto
complicação nisso... No GAT informa isso, que você fala com a atendente, mas o
retorno nem sempre é dado. Diz assim: ah, deixei o recado, o pessoal não retornou.
(Simone)
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Da mesma forma, Pedro relata um caso em que o atendente burla o módulo de
atendimento do sistema GAT, registrando o fim do atendimento no sistema, antes que o
atendimento tenha sido finalizado na realidade. Assim, no relatório final, para os sistemas, ou
para as instâncias superiores, que ele metaforiza como “controladores de vôo”, o registro do
tempo de atendimento é realizado de acordo com aquilo que o atendente registrou, seja ele
um, cinco ou dez minutos:

Como tem esse controle de tempo de atendimento, aí que é que o funcionário faz: eu
estou atendendo, quando eu chego mais ou menos dez minutos que eu estou
atendendo, ou cinco, ou um, eu vou lá no sistema e boto: Monique está lá sendo
atendida – atendendo. Ai eu boto lá: encerrar atendimento. Eu encerro o
atendimento na máquina antes de na prática ter encerrado o atendimento com você.
[...] Para a máquina, para o gerente, para os controladores de vôo do banco, eu
atendi em cinco minutos, ou em um ou em dez. Para o cliente, eu estou atendendo
ainda. (Pedro)

Damião também fala sobre a anotação dos recados “por fora” do sistema, pela
telefonista, no que se refere ao uso do GAT telefônico. Ele narra que, diante da
impossibilidade de retornar a todas as ligações no prazo estabelecido, a telefonista registra no
GAT apenas alguns recados de clientes, e os atendentes vão dando baixa para cumprir a meta.
Ele afirma que já teve notícia de que isso ocorria em uma agência e que fora percebido pela
instância superior, na sede do Banco Total, e que, diante disso, as pessoas da agência
continuaram a burlar o sistema de outra forma:

Então, a telefonista vai pegando os recados, anotando... e quando a gente pode,
retorna. E alguns clientes ela coloca lá no GAT, e tudo... porque também tem as
metas. E alguns clientes,de vez em quando, durante o dia... a gente vai dando baixa,
pra ficar dentro da meta. (Damião)
Ela anota o recado, passa para a gente, e uma ou outra ligação é que vai para o
GAT telefônico. Já teve até casos de agências, que a gente teve conhecimento em
conversas de treinamento, que a telefonista anotava todas as ligações durante o dia,
e quando a agência fechava é que ela registrava todas no sistema. Aí os
funcionários iria baixar todas. Aí o pessoal lá da sede viu e disse: como é que pode,
o dia todinho não tinha nenhum registro, e no final aparecer um monte? Aí eles
começaram a distribuir durante o dia... mas mesmo assim, não é o número real, é
um número aparente. (Damião)

De acordo com o relato irônico de Damião, o registro no sistema é realizado de
maneira pro forma. Na impossibilidade de cumprir as metas estipuladas, os trabalhadores
encontram maneiras de burlarem o sistema, e acabam por fantasiarem, mascararem os
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resultados reais. Dessa forma, nos relatórios, na aparência, para os “controladores de vôo”
metaforizados por Pedro, os registros estão sendo realizados de acordo com a sistemática, e os
clientes estão recebendo o retorno de suas ligações e sendo atendidos de acordo com o que a
meta estabelecida e a legislação determinam. Assim, a “resistência” por parte deles não está
diretamente relacionada à utilização de um sistema em si, ou à vigilância via sistema, mas à
meta que busca efetuar o controle de seu tempo de trabalho, por meio desse sistema:

Porque assim, o Banco... é como eu digo, é engraçado: o banco lança as metas: tem
que atender em 30 minutos, tem que atender em 20 minutos, tem que ter o GAT
telefônico, tem que ter não-sei-o-quê... é pra cumprir leis, pra cumprir
determinações, pra cumprir resoluções... Mas quando chega na agência, a gente
mascara as metas, né? Todas as agências é... fantasiam, arranjam um jeito de
cumprir pra se dar bem no acordo de trabalho... mas, quando vai ver a prática,
mesmo, não tá funcionando. (Damião)

Por outro lado, alguns sujeitos, como Pedro, compreendem que tais atitudes podem
retornar em forma de problemas para os próprios trabalhadores:
Cada gerente faz seu arrumado para atingir as metas, mas lá na frente vai estourar
o problema. Com outro, com alguém. [...] Um dia a casa cai. Um dia ele tem um
prejuízo aí quem vai pagar, é assim... (Pedro)

Já Raul, além do descrédito, também avalia que a “maquiagem” dos resultados é “um
tiro no pé”. Ele acredita que a ação de burlar o sistema é prejudicial para si mesmo. Justifica
que, quando esconde a realidade, o trabalhador perde a proteção que ele poderia ter nos
relatórios do próprio sistema:

Quando a gente forja, a gente perde crédito, fica desacreditado. E se eu forjo para
dar um percentual excelente, amanhã eu vou pedir mais um caixa, aí o cara diz:
como, mais um caixa, se você está dando um resultado excelente? Aí a gente vê que
é estar dando um tiro no pé. Se eu maquiei um resultado, agora sou penalizado pela
maquiagem que eu fiz. Então a gente tem que mostrar a realidade. Que no início, a
gente não podia dar hora-extra. Teve dia da gente dar sete, oito, nove horas-extras
a um caixa. Então, se ele trabalha seis horas e tem mais nove de hora extra, são
quinze horas de trabalho. É desumano. A gente começou a mostrar. “rapaz, mas
não pode”. Eu disse: mas eu preciso, eu vou deixar isso pro dia seguinte?
Resultado: eles aumentaram a nossa dotação em vinte pessoas: cinco funcionários e
quinze estagiários. (Raul)

Por outro lado, Mário e Pedro acreditam que, devido ao Banco Total ser uma
organização bastante complexa, já se tem por sabido que haverá distorções, as quais já são de
alguma forma previstas ou esperadas por aqueles que conceberam os sistemas:
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dentro do universo que é o Banco Total, você conseguir essa unanimidade, é meio
complexo, é meio complicado, eu acho que o próprio banco já trabalha com essa
sistemática de que dentro da perspectiva de retorno, vão ter tantos por cento que
retornam, tantos que não... (Mário)
Agora da forma como está... Ele está totalmente distorcido. Mas o banco trabalha
com essas distorções. Geralmente é, né?(Pedro)

4.2 Discussão (dialética) dos Resultados

A questão de partida apresentada neste estudo refere-se à percepção de um grupo de
trabalhadores bancários em relação à vigilância eletrônica exercida sobre seu trabalho. A
partir da escuta compreensiva a esse grupo, e após o processo de análise empreendido, o
discurso dos sujeitos é aqui discutido, em sua totalidade, através de três proposições sintéticas
as quais, em conjunto, desvelam as contradições em que os sujeitos se acham envolvidos face
à complexidade da realidade que vivenciam.

Após a apresentação de cada proposição sintética, seu conteúdo é debatido,
dialogando-se com a literatura revisada no capítulo dois deste trabalho, além de outros autores
aqui trazidos a partir do caminho reflexivo apontado pelo próprio campo. Estas proposições,
em conjunto, consistem na síntese teórico-empírica deste trabalho.

4.2.1 Primeira proposição sintética

85
A percepção dos sujeitos sobre o uso da TI como instrumento de vigilância foi socializada
através da metáfora (pan) óptica, a qual além de explicitar a vigilância eletrônica, também
desvela a pluralidade de vigilâncias operantes no Banco Total; assim, os temas de análise
lançam luz sobre as formas de controle do processo de trabalho, via TI, na atualidade.

O membro do partido vive, do berço à cova, sob os olhos da Polícia do Pensamento.
[...] Onde quer que esteja, dormindo ou acordado, trabalhando ou descansando, no
banho ou na cama, pode ser examinado sem aviso e sem saber que o examinam.
Nada do que ele faz é indiferente [...] é tudo ciosamente analisado.
George Orwel

A metáfora (pan)óptica emergiu com muita sistematicidade na narrativa, ligando-se de
maneira direta ao tema central desta pesquisa. Através dela, pode-se compreender a percepção
dos trabalhadores sobre a vigilância eletrônica numa estreita ligação com os demais temas
emergentes (tempos e movimentos, resistência, medo e interdição), e, ainda, imbricando-se
com vigilâncias de outra ordem, as quais, mesmo que não percebidas pelos sujeitos, se
desvelam em sua associação com os temas do contexto imediato do Banco Total (mercado,
organização e gestão), e com o contexto mediato: a contemporaneidade.
Os entrevistados descrevem de forma clara e objetiva a dinâmica de observação
contínua, existente a partir dos sistemas de informação, perpassando as narrativas como um
todo, e mais fortemente as falas dos gestores, quando se referem ao sistema GAT. Assim, a
idéia de que a vigilância exercida pelos sistemas de informações seja velada a ponto de os
sujeitos não se perceberem vigiados (ELMES; STRONG; VOLCOFF, 2005; DECOSTER,
2008), parece não se verificar no contexto estudado.
Ao contrário, no contexto desta pesquisa, o uso dos sistemas de informação para
efetuar a vigilância sobre os indivíduos através dos dados neles armazenados assume uma
condição de prática generalizada, na qual os trabalhadores vigiam e são vigiados por seus
pares e até pelos clientes. Observa-se que tal fato é concordante com as idéias de Deleuze
(1992) e Bauman (1999) sobre a disseminação das práticas de vigilância entre os indivíduos
na sociedade atual. No entanto, a ocorrência da vigilância dos trabalhadores das instâncias
hierarquicamente superiores sobre os subordinados, sem que haja contrapartida de observação
destes por parte daqueles, contradiz a afirmação de Deleuze (1992) de que a ação do controle
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deixou de ser vertical, para tornar-se horizontal, como se poderia supor de forma mais
precipitada. Nas falas dos entrevistados, a vigilância é multilateral, sem deixar de ser exercida
verticalmente, de cima para baixo, num movimento que reforça a lógica de que o poder está
“acima”, metaforizado por um dos entrevistados como “os controladores de vôo”.
Ao referirem-se à utilização da TI para fins de monitoramento, os sujeitos descrevem
elementos similares aos do aparelho disciplinar estudado por Foucault (1997). No contexto
estudado, pode-se afirmar que há uma espécie de vigilância hierárquica dos gerentes sobre
seus subordinados, e das instâncias superiores sobre os gerentes, sendo estes últimos os que
buscam garantir o aumento da produtividade pelas vias da intensificação do trabalho.
Por sua vez, os trabalhadores subordinados, ao descreverem os sistemas de informação
como simplificadores do seu trabalho, à medida que diminuem os movimentos corporais para
realização das tarefas e aumentam a rapidez do seu labor, parecem não se dar conta de que o
aumento no ritmo de seu trabalho gera aumento correspondente de volume de serviço, que
volta a gerar necessidade de nova intensificação no ritmo de trabalho. A despeito de serem
considerados “trabalhadores de escritório” (BRAVERMAN, 1987; HUWS, 2009; BRAGA,
2009), os bancários descrevem um trabalho tipicamente taylorista, em que os desafios à sua
melhoria no desempenho estão relacionados ao “ir e vir” das telas dos sistemas, se
aproximando do que Braga (2009) conceitua como “Infotaylorismo”: uma exacerbação do
taylorismo tornada possível pela TI.
A respeito de suas atividades de trabalho, alguns sujeitos as descrevem praticamente
como sendo o ato de sentar à frente da máquina e colocar uma mão sobre o teclado, e a outra
sobre o mouse, adotando um comportamento similar ao dos teleoperadores descritos por
Braga (2009 p.78) como “autômatos silenciosos”, e, ainda, com a afirmação de Sennett
(2007) de que o alto nível de especialização, intensificado nos dias atuais pela tecnologia,
torna o trabalho mais simples e fácil, por um lado, porém, com fraca identificação dos
trabalhadores com suas funções, por outro.
Semelhantemente, emergem narrativas que aludem a elementos ligados ao conceito
foucaultiano da sanção normalizadora, a partir das falas que descrevem as leis e normas que
influenciam e limitam a maneira como o trabalho via TI é desempenhado no Banco Total. Por
sua vez, o tema do exame, de que trata Foucault (1997), também pode ser identificado nas
falas em sua referência aos dados gravados e disponíveis sob diversas perspectivas, como as
estatísticas diárias, semanais e mensais, nos diversos relatórios fornecidos pelos sistemas.
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Assim, a vigilância eletrônica operante no Banco Total constitui-se como caso exemplar das
atualizações dos controles taylorista e burocrático via TI, corroborando as compreensões de
Braga (2009) de que vive-se, na atualidade, um infotaylorismo, e de Paula (2002) que
argumenta sobre a metamorfose e atualização do controle burocrático através das chamadas
burocracias flexíveis: a “[adaptação] da burocracia ao capitalismo flexível, reinventando
formas de controle” (PAULA, 2002, p. 8).
As características dessa vigilância, porém, emergem nas falas de forma multifacetada
e até divergente, pois os indivíduos apresentam múltiplas e, por vezes, contraditórias
representações. A despeito da metáfora (pan) óptica empregada para se referirem ao controle
sobre o seu trabalho, emerge no contexto das falas, em especial dos trabalhadores que não
exercem cargos gerenciais, elementos que podem indicar que a origem da vigilância torna-se
para eles mais velada, à medida que deixa de ser exercida por um ser humano corporalmente
presente, e passa a ser exercida na virtualidade de um sistema de informação (SI). Para alguns
dos trabalhadores entrevistados, a vigilância hierárquica, exercida através do sistema, é difícil
de ser personificada, de tal forma que eles a atribuem ao sistema, e não a alguma pessoa.
Uma interpretação possível é que tal impessoalidade na vigilância contribui para o
desencadeamento de outra contradição que emerge nos discursos: aquela que diz respeito à
sensação de “liberdade vigiada” dos sujeitos ou ao tema do medo no uso do sistema. A
temática do medo emerge a partir da percepção dos trabalhadores de que há um contexto
generalizado de vigilância no Banco Total, e a manifestação por parte de alguns deles de um
incômodo gerado por esse olhar “onipresente” sobre si. Embora sejam mencionados os
incentivos à utilização dos sistemas de forma livre, pelo fato de não se conseguir discernir de
onde se está “olhando”, os trabalhadores aludem ao receio, à necessidade de terem cuidado
com esse sistema. A sensação de liberdade vigiada está ligada ao incentivo, por parte da
gestão, de que tudo pode ser feito através do sistema, mas também ao correspondente
reconhecimento dos trabalhadores de que esta aparente liberdade tem um limite. Os
trabalhadores que exercem funções nos níveis hierárquicos mais baixos parecem estar cientes
de que os limites de sua utilização do sistema estão vinculados aos acessos permitidos pela
sua senha e aos normativos existentes no Banco Total.
Nesse contexto de visibilidade generalizada, emerge outro tipo de monitoramento não
abrangido pelo modelo disciplinar da vigilância panóptica, segundo Foucault (1997): a
vigilância realizada de fora para dentro da organização, pelos clientes. Os relatos indicam que
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os sistemas, em especial o sistema GAT, provê aos clientes informações que os possibilitam
vigiar temporal e espacialmente os trabalhadores, por meio da senha impressa quando da
chegada do cliente à agência bancária, com a hora da chegada e o balcão em que ele será
atendido. Da mesma forma, aos trabalhadores são fornecidas informações de diversos tipos
sobre os clientes, e incentivados a conseguirem captar mais informações, de forma que sua
atuação no sistema possibilita, inclusive, solicitar remotamente os dados de clientes que não
estiverem atualizados. Assim, emerge das falas um panorama de exterioridade da vigilância,
que guarda semelhança com o aparelho sinóptico do poder soberano. Se tomadas
individualmente cada uma das perspectivas quanto à forma de visibilidade, pode-se assimilar
que, nesse contexto, “juntos”, muitos vigiam poucos (FOUCAULT, 1997; MATHIESEN,
1997; MUNRO, 2000), ou ainda, apresenta similaridades com o conceito do superpanóptico
(BAUMAN, 1999), segundo o qual os bancos de dados permitem armazenamento das
informações de forma que todos vigiem todos, mesmo que não tenham ciência das origens e
propósitos das vigilâncias sobre si.
Dessa forma, quanto à perspectiva de visibilidade, o Banco Total, no contexto deste
estudo, apresenta uma estrutura híbrida de vigilância. Tal idéia guarda semelhanças com os
estudos de Bernardo (2009) os quais indicam que, nas organizações contemporâneas, não
ocorre simplesmente a substituição dos mecanismos disciplinares, mas uma mescla de
dispositivos que se sofisticam, de forma que o “olhar” exterior e interior coloca em xeque,
permanentemente, as performances e os resultados apresentados pelos trabalhadores. Essa
sofisticação é obtida a partir de uma profunda ligação verificada, no Banco Total, entre o
emprego das tecnologias gerenciais e das tecnologias materiais, ambas e juntas
potencializando o controle sobre o processo de trabalho. Assim, torna-se importante
compreender o movimento dialético desses sujeitos em relação ao controle operante no Banco
Total via vigilância eletrônica.

4.2.2 Segunda proposição sintética

89
Ao recorrerem às metáforas da inclusão (tecnologia como fator de pertencimento), da
naturalização (sucessivas adaptações às mudanças organizacionais), e da transcendência
(gestão como manipulação simbólica da cultura, fé, ou filosofia), os sujeitos tendem a tomar a
realidade como dada, por vezes consentindo com a manipulação dessa realidade, e
aquiescendo ao controle sobre si.

Para que todos os homens, enquanto têm algo de homem,
deixem-se sujeitar, é preciso um dos dois: que sejam forçados ou iludidos.
Etienne La Boétie

Como esperado, o aparente par dialético do controle, emergente neste trabalho, foi a
“resistência”. Porém, o tema “resistência”, não por acaso colocado aqui entre aspas, se
apresenta de forma peculiar no discurso desses trabalhadores. As formas de resistência desses
sujeitos, ligadas à vigilância do sistema, consistem em atos como: executar as atividades “por
fora” do sistema, não registrando nele a execução de determinada tarefa; cadastrar no sistema
informações que não correspondem à realidade da tarefa executada; e ignorar as informações
dos sistemas, continuando a exercer normalmente suas tarefas.
A princípio, tais ocorrências são congruentes com o pensamento de que, embora os
mecanismos de vigilância eletrônica sejam mais sutis e velados, os trabalhadores não só
percebem a diligência sobre si, como encontram formas individuais de ir de encontro a esse
mecanismo de controle sobre seu trabalho (BAIN; TAYLOR, 2005; LANKSHEAR et al,
2001; THOMPSON; ACROYD, 1995; ZIMMER, 2009). É inegável que tais iniciativas
prejudicam a eficácia, a credibilidade e operacionalização do sistema, e evidenciam
fragilidades e aberturas nos próprios mecanismos de vigilância. No entanto, ao analisar as
falas, tomando como referência o contexto imediato do Banco Total e o contexto mediato do
tempo histórico presente, clarifica-se a relação que a própria “resistência” guarda com o
atendimento das metas organizacionais, e estas com o discurso flexível da sobrevivência
empresarial em face da competitividade.
Em seu sentido dicionarizado, resistência significa “causa que contraria a ação de uma
força; ânimo com que se suporta uma fadiga ou fome; obstáculo que uma coisa opõe a outra
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que atua sobre ela” (MICHAELIS, 2010), e, em sentido figurado, “reação a uma força
opressora” (HOUAISS, 2001). Assim, as falas dos sujeitos da pesquisa, embora reflitam uma
resistência à realização de certas atividades por meio do sistema ou “dentro das normas”,
estão relacionadas à justificativa que esses sujeitos atribuem aos seus atos: o atendimento às
metas estabelecidas pelo Banco Total. Assim, por vezes eles escapam a uma força (a do
sistema), por não resistirem a outra (a das metas organizacionais). Sendo assim, mesmo
“resistindo” ao controle de seu trabalho por esse sistema, os trabalhadores parecem aquiescer
à meta, e “resistem” ao sistema para atender a uma meta que é estabelecida através deste
mesmo sistema, e para a qual esse sistema foi criado.
Posto de outra forma, pode-se dizer que com a vigilância sendo exercida pelo sistema,
a origem do controle fica de tal forma velada para esses trabalhadores, que eles se opõem ao
Banco Total por trás do sistema, para atender à meta estabelecida pela própria instituição,
através do sistema. Por outro lado, há trabalhadores que não apresentam resistência direta ao
sistema, mas ignoram o controle sobre o seu tempo de trabalho que é exercido pelo sistema,
demonstrando estarem também envolvidos nessa dialética adesão-negação. Da mesma forma,
alguns sujeitos afirmaram que, ao maquiarem os resultados do sistema, e a realidade, os
trabalhadores perdem a proteção que poderia advir dos relatórios do próprio sistema,
relatórios esses que, por exemplo, evidenciariam uma provável sobrecarga de trabalho.
Assim, o tema “resistência” está posto entre aspas porque não parece caracterizar
propriamente uma oposição na relação capital-trabalho, mas um movimento em “curtocircuito” desses trabalhadores que, ao tentarem “burlar” o sistema por conta da sobrecarga de
trabalho e tendo em vista o alcance das metas, por vezes acabam eles próprios potencializando
a intensificação e o controle do processo de trabalho.Os dados levam a crer que tal
mecanismo apresenta-se para os sujeitos participantes da pesquisa com as características do
aparato disciplinar clássico, mescladas com novas perspectivas que o aprimoram, de forma
que os trabalhadores parecem se confundir com o olhar desse “grande irmão” (orweliano)
corporativo. Os dados permitem inferir que tal aprimoramento interfere nas novas formas de
resistência, enfraquecendo-as ou tornando seu impacto menor para a organização. Assim, ao
“resistirem”, os sujeitos, dialeticamente, aquiescem. Mas, tal aquiescência com aparência de
“resistência” é suportada por outras dinâmicas de forças nas quais esses sujeitos estão
envolvidos, sem que se dêem conta. Trata-se da intensificação de uma tipologia de vigilância,
já presente no aparato disciplinar de Foucault (1997) talvez a mais promotora da aquiescência:
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a autovigilância ou autocontrole.
No que se refere à temática do

aperfeiçoamento da autovigilância na

contemporaneidade, freqüente sob o ideário da flexibilidade (BERNARDO, 2009), as falas
dos entrevistados conduzem à compreensão de que também ocorre, no Banco Total, uma
vigilância tipicamente simbólica (BERNARDO, 2009; WOOD JR; PAES DE PAULA;
CALDAS, 2003), aquela que se baseia na manipulação da realidade via símbolos, ritos, mitos,
donde se destacam a autovigilância como condição garantidora de alta performance, e a
adesão a uma cultura ou filosofia de empresa. Assim, como argumentam Wood Jr, Paes de
Paula e Caldas (2003, p. 315): “a vigilância eletrônica, conjugada com a vigilância simbólica,
faz com que os indivíduos desenvolvam autovigilância, por meio da qual monitoram o próprio
comportamento e as atitudes e comportamentos de seus colegas de trabalho”, potencializando
o controle sobre si e sobre todos.
É neste contexto que, quando se referem à autovigilância, os sujeitos falam sobre uma
preocupação com a conformidade em relação às normas, à sua performance no trabalho e à
aderência aos valores “pregados” pela cultura corporativa. Em especial, os gerentes valoram
positivamente a autovigilância de seus subordinados, que, em conjunto com a vigilância dos
pares, culmina em uma alteração, pelos próprios trabalhadores, de sua forma de realizar o
trabalho, como em uma equipe autogerida.
O comportamento aceito e incentivado é o dos trabalhadores que, entre si, realizam o
ajuste no processo de trabalho, sem que haja necessidade de um gerente intervindo. Ao
fazerem isso, os próprios gerentes promovem o esvaziamento de sua função clássica de pensar
e supervisionar o exercício do trabalho pelo operário (TAYLOR, 1990), disciplina
essencialmente taylorista4, e descrevem seu trabalho em torno da cooptação subjetiva dos
trabalhadores, em fazê-los acreditar e aderir aos princípios e valores da empresa, bem como
na aderência ao trabalho no sistema, como que catequizando-os para o atingimento dos
resultados propostos. Ao relacionarem o processo de trabalho a uma “filosofia”, e a aceitação
do trabalhador às inovações tecnológicas como uma questão de cultura ou de fé, os gestores
atribuem a si mesmos a tarefa de gerenciamento das dimensões simbólicas (WOOD; PAES
DE PAULA; CALDAS, 2003). Os gestores, então, ficam cada vez menos preocupados com o
controle dos corpos dos trabalhadores, e mais voltados ao controle dos espíritos, buscando a
4

Não parece ser à toa ou de somenos importância que o sistema GAT signifique Gerenciador do
Atendimento.
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cooptação das subjetividades que implica em controle subjetivo (BERNARDO, 2009;
DEETZ, 1992).
Tal esvaziamento do lado tarefa da função dos gestores (ALBANDES-MOREIRA,
2005) é possibilitado pela transferência da imposição das disciplinas tipicamente tayloristas,
como a vigilância, a docilização dos corpos e a dominação do tempo dos trabalhadores, cujo
exercício foi transferido para os SI (BRAGA, 2009; BERNARDO, 2009; WOOD; PAES DE
PAULA; CALDAS, 2003), para os próprios clientes, ou para si mesmos, através do incentivo
ao autocontrole. Nesse sentido, ocorre no Banco Total o que se chama de “autonomia pela
interação”. No entanto, essa autonomia, como avalia Bernardo (2009), é uma autonomia sob
controle, já que está limitada ao que é permitido a cada trabalhador dentro do sistema, de
acordo com sua posição hierárquica, premissa essencialmente burocrática. Portanto, não
ocorre, de fato, que os funcionários do Banco Total sejam dotados de liberdade sobre o seu
trabalho, mas ocorre concretamente um aumento das pressões sobre o tempo, e a
descentralização da obrigação de encontrar “a melhor forma de” realizar as tarefas, que é
transferida diretamente para o trabalhador (BERNARDO, 2009).
Neste contexto, as falas indicam como o controle próprio das chamadas abordagens
humanísticas, ou das relações humanas, também se atualiza dando conta da gestão do
simbólico, para que o controle do processo de trabalho, via TI, seja potencializado. Assim, em
conformidade com o estudo realizado por Zimmer (2009) na Legis, os dados autorizam
afirmar que as características disciplinares, embora revestidas de um modelo disciplinar mais
aperfeiçoado (BERNARDO, 2009), porque mais sutil, ainda se encontram presentes na
vigilância exercida via TI, no Banco Total. Tal informação parece contradizer a teoria de que
o papel das novas tecnologias transcende largamente a perspectiva disciplinar do panoptismo,
limitando-se a tangenciar seus elementos de forma vaga (DELEUZE, 1992; HAGGETY,
2006).
Outro aspecto que tende a tornar compreensível a “resistência” enfraquecida se
explicitou através da metáfora que os sujeitos utilizaram para falar de sua relação com a
tecnologia. Trata-se da metáfora da inclusão/exclusão, pela qual eles tomam a tecnologia
como fator de pertencimento, transformando-a em uma condição de inclusão ou exclusão,
pertencimento, ou não pertencimento a este mundo. Para eles, para se estar “dentro do
mundo” ou evitar estar “fora do trem”, tem-se que usar a tecnologia. Eles, então, narram suas
concepções de tecnologia com termos absolutos, onde ela é “tudo”, criando uma espécie de
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“aura” e de encantamento em torno do tema tecnologia.
Envoltos nessa concepção, os discursos apontam para a intensificação, no Banco
Total, da relação existente entre o próprio trabalho e a tecnologia, em que esta última se torna
substituta do primeiro. Exercendo seu trabalho e vivendo sua vida em um contexto onde a
tecnologia é tomada como imperativo, os sujeitos vêem a sua utilização como condição sine
qua non do próprio trabalho, como se a não utilização do sistema significasse não poder
trabalhar. Em suas falas, os trabalhadores afirmam que não existem possibilidades de se
realizar trabalho no Banco Total que não seja através de um SI. Eles afirmam que, quando o
sistema pára, o banco também pára.
Assim, o controle do sistema não se limita a ditar a cadência do atendimento; mais do
que isso, o sistema é narrado por esses sujeitos como sendo o próprio trabalho, ou a interdição
deste. Nesta dinâmica, a “aura” e o encantamento em relação às facilidades tornadas possíveis
pela tecnologia vêm, também, acompanhados dialeticamente do sentimento de medo frente ao
desconhecido e incontrolável, e diante da possibilidade de interdição – tecnológica - do seu
trabalho.
Entretanto, para que o imperativo tecnológico seja mantido, e o medo seja extirpado,
os sujeitos recorrem a duas outras metáforas, ligadas mais diretamente ao contexto imediato
do Banco Total, que lhes servem de aparato: a metáfora da naturalização e a da
transcendência.
Pela primeira, os sujeitos tendem a tomar como natural as sucessivas mudanças
organizacionais, frequentemente atreladas a inovações tecnológicas, percebendo o processo
“adaptativo” como “uma questão de sobrevivência” organizacional. Tal ambiente conturbado,
e as sucessivas reestruturações e inovações gerenciais, parecem criar um estado de tensão
psicológica nos sujeitos, que, como já mencionado, manifestam medo em relação aos SI. Para
Deetz (1992}, a tensão psicológica frequentemente tem um efeito reverso e perverso, pois
parece transformar os sujeitos em ativos participantes da própria manipulação da realidade,
realidade esta que eles racionalizam, naturalizando-a. A naturalização da realidade que se
apresenta parece lhes permitir “dar conta” da tensão psicológica promovida por esta mesma
realidade. Consequentemente, tal naturalização como que abre espaço para sua adesão aos
valores culturais impostos pela organização, frequentemente inculcados através da gerência.
Nesses discursos, a outra metáfora, a da transcendência, ligada mais diretamente aos
temas organização e gestão, predominou entre os gerentes entrevistados que, recorrentemente,
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utilizaram termos metafóricos como “filosofia”, “crença”, “cultura” e “fé”, para discorrerem
sobre seu papel nos processos organizacionais do Banco Total, especialmente nos contexto
das implantações de sistemas como o GAT, para que tais implantações dessem certo. Esses
relatos parecem indicar que os gestores voltam sua atenção a maximizar a docilização dos
trabalhadores, através da cooptação de outras instâncias, que transcendem às disciplinas
clássicas, dos tempos e movimentos de um corpo, por exemplo; e passam a buscar “um
controle do domínio afetivo e simbólico dos funcionários” (WOOD; PAES DE PAULA;
CALDAS, 2003, p.316). Então, no Banco Total, é papel dos gestores fazer os trabalhadores
acreditarem nos valores propagados pela organização:

É o discurso de gestão empresarial que serve para legitimar o poder das
organizações flexíveis no nível simbólico. Ele incorpora temas caros aos
trabalhadores, e os pervertem no sentido de descaracterizar a oposição entre capital e
trabalho. (BERNARDO, 2009, p. 130)

Ao mesmo tempo, no contexto da implementação do GAT, o lócus de controle,
outrora já transferido para a TI, agora parece ser distribuído entre os SI e os clientes,
simbolicamente sustentados pelo mito do cliente-rei. Em suas falas, os sujeitos enfatizam a
retórica de “se colocarem no lugar do cliente”, ou que, com a competitividade do mercado, o
banco precisa da “excelência no atendimento ao cliente, sob pena de não sobreviver enquanto
organização”; ou, ainda, que o “atendimento de excelência” é uma exigência legal. Dessa
forma, conforme afirmam Boltanski e Chiapelo (2009), as metas já não precisam ser
invocadas ou impostas pelos “patrões”, pois os trabalhadores, inculcados com a
filosofia/fé/cultura empresarial, transferem “naturalmente” tais exigências às figuras,
discursivamente mitificadas, do cliente-rei ou do mercado-soberano.
Entre os trabalhadores ouvidos, a aderência a tal discurso manifesta-se de forma
expressiva. No entanto, a “excelência no atendimento”, em termos de qualidade de
atendimento ao cliente, não encontra eco. Considerando o discurso da excelência, e as
exigências dos sistemas em termos de rapidez no atendimento, os trabalhadores privilegiam
este último, e reduzem a excelência e qualidade à tempestividade. E mesmo essa
tempestividade é colocada em cheque pela realidade, quando os trabalhadores encontram
formas de burlar os sistemas para atenderem, de forma instrumental, às metas.
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Em geral, os trabalhadores ouvidos nesse estudo assumem a postura de tomar a
realidade como dada e imutável. Mesmo quando apresentam algum tipo de “resistência”, não
parecem fazê-lo por ambicionarem qualquer mudança na realidade, mas para sobreviverem a
ela. Um conjunto de elementos parece contribuir para que isto ocorra: sua inserção em um
mundo e numa organização que alimentam o ideário da tecnologia como “onipotente”, e que é
preciso e natural adaptar-se às mudanças para sobreviver; e no discurso legitimador que o faz
através da construção de uma realidade onde as ambigüidades são minimizadas:

[...] os gerentes procuram legitimar decisões com discursos que conciliam
informações contraditórias. [...] O ponto fundamental parece ser comprovar o acerto
das decisões tomadas. Dessa forma, a verdade é duplipensada, e origina uma nova
“realidade organizacional”, na qual todos depositam sua fé [...] (WOOD; PAES DE
PAULA; CALDAS, 2003, p.313).

Como afirma Carol em sua fala, o mais importante é “a gente poder fazer com que a pessoa
acredite naquilo. Na hora que ela acreditar, a coisa dá certo. Fazer acreditar é o mais
difícil.” Uma inferência possível, é que uma vez tendo-se “feito acreditar”, abre-se o espaço
para uma nova realidade organizacional que se assemelha a um totalitarismo corporativo
(WOOD; PAES DE PAULA; CALDAS, 2003).

4.2.3 Terceira proposição sintética

A vigilância plural dominante no Banco Total, admitida e assumida pelos sujeitos num
contraditório movimento de aquiescência ao controle que aquela representa, exemplifica o
fenômeno contemporâneo do totalitarismo corporativo, potencializado pela TI.

Somente o incondicionado pode obrigar de maneira absoluta,
somente o Absoluto pode vincular de maneira absoluta
Hans Kung

Considerando-se as proposições sintéticas anteriores, as falas dos sujeitos parecem
convergir com a concepção de Bernardo (2004), que considera que a capacidade repressiva
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das empresas cresceu fundamentalmente graças aos utensílios microeletrônicos, que
acumulam as funções de instrumentos de trabalho, controladores do trabalho, e de
controladores até mesmo do comportamento do trabalhador.

Em seu discurso, os

entrevistados referem-se às inúmeras formas de vigilância e controle, sobretudo aqueles
exercidos via TI, como “onipotentes”. Assim, ao narrarem a dinâmica do controle no Banco
Total, os entrevistados parecem descrever os componentes da “anatomia” do que Wood, Paula
e Caldas (2003) conceituam como “totalitarismo corporativo”. Para esses autores, os quatro
elementos do totalitarismo corporativo são:
(i)a tendência a se controlar processos, atividades e funcionários por meio de
instrumentos e procedimentos que promovem uma dominação descentrada e difusa.
Nesse processo, atuam tanto as tecnologias da informação, quanto as pressões
ambientais, e os elementos simbólicos que impelem os funcionários a aderir às
crenças e aos valores da organização; (ii) a manipulação da realidade, realizada tanto
pelos agentes da “indústria do management”, [...] quanto pelos gerentes, que
utilizam as soluções por ela difundidas. Essas soluções [...] tendem a ser legitimadas
pelos próprios membros da organização, que incorporam as “realidades construídas”
como se fossem verdades; (iii) a dominação disfarçada em liberdade, onde a
autonomia, a independência e a autodeterminação dos funcionários são incentivadas,
mas se encontram totalmente delimitadas pelas “realidades construídas” e pela
adesão aos padrões culturais; e (iv) em um contexto de contínua ameaça de ter sua
permanência no emprego ou progresso profissional comprometidos por um
desempenho ou comportamento inadequados, os funcionários se deixam gerenciar
pelo medo e pelo terror. Nessa condição, eles legitimam as “realidades construídas”
e assimilam crenças e valores avessos a seus princípios, além de vigiarem o próprio
comportamento e as atitudes dos colegas (WOOD; PAULA; CALDAS, 2003,
p.319).

O primeiro elemento do totalitarismo corporativo pode ser verificado nos dados deste
estudo, no que concerne à forma dos sujeitos narrarem o controle sobre o processo de trabalho
e sobre eles próprios, através das metáforas: (i) (pan) óptica, que abrange os mecanismos de
uma vigilância generalizada e difusa; e (ii) da transcendência, que vela o exercício do controle
através de elementos como “cultura”, “fé”, e “filosofia” levando os sujeitos à adesão acrítica
aos valores organizacionais.
Já o segundo elemento se faz perceber através da metáfora da naturalização, a qual
implica numa sujeição à dinâmica adaptativa imposta pela organização. Assim, pela
reprodução do discurso empresarial corrente, quanto à competitividade em um “mercadosoberano” que “seleciona” as organizações sobreviventes, os trabalhadores parecem legitimar
a manipulação da realidade, e aquiescer com a justificativa ao controle, imposta através de
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uma “realidade construída”, como sendo a única realidade possível, porque tomada como
“natural”.
O terceiro elemento do totalitarismo corporativo ecoa nos discursos dos entrevistados
ao valorarem positivamente os subordinados que (re)organizam seu próprio trabalho para dar
conta das imposições contidas nos sistemas, e também daqueles que realizam a autovigilância.
Ainda, ao descreverem uma espécie de “liberdade vigiada” da qual dispõem e permitem
dispor, as falas dos sujeitos tendem a exemplifica que, no Banco Total, também se verifica o
terceiro elemento da anatomia do totalitarismo.
O quarto elemento se destaca nas falas dos sujeitos no que se refere a uma espécie de
“terror corporativo” que se vivencia no Banco Total. Este terror corporativo emerge ligado à
adesão irrestrita à tecnologia como forma de pertencimento, e, principalmente, pela igualdade
que eles operam, discursivamente, entre tecnologia e trabalho. Assim, a ausência ou
problemas com a primeira, ameaça a realização deste último, excluindo-os. Recorre, então,
nas narrativas, um temor em relação aos SI, seja pelo receio de errarem e serem descobertos
pelo sistema de vigilância, ou pelo medo de que o sistema “interdite” seu trabalho.
Portanto, no contexto de trabalho do Banco Total, há uma combinação entre a
intensificação do uso da tecnologia como instrumento de trabalho e de controle, com
simultâneo aprofundamento do controle sobre as instâncias subjetivas. O controle ocorre de
forma que seja tomado pelos trabalhadores como natural, ou que não seja percebido,
tornando-se assim cada vez mais efetivo. A conseqüência dessa maneira de atuação é a
diminuição da efetividade dos mecanismos de “resistência” adotados, que se apresentam cada
vez mais de forma individual e pontual, e não parecem ocorrer como forma de oposição à
intervenção tecnológica, ou mesmo às investidas de elevação de produtividade, a qualquer
“custo”, feitas pela organização.
Finalizando esta discussão, e ancorando-se nas informações levantadas no campo,
pode-se afirmar que os fenômenos ligados à relação destes trabalhadores com a vigilância
eletrônica, na organização estudada, podem ser considerados casos exemplares do par
dialético Controle do trabalho-Aquiescência do trabalhador, cuja síntese, dentre outras
possíveis, pode ser expressa em termos do Totalitarismo Corporativo, conforme representado
pela Figura 13. Neste sentido, pode-se afirmar que esses sujeitos trabalham em uma
organização que se lhes apresenta como Total.
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Figura 13 – Síntese Dimensões da Pesquisa
Fonte: elaboração própria (2010)

Dessa forma, as tecnologias materiais e gerenciais empregadas para controle do
trabalho, cada vez mais sutis, em conjunto com a aquiescência dos trabalhadores, absolutizam
tal controle patronal sobre o trabalho, já que enfraquecem o elo do trabalhador na dinâmica de
forças exercida na organização em estudo. Assim, essas duas dimensões são formadoras do
totalitarismo corporativo.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como questão mobilizadora a compreensão sobre como os
trabalhadores do Banco Total percebem a vigilância eletrônica em seu processo de trabalho, e
se propôs a respondê-la a partir dos seguintes objetivos: caracterização das formas de
vigilância eletrônica; descrição das dimensões e fatores que os trabalhadores associam à
vigilância eletrônica; e análise sobre a associação que os trabalhadores fazem entre a
vigilância eletrônica e seu processo de trabalho.
Os discursos acerca das formas de vigilância eletrônica no Banco Total emergem de
maneira multifacetada, e caracterizam-nas a partir de uma mescla entre elementos
disciplinares e flexíveis que se imbricam entre as tecnologias gerenciais e físicas. Tais fatores
se combinam em uma dinâmica de vigilância que é generalizada, e multilateral, sem deixar de
ser hierárquica e vertical. A partir disso, pode-se afirmar que a inserção das tecnologias de
vigilância eletrônica alteram a dinâmica da vigilância, já que são mais minuciosas e
abrangentes, e que substituem a necessidade da presença física daquele que vigia, tornandose, também, mais impessoais. No entanto, na presente pesquisa, o que se identificou a partir
disso foi o aperfeiçoamento das disciplinas panópticas, e não sua mutação. Assim, é
pertinente frisar que os conceitos do “Superpanóptico” ou do “Panóptico Eletrônico” seriam
mais adequados para caracterizarem as formas de vigilância eletrônica descritas pelos
empregados no Banco Total.
No que concerne às dimensões que os trabalhadores associaram à vigilância eletrônica,
na fase oral da pesquisa, pode-se afirmar que os temas tempos e movimentos, resistência e
medo estão estreitamente ligados à vigilância, a qual, por si só, já emergiu de forma
expressiva nas narrativas. Tal ligação ocorre em uma relação dialética, de forma que os temas
se apresentam ora em relação de oposição, ora em relação de conformidade. Nessa dinâmica,
os trabalhadores associam a vigilância eletrônica à “super-visão” sobre os seus tempos e
movimentos; aos comportamentos de “resistência” frente a essa vigilância; e ao medo de
serem prejudicados por essa vigilância.
Considerando que, neste estudo, os entrevistados tomam a vigilância como sabida, a
discussão sobre a percepção ou não dos mecanismos de vigilância eletrônica não vem tanto ao
caso. No contexto do Banco Total, os trabalhadores percebem, embora de forma contraditória,
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o exercício da vigilância por seus colegas, clientes e superiores, e a tomam como “natural”.
Isto vem ao caso. Eles narram elementos e conseqüências do aparelho disciplinar, como a
vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame; bem como a autovigilância e o
adestramento sobre seus tempos e movimentos. Da mesma forma, narram sobre novos
elementos disciplinadores, surgidos a partir do uso da tecnologia para efetuar a vigilância,
como a sensação de liberdade vigiada, a impessoalidade, e a ilegibilidade acerca da origem da
vigilância, que, para eles fica velada. O medo que descrevem em relação ao sistema parece
impeli-los à autovigilância, ao mesmo tempo em que lança luz sobre sua incapacidade de
identificar quem está por trás dela. Essa confusão sobre quem efetua a vigilância eletrônica os
faz personificarem o sistema de informação que a medeia.
Esse fato parece influenciar diretamente, no grupo estudado, a relação dialética
resistência-aquiescência. As ações de “resistência” identificadas nos discursos, embora
possam influenciar de forma significativa a eficácia dos sistemas, que se tornam sem
utilidade, ou passam a trabalhar com estatísticas que não correspondem à realidade, não
parecem ser tomadas como sinal de oposição dos sujeitos para com a vigilância, ou ao próprio
sistema. Tanto é que, ao serem questionados se adotariam um sistema de vigilância eletrônica
como o GAT, caso lhes fosse facultada a escolha, todos os sujeitos responderam que
escolheriam implementar o sistema, o qual valoraram positivamente. Alguns trabalhadores até
mesmo narram que as informações do sistema poderiam ser utilizadas em sua defesa, ao, por
exemplo, evidenciarem uma sobrecarga de trabalho. Assim, mesmo quando eles “resistem”,
essa “resistência” parece acabar, de alguma forma, voltando-se contra eles. Outro ponto
relevante na narrativa acerca da “resistência” é o contexto em que ela ocorre: trata-se da
“resistência” para atendimento das metas estabelecidas para a “sobrevivência” da
organização. Assim, os trabalhadores parecem não “resistir” à vigilância eletrônica sobre seu
processo de trabalho, mas adotam um comportamento reativo. Além disso, alguns descrevem
que tais reações não influenciam a postura da organização, que até já prevê algumas
distorções. Desta maneira, nem a relação de oposição, nem de força, que caracterizariam a
“resistência” como tal, ecoam nos discursos. E ainda, ao reagirem, os trabalhadores acabam
eles mesmos potencializando a intensificação de seu trabalho.
Isso posto, no que concerne à questão de como o grupo de trabalhadores ouvidos nessa
pesquisa percebem a vigilância eletrônica em seu processo de trabalho, pode-se afirmar que
eles o fazem de forma contraditória, narrando com clareza a ocorrência da vigilância, mas
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tendo dificuldades em discernir quem a realiza; “reagindo” por vezes ao sistema para
aquiescer ao controle realizado por meio das metas organizacionais e, assim, consentindo e
reforçando tanto os sistemas de vigilância eletrônica como as diversas modalidades de
vigilância operantes no Banco Total; tendo medo dessa vigilância eletrônica que pode
interditar seu trabalho ao mesmo tempo em que a intensificam através do exercício da
autovigilância; sentindo-se livres para utilizarem os sistemas, ao mesmo tempo em que se
sabem limitados às ações e aos acessos que lhes são permitidos realizar.
Para além dos objetivos da pesquisa, outras dimensões emergiram das falas que
permitiram empreender reflexões sobre as zonas de convergência entre TI e TO.
Primeiramente, emergiu uma dimensão que justifica e transpõe o próprio conceito metafórico
da vigilância eletrônica, identificando a função gerencial fundamentalmente desempenhada
pela TI no Banco Total: o controle do processo de trabalho.
No contexto desse estudo, o controle sobre o trabalho, via TI, é exercido de tal forma
que os trabalhadores passam a tomar o fazer bancário em uma perspectiva reducionista, na
qual seu trabalho se limita ao de um operador dos sistemas de informação, ao ir e vir das telas
dos sistemas. Assim, sob a aura de encantamento em relação à facilidade trazida pelos
sistemas, os trabalhadores vivenciam um estranhamento em relação ao seu trabalho, e não
percebem que estão se transformando em autômatos silenciosos que estabelecem com a TI
uma relação de dependência tão intensa em relação à própria realização do trabalho, que as
alternativas descritas por eles para substituírem os sistemas de informação existentes, são
sistemas de informação alternativos. Tal controle dos tempos e movimentos e da concepção
do trabalho, via tecnologia, confirma que se vive uma atualização do taylorismo, através do
infotaylorismo. Ao mesmo tempo, a justificativa de caráter legal apresentada para a
implementação do sistema, bem como a grande quantidade de instâncias gerenciais do Banco
Total, que são criadas e se cruzam por causa da implantação tecnológica, expressam a
formação de uma complexa estrutura de coordenação e comando do trabalho, que pode ser
compreendida como atualização da maneira burocrática, agora “flexível”, de administrar. Em
conjunto, infotaylorismo e burocracia flexível parecem atualizar a temática do controle do
trabalho, via TI, na atualidade.
Por outro lado, e paralelamente em uma relação de interdependência com as
tecnologias de gestão, as tecnologias da informação passam a possibilitar o controle patronal
de outras instâncias, para além dos tempos e movimentos: as instâncias simbólicas e
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emocionais dos indivíduos. Assim, há principalmente por parte dos gestores entrevistados, a
associação da adesão ao sistema de trabalho via tecnologia à “fé” que os trabalhadores
precisam depositar nele, e sua função como sendo a de “fazê-los acreditar” ou a viver segundo
uma nova “filosofia” ou cultura. Esta fé-filosofia-cultura é sustentada pelo mito do cliente-rei
e do mercado soberano, ou deste como espaço de luta para sobrevivência, luta para a qual
todos têm que se alistar como bons súditos ou fiéis. Como forma de neutralização subjetiva
das possíveis resistências, passa-se a adotar uma espécie de manipulação da realidade, através
da mitificação e até catequização em relação à utilização dos sistemas de informação, e da
necessidade destes para alcance das metas. Assim, a TI, no Banco Total, parece também
contribuir para a intensificação dos controles tipicamente ligados às abordagens ditas
humanísticas, que cada vez mais se desvelam como meramente comportamentais, na TO.
À medida que a TI é tida como um fator de inclusão ou exclusão do mundo, a
adaptação a esta realidade se torna obrigatória para os sujeitos dessa pesquisa. Tal
pensamento, em conjunto com a sutileza dos controles físicos e simbólicos, parece culminar
em uma naturalização do controle pelos sujeitos. Assim, eles tomam as “necessidades de
adaptação” como uma questão de sobrevivência para a organização. Tal concepção apresenta
elementos

semelhantes

aos

empregados

nas

teorias

administrativas

ambientais,

eminentemente funcionalistas.
A busca pelo controle total é uma constante na TO. Dessa forma, tendo em vista a
identificação, nesta pesquisa, de facetas do controle ligadas a pelo menos três abordagens da
TO – clássica, burocrática, sistêmica – agora envoltas pelo ideário da flexibilidade, todas elas
intensificadas mesmo que mais veladas no contexto do Banco Total, pode-se afirmar que a TI
realiza a função de atualização da TO, de acordo com as “exigências” da supermodernidade5.
A partir da utilização da tecnologia como instrumento que permite criar novas formas
de dominação das instâncias objetivas e subjetivas; da manipulação da realidade que parece
favorecer o surgimento de (ideo)mitos que tornam as realidades construídas psicologicamente
(in)suportáveis, aceitáveis e ilegíveis; ainda, em um contexto imediato de trabalho que
propaga a ameaça àqueles que não se adaptarem; e, mais amplamente, em um mundo onde a
diminuição dos postos de trabalho torna para muitos indivíduos tal condição de trabalho,
ainda que precária, um privilégio, pode-se afirmar que ocorre, na situação estudada, um

5

Marc Augé, 1997, p. 97
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fenômeno similar àquele nomeado por “totalitarismo corporativo”, no qual se propõe a
controlar, de todas as formas disponíveis, todas as instâncias possíveis, de forma que a
resistência seja cada vez mais suprimida.
Assim, no âmbito desse estudo, o uso estratégico da TI intensifica a exploração,
simplifica as tarefas, esvazia o conteúdo do trabalho (de escritório) bancário, aumenta a
dominação, e a aquiescência do trabalhador quanto a tal condição estranhada. Baseado em
duas de suas “qualidades” principais (discrição e controle), o uso da TI parece impor, cada
vez mais ocultamente, as vontades daqueles que sobre ela decidem. Neste sentido, longe de
pensar a realidade como refém de um determinismo tecnológico, entendo, ao contrário, que:
Apesar dos pesadelos da ficção científica, as máquinas não têm vontade própria.
Não podem por si mesmas inventar ou produzir e não podem obrigar-nos a que as
sirvamos. Todas as decisões que tomam, e atividades que desempenham são
decisões e atividades humanas. Projetamos nelas ameaças e coerções, mas se as
examinarmos mais atentamente, veremos sempre grupos de pessoas ameaçando-se e
coagindo-se mutuamente por intermédio das máquinas. Quando nas sociedades
científico-técnico-industriais atribuímos nosso mal-estar às bombas ou às máquinas,
aos cientistas ou aos engenheiros, estamos a fugir à difícil e talvez desagradável
tarefa de procurar uma interpretação mais clara e mais realista da estrutura das
conexões humanas, particularmente dos padrões de conflito que nelas se
fundamentam. Esta estrutura é a única responsável pelo desenvolvimento e pela
eventual utilização de armas científicas, pela vida atribulada nas fábricas e nas
metrópoles modernas. O desenvolvimento tecnológico tem uma influência real no
curso que tomam as interconexões humanas. Mas a realidade tecnológica em si
mesma nunca pode ser a causa da vida atribulada das pessoas e das forças
compulsivas; estas são sempre provocadas pela utilização que fazemos da técnica e
do seu ajustamento à estrutura social. Devemos temer, não tanto o poder destruidor
das bombas nucleares, como o poder dos seres humanos, ou mais exatamente das
interconexões humanas. (ELIAS, 1980, p. 25-26)

Assim, finalizando, compreendo que as maneiras como, enquanto humanos, nos
“conectamos”, muito explicam sobre nós mesmos e sobre tudo mais, inclusive sobre a própria
tecnologia. Quanto a esta propriamente dita, deixo com o campo a última palavra:

“a máquina deve servir para ajudar o homem a viver melhor na Terra, né?”
(Pedro, sujeito da pesquisa).
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ENTREVISTA
Sujeito de Pesquisa:
Dados de caracterização do sujeito:
Idade Estado Civil Formação Função Tempo de empresa
O sujeito e seu trabalho no Banco: questões de aproximação
Túnel do tempo
Fulano, nós vamos precisar voltar um pouco no tempo, até o seu primeiro dia de
trabalho no Banco. Eu gostaria que você me contasse como foi.
Foi há quanto tempo?
Como você se sentiu entrando no banco?
Qual era o seu trabalho no banco nessa época?
Como você aprendeu a fazer seu trabalho no banco?
O sujeito , a tecnologia e o trabalho no Banco
E como foi o seu primeiro contato com a tecnologia no banco?
Como você se sentiu?
Você utilizava a tecnologia para exercer sua função? Como?
Atualmente
Como você utiliza hoje a tecnologia no seu trabalho no Banco?
(Sentimentos, atividades realizadas, sistemas consultados,
canais de comunicação)
O sujeito e o seu trabalho a partir do GAT (elemento-estímulo)
Sobre o Sistema GAT
Eu sei que está sendo implantado o GAT em sua agência, e eu gostaria que você me
falasse (à vontade) sobre o processo de implantação desse sistema.
Sobre o Processo de trabalho
O que mudou no seu trabalho?
(Informações consultadas, módulos, acessos)
Como você se sente em relação ao GAT?
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Relação com os colegas
O que seus colegas falam sobre o GAT?
Relação com o superior
O que seu gestor fala sobre o GAT?
(Informações consultadas, módulos, acessos)
O que mudou no trabalho de sua equipe?
Última pergunta:
Se você fosse o presidente do Banco, você também implementaria um sistema similar ao
GAT? Por que?
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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

Pelo presente termo, a signatária MONIQUE FONSECA CARDOSO, aluna do Programa
de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(PPGA/UFRN), em fase de pesquisa de campo, se compromete a manter as suas fontes de
informação em total anonimato. Neste sentido, não fará a identificação do entrevistado na
redação final dos relatórios.

Natal, _____ de _____________ de ______

________________________________
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TERMO DE CONSENTIMENTO

Eu, __________________________________________________________,
sendo conhecedor do tema e metodologia utilizados pela aluna do Programa de
Pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), consinto em participar da pesquisa conduzida pela mesma.

Entendo que toda e qualquer informação prestada por mim no decorrer da(s)
entrevista(s) pode ser utilizada na escritura de relatórios referentes à pesquisa.
Entendo também que as entrevistas podem ser gravadas. É acertado entre mim,
signatário deste termo, e a aluna, que todas as possibilidades de identificação
enquanto entrevistado devem ser impedidas.

Natal, _____ de ___________ de ________.

Assinatura: __________________________________
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Processo de categorização

I - Instância TEMÁTICA: Tecnologia em geral e GAT
Excertos

[O GAT] Não resolveu todos os problemas, mas funcionou muito
bem. Porque deu mais agilidade no atendimento ao cliente. (…) O
cliente tá sendo atendido com mais rapidez. Porque eu entendo que
são três variáveis que são importantíssimas para o bom atendimento :
a cortesia, a tempestividade, e a efetividade. Porque a gente
conseguia ser efetivo, conseguia ser cortês, apesar de todo sufoco...
Mas a gente não conseguia ser tempestivo. (Hermes)
E isso veio facilitar muito o trabalho da gente, né? Trouxe mais
rapidez no processo de atendimento ao cliente....
porque
normalmente, tecnologia só veio trazer benefícios. (…) vem, na
maioria das vezes, para melhorar os processos, melhorar a vida da
gente. (Hermes)
E que tempo é coisa que a gente não tem para perder, e quando pára
qualquer cinco minutos faz diferença, mas é isso. (Carol)
Nós temos o GAT que é um aplicativo aqui, que o dia inteiro ele nos
dá se aquela fila está sendo atendida no tempo, se não está, para a
gente poder administrar, gerenciar. Às vezes uma fila rápida que
está com sobra de tempo a gente pode colocar no convencional que é
mais demorado. Isso a gente tem tudo. E tem o percentual por dia
quanto é que a gente consegue atender dentro do prazo, quanto é que
a gente não atende no prazo, isso a gente tem no sistema o tempo
todo. (Carol)
Aqui foi como terminou ontem, atendendo essa fila... então, quando
vai detalhar, dá o tempo de atendimento médio de cada um, tempo
de ausência, e se está atendendo ou não no momento. (Damião)
Então, eu cobro: eu quero que você faça a coisa funcionar. À sua
maneira. Caso você não teja conseguindo, peça ajuda, que a gente
chega junto. Aí eu vou pra dentro. Vou ficar lá ficar com ele, vendo...
fazendo [a partir do GAT] o que um implantador fazia.. [...] tempos
e movimentos. [...] que um cara... por aptidão, ou por estrutura, ele
trabalha sempre na mesma velocidade... tem aqueles cabra que
quer mexer na orelha esquerda, vem com o braço direito. (Raul)
E antes só abria uma tela. Agora eu não preciso estar voltando as
telas para abrir um aplicativo, agora eu abro vários aplicativos,
cinco, ou seis ao mesmo tempo. [...] Antes, para abrir uma conta eu
ia no aplicativo, depois ia para implantar limites, depois ia no sistema
de cartões para implantar limite de cartão de crédito. Hoje esse
aplicativo, que é positivo, já faz tudo. Vai abrindo a conta e já vai lhe
dando tudo. Isso facilita, agiliza a abertura de uma conta. Então é
muito mais ágil, é muito melhor. Agora é uma maravilha. (Pedro)
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Eu achei uma facilidade porque como eu tenho curso de
computação... Eu não tenho muita dificuldade. A gente abre o
sistema, digita o numero da conta, o numero da agência, o prefixo da
agência, o numero da conta do cliente e aperta enter. (Simone)
Tecnologia, acho que essencial, fundamental... acho que facilitou
muito a vida da gente... o nivel de informaçaõ altíssimo,
proporciona... a velocidade das informações que chegam elas são
enormes. Então, eu, quando falta, é um caos. (Hugo)
Mas melhorou o controle do atendimento, melhorou a percepção do
atendimento pelo cliente, a gente consegue visualizar como é que
está o nosso atendimento hoje, se tá ruim, se tá bom, se tá no tempo
real, se não tá... é tanto que a gente tem um item chamado
“termômetro” então, ela mostra full time, quando nós estamos, se a
gente tá atendendo bem, se não tá... então tudo isso é benéfico, eu só
vejo benefício pra isso. (Hugo)
Então, eu posso citar um diferencial que o banco tem hoje é a
ferramenta campanha. Porque ele condensou e de forma inteligente,
porque é alimentado por várias fontes, coisa que antigamente era a
gente que tinha que procurar, montar o relatório, ter a perspicácia
de saber o que era importante, montar, definir um público-alvo que
fosse interessante trabalhar. E hoje isso é feito automaticamente.
(Dalva)
O lado que tem esse ar de melhoria, também tem a cobrança de muita
gente. Tem a cobrança do banco para cumprir horário. Cumprir
horário de atendimento que é muito complicado. Você acha,
sentindo uma pressão, porque depende da dificuldade do
atendimento, depende de tudo. Então tem muita coisa a melhorar,
muita coisa a ser estudada para medir essas coisas de tempo de
pessoas, não só aprontar um sistema, tem que ser tudo bem avaliado
ainda. (Adão)
Porque realmente você tem uma posição online do que tá
acontecendo no teu atendimento. Isso sem falar que você começa a
mensurar, também. Você começa a ter um histórico dos dias que
você atende mais, você consegue ver, de repente, o dia que de
repente você precisa reforçar o seu atendimento. Você também tem
um comparativo entre outras as agência, se você tá atendendo mais
ou menos que outras agências... E é bem interessante. Como
mecanismo de gestão é fantástico, é fantástico, é fantástico. (Hermes)
[...] apesar de saber que as coisas têm que acontecer com velocidade.
E existe um esforço muito grande para que as coisas aconteçam com
velocidade. (Hermes)
Na minha função, tecnologia é tudo. Como gestor hoje é muito
mais fácil. Porque, através da tecnologia, eu consigo enxergar tudo.
Eu consigo ter acesso mais ao processos, eu consigo me comunicar
com os funcionários. [...]A nível de gestão, também, se não
existisse tecnologia não existiria gestão do jeito que se tem hoje.
(Hermes)

Diante das constantes reclamações do nosso cliente, o conselho
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diretor determinou que um grupo de analistas fosse a uma agência lá
para que ele tivesse uma proposta do que estava impactando aquela
deficiência no atendimento e o que poderia ser feito para se
regularizar aquilo. Então os analistas foram lá para dentro da
agência, para trabalhar realmente no dia a dia, tentar identificar
causas e propor soluções. Com base nisso, foi criado esse padrão
que hoje se procura aplicar. (Mário)
[No GAT] A gente tem a visão e o acompanhamento no sentido de,
que a gente tem o acompanhamento de toda instituição e a gente sabe
a agência que está com o desempenho bom, a que está com o
desempenho abaixo do esperado, e a gente faz em alguns momentos
atuações pontuais naquelas em que estão abaixo do esperado. (...) O
administrador da agência só vê a própria, mas existe esse
acompanhamento e hoje é um coisa que tem, eu acho, tem
facilitado. (Mário)
Nós somos acompanhados o tempo todo, em todas as agências temos
todo dia [acesso ao relatório do GAT]. [...] A gente acompanha como
um todo, e cada funcionário individualmente, qual o tempo médio
que ele está tendo, está levando para atender aquela fila, por mês, por
dia. Por mês a gente tem estatística, cada funcionário, em cada tipo
de fila, qual é o tempo médio de atendimento nele para a gente poder
fazer comparação, poder corrigir às vezes alguma coisa que possa
estar acontecendo, a gente tem isso. On line a gente tem o
atendimento, a pessoa que está na fila agora, quanto tempo que ela
está esperando, para a gente poder gerenciar isso e fazer alguma
coisa, alguma modificação se for preciso, no atendimento. (Carol)
Era muito vigiado, muito observado, tudo aqui no banco é muito
observado. Tudo. Tudo, tudo, tudo que a gente faz aqui é muito visto.
(...) Acho que é o sistema faz isso, o banco, acho que tem algum
sistema que faz o controle. Tudo que a gente faz é gravado, tudo que
a gente faz a gente é visualizado. Tudo é pelo sistema do banco, acho
que é tudo sondado, tudo filtrado. Qualquer coisa que você fizer em
pouco tempo o cara consegue ser pesquisado e encontrado. (Adão)
porque o que é mais interessante nesse sistema é o que você
consegue monitorar. Então, eu monitoro, os funcionários a nível de
gerência, o supervisor de atendimento, ele monitora, certo? Tudinho
monitorando, por que esse monitoramento nos dá a visão de como
está o nosso atendimento. (Hermes)
O banco, o próprio sistema já determina um tempo que o cliente,
desde que o cliente recebe a senha, ele tem um tempo pra ser
atendido. E, quando ele recebe a senhazinha lá fora, ele já sabe até
quais são as mesas, ou a mesa que ele vai ser atendido. (Hermes)
Então a gente pode comparar com as outras agências... o
acompanhamento é esse. (...) a gente tem analisado sempre. E
quando a gente vai avaliar o tempo de atendimento deles e o nosso,
mesmo com todas as dificuldades, o nosso tempo de atendimento
consegue ser menor que o deles. (...) então a gente acha que mesmo
estando ruim, a gente ainda está bem na foto. (Damião)
Os gerentes, cada um tem acesso às suas carteiras, e às carteiras dos
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colegas. No mínimo, do mesmo grupamento. Eu sou Exclusiva, eu
vejo a carteira de todo mundo. (Dalva)
Ah, outra coisa bem legal é a tela do GAT, é muito legal, tem vários
dados sobre o cliente: se ele tem aplicação, se tem cartão pra receber,
se é perfil de alguma campanha, a tela é muito legal, quanto tempo
ele tem de banco, se ele tá aniversariando... [...] [sobre outro
aplicativo] por exemplo, se você fizer um contato com um cliente, e
ele não atender, e você colocar lá, que não teve, que não conseguiu
contato, o caixa eletrônico, quando o cliente for fazer um acesso, ele
mostra pro cliente, pedindo pra ele atualizar, confirmar se o telefone
é aquele... Porque quando ele [o cliente] simula no auto-atendimento
um empréstimo, por exemplo, vai para a minha lista, dizendo “os
clientes que simularam empréstimo nos últimos dias”. Então, ele é
atualizado quase todos os dias, quase online... e alimentado pelo
gerente de relacionamento, pelo banco, pelos canais que o banco tem,
e pelo próprio cliente. (Dalva)
Até porque gera expectativa do cliente... o cliente começa, já tá
percebendo que mudou a sistemática, ele sabe agora que tem uma
senha, que na senha tem horário, que a gente chama por um painel,
que acompanha, [...] Aí o cliente já tá percebendo isso, ao mesmo
tempo que ele tá alinhado com a questão legal, que a imprensa tem
divulgado, como consumidor, em todos os termos, não só de fila,
mas de tudo, então ele sabe que tem instrumentos de cobrança, o
atende, ele sabe que a gente tem prazo pra cumprir. Então, ele está
percebendo quais são os instrumentos que ele pode usar. (Dalva)

Então eu fico monitorando. Hoje, no GAT. Eu tenho um
aplicativozinho do banco, que aqui, eu tenho todas as minhas
agências que têm o GAT... Essa aqui o GAT não está funcionando
hoje. Essa aqui está começando a entrar na linha risco... [...] Aqui,
pra esse caso aqui, a gente utiliza uma arma que o banco fez pra
mensurar. Ele [o órgão superior] sabe, que o caixa tem quinze
minutos, se o caixa tira vinte e oito minutos, ele liga: por que esse
caixa tirou vinte e oito minutos? [eu respondo] Devido a um erro. [...]
Ele fala: então, tá tudo bem. Então, serviu para monitorar o
funcionário, também. Saber quem é rápido, quem é lento, que aí eu
boto quem é rápido pra atender os clientes, e os mais lentos pra trás.
Então, a gente otimizou. (Raul)
Aqui, pra esse caso aqui, a gente utiliza uma arma que o banco fez
pra mensurar. Ele sabe, que o caixa tem quinze minutos, se o caixa
tira vinte e oito minutos, ele liga: porque esse caixa tirou vinte e
oito minutos? Devido a um erro. Descobrimos que tem um
probleminha aí no sistema, se ele fecha o caixa, e não chama
ninguém por algum problema, que a gente tem, ele dá como ele saiu
fora, mas ele está aqui... Ele fala: então, tá tudo bem. Então, serviu
para monitorar o funcionário, também. Saber quem é rápido,
quem é lento, que aí eu boto quem é rápido pra atender os clientes, e
os mais lentos pra trás. Então a gente otimizou. (Raul)

Porque, quando eu mostro que ele fica sendo monitorado... O caixa,
se ele passar... Eu sei qual o tempo médio, que antigamente ninguém
tinha. Agora eu sei o tempo médio de atendimento de cada caixa.
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Posso chegar e ver... cara, vocês dois trabalham com o mesmo tipo
de papel, e você trabalha o dobro do tempo desse nosso aqui... vamos
lá, cara. Eu não vou dizer: ei, você, desacelere aí, que você tá muito
rápido, não. A não ser... fulano, vamos ver se chega mais, precisa de
agilidade. Mas porquê? Aí depois eu descubro, não, porque eu parei,
fui lá fora fumar. Fica difícil. Porque, você é um caixa de seis horas,
você tem quinze minutos de intervalo. Não daria pra fumar nesses
quinze minutos, não? Eu já fui fumante, eu sei que é quase
impossível você conseguir passar três horas sem fumar. Quinze
minutos... fica difícil. Então, a gente adéqua: não, vamos fazer o
seguinte, você não vai mais ficar no caixa, não... continua no caixa,
mas fica no caixa lá dentro, fazendo envelope. Porque processando
envelope, dá uma paradinha pra fumar. Aí que tal a gente fazer um
trabalho para tentar parar de fumar? Eu consegui... (Raul)
Agora qual é o problema (...): não tenho acesso [GAT]. Ai tem que
pedir ao gerente para me dar acesso a entrar com uma informação
que é o CEP – Código de Endereçamento Postal, para gravar o
endereço. 15 minutos rodando para um cabra dar o acesso, e você vai
se aborrecendo o cliente também... (Pedro)
Eles têm em torno de 60 minutos para retornar a ligação do GAT.
[quanto ao acompanhamento] Eu não tenho acesso... Não tenho.
(Simone)
Eu me sinto bem porque eles me dão a liberdade [para mexer nos
sistemas], aquela força, de eu está atrás. De ir atrás. Mas ter cuidado.
Tem que ter cuidado em tudo que a gente faz para depois não se
arrepender, e ter as conseqüências. (Adão)
Contanto que: não vá de encontro à norma, que é a razão principal da
gente, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu tenho que
cumprir ordens. Então, não saindo da legalidade, vocês fiquem à
vontade. (...) Então vocês distribuam o serviço [de atendimento via
GAT] de forma tal que a gente cumpra os prazos [estabelecidos no
GAT]. (Raul)
Porque eles criaram uma situação, que não precisa nenhum
gerente, dizendo pra eles mudarem o tipo de atendimento [no GAT].
Então eles sabem [através do GAT] que o prioritário está esperando o
velhinho chegar. Então quando um velhinho chega, ele não corre pra
atender o velhinho, não. Cinco minutinhos só, dez minutinhos... não
faz mal a ninguém. Então eles fizeram de tal maneira, que está
funcionando maravilhosamente bem, e já estão fazendo escola.
(Raul)
o [caixa] que não tem resistência trabalha com essa tela [do GAT]
aberta, e eles mesmos estão administrando a fila da própria bateria de
caixas. Eles trabalham mesmo como uma equipe: olha, tua fila está
pior, vamos ajudar ali, olha agora é a minha que está precisando de
ajuda, venham ajudar essa fila aqui. E os outros que não assumem,
que não incorporam essa necessidade, simplesmente atendem as
pessoas que estão na frente, na fila sem ter essa preocupação. Aí é
preciso que alguém tenha essa preocupação e vá mostrando, vá
fazendo por eles. (Carol)
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Quando pára, pára. Agora quando pára, pára. Tem algumas coisas
que tem... medida de contingência mas, quando pára, pára. (...) É
terrível, porque você tem que dizer que parou. Que não tem o que
fazer. Cruzar os braços e ficar esperando voltar. (Carol)
Não dá para trabalhar sem tecnologia. O trabalho hoje depende,
praticamente, da tecnologia. O Banco Alfa, se parar a área de
tecnologia, para o banco. Não tem como trabalhar sem a tecnologia.
(Carol)
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Eu só acho que tem que melhorar esse negócio, tem que ter um
sistema alternativo. Para quando a gente não puder tá trabalhando
num sistema, caiu por algum motivo, e vai demorar, ter como a gente
trabalhar de outra forma. (...) Então tinha que ter algumas coisa que a
gente pudesse resolver sem a tecnologia, entendeu? ... uma consulta,
sei lá, um ambiente mais simples, que não fosse na Web. (Damião)
Quando o sistema cai, a gente avisa para os clientes... uns se
revoltam... e a gente pede para todo mundo ficar aqui, pra ficar
atendendo demanda de cliente, de perguntar isso, perguntar aquilo...
O problema maior é lá fora, porque o cliente tem que entrar na
agência, já com a senha... então, barra o pessoal que tá lá fora. Então,
na minha opinião, o funcionário que está lá fora, barrando fila, tem
uma dificuldade maior. Tem muitos querendo entrar, querem falar
com o gerente, querem não-sei-o-quê... [Quando pára o sistema, o
cliente] Não pode entrar. Primeiro, não tem como tirar a senha, que é
online, também. E segundo, vem fazer o que aqui dentro, tá tudo
tudo parado? (Damião)
Porque, a partir daí, todo atendimento é feito através de senha. E todo
o sistema é online, então, se dá algum problema, se o sistema cai,
certo? A agência não funciona. (Hermes)
Agora qual é o problema: você vai fazendo, ai, eu não tenho acesso.
Aí tem que pedir ao gerente para me dar acesso a entrar com uma
informação que é o CEP – Código de Endereçamento Postal, para
gravar o endereço. 15 minutos rodando para um cabra dar o acesso, e
você vai se aborrecendo, e o cliente também. (Pedro)
Quando eu vejo que está muito movimentado a agência, eu tento ao
máximo evitar o [sistema] porque eles têm 60 minutos para dar o
retorno. E geralmente eles não conseguem esse retorno. Às vezes dá
baixa lá, mas não conseguem dar esse retorno. Aí o que que
acontece, eu anoto num papelzinho normal, tento resolver aqui, com
o pessoal que esta aqui no suporte anoto num papel e fico cobrando a
eles por telefone, já dei retorno de fulano, tal empresa... Ai... E
assim... Mas não tem tanto complicação nisso... No GAT informa
isso, que você fala com a atendente, mas o retorno nem sempre é
dado. Diz assim: ah, deixei o recado, o pessoal não retornou. ”
(Simone)
Como tem esse controle de tempo de atendimento, aí que é que o
funcionário faz: eu estou atendendo, quando eu chego mais ou menos
dez minutos que eu estou atendendo, ou cinco, ou um, eu vou lá no
sistema e boto: Monique está lá sendo atendida – atendendo. Ai eu
boto lá: encerrar atendimento. Eu encerro o atendimento na máquina
antes de na prática ter encerrado o atendimento com você. (...) Para a
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máquina, para o gerente, para os controladores aí “de vôo” do
banco, eu atendi em cinco minutos, ou em um ou em dez. Para o
cliente eu estou atendendo ainda. (Pedro)
Então, a telefonista vai pegando os recados, anotando... e quando a
gente pode, retorna. E alguns clientes ela coloca lá no GAT, e
tudo... porque também tem as metas. E alguns clientes,de vez em
quando, durante o dia... a gente vai dando baixa, pra ficar dentro da
meta. Porque assim, o banco lança as metas: tem que atender em 30
minutos, tem que atender em 20 minutos, tem que ter o GAT
telefônico, tem que ter não-sei-o-quê... mas quando chega na agência,
a gente mascara as metas, né? Todas as agências é... fantasiam.
Ela anota o recado, passa para a gente, e uma ou outra ligação é
que vai para o GAT telefônico. (Damião)
Ela anota o recado, passa para a gente, e uma ou outra ligação é que
vai para o GAT telefônico. Já teve até casos de agências, que a
gente teve conhecimento em conversas de treinamento, que a
telefonista anotava todas as ligações durante o dia, e quando a
agência fechava é que ela registrava todas no sistema. Aí os
funcionários iria baixar todas. Aí o pessoal lá da sede viu e disse:
como é que pode, o dia todinho não tinha nenhum registro, e no final
aparecer um monte? Aí eles começaram a distribuir durante o dia...
mas mesmo assim, não é o número real, é um número aparente.
(Damião)
Aqui, tem seis caixas, a gente faz o que pode... e o que não pode.
Sempre dentro da legalidade. Não tem espuma. A gente não pode
forjar [No GAT]. Quando a gente forja, a gente perde crédito, fica
desacreditado. E se eu forjo para dar um percentual excelente,
amanhã eu vou pedir mais um caixa, aí o cara diz: como, mais um
caixa, se você está dando um resultado excelente? Aí a gente vê que
é estar dando um tiro no pé. Se e u maquiei um resultado, agora
sou penalizado pela maquiagem que eu fiz. Então a gente tem que
mostrar a realidade. (Raul)
o [caixa] que não tem resistência trabalha com essa tela [do GAT]
aberta, e eles mesmos estão administrando a fila da própria bateria de
caixas. Eles trabalham mesmo como uma equipe: olha, tua fila está
pior, vamos ajudar ali, olha agora é a minha que está precisando de
ajuda, venham ajudar essa fila aqui. E os outros que não assumem,
que não incorporam essa necessidade, simplesmente atendem as
pessoas que estão na frente, na fila sem ter essa preocupação. Aí é
preciso que alguém tenha essa preocupação e vá mostrando, vá
fazendo por eles. (Carol)
porque eu não me preocupo com o tempo rápido de atender, mas
sim na qualidade. Infelizmente tem colegas que pressionados, acho
que por isso, despacham, mas no outro dia o cliente volta. Tanto é
que um colega diz que eu fico procurando pelo em ovo. “Rapaz ali,
aquele setor é o seguinte: você tem que despachar o cliente.” Então
eu não me preocupo. Se me derem tempo para atender, 20 minutos,
eu posso atender em cinco ou em uma hora. (Pedro)
Cada gerente faz seu arrumado para atingir as metas, mas lá na
frente vai estourar o problema. Com outro, com alguém. [...] Um dia
a casa cai. Um dia ele tem um prejuízo aí quem vai pagar, é assim...

126
(Pedro)
Agora da forma como está... Ele está totalmente distorcido. Mas o
banco trabalha com essas distorções. Geralmente é, né? (Pedro)
dentro do universo que é o Banco Total, você conseguir essa
unanimidade, é meio complexo, é meio complicado, eu acho que o
próprio banco já trabalha com essa sistemática de que dentro da
perspectiva de retorno, vão ter tantos por cento que retornam, tantos
que não... (Mário)
Eu vi muito complicado. Muito temeroso porque eu tinha muito
cuidado com o que faz, cuidado com as coisas. Mas sempre tive
muita certeza de que a gente tinha que vigiar. Era muito vigiado,
muito observado, tudo aqui no banco é muito observado. Tudo.
Tudo, tudo, tudo que a gente faz aqui é muito visto. Mesmo assim eu
acho que a gente tem que sempre ter cuidado. Hoje eu me sinto mais
próximo do sistema porque eu entendo mais uma coisa. Mas eu ainda
tenho muito medo de dar um erro, alguma coisa... (Adão)
Acho que é o sistema faz isso, que tem, o banco, acho que tem
algum sistema operacional aí que faz o controle. Tudo que a gente
faz é gravado, tudo que a gente faz a gente é visualizado. (Adão)

Só que cuidado com o que você faz, cuidado com o que você busca,
que você fica procurando. Mas sempre corra atrás. Corra atrás de
aprender, de buscar os procedimentos. [...] Eu me sinto... É bom
porque a gente sente um pouco mais de liberdade. Mas também fica
sempre com um pé atrás porque a gente sempre tem que ter o
cuidado. De sempre estar no ponto certo, sempre estar com a certeza
do que está fazendo. Nunca vi você fazer uma coisa e ficar com
aquela coisa vários dias pensando, será que um dia vai dar certo, tem
que ter segurança no que você faz. (Adão)
Olhe, quando acontece isso com o sistema, depende... quando aqui tá
lotado, a gente fica com um frio na espinha, morrendo de medo da
reação do povo... o pessoal fica discutindo, fica brigando... e a gente
fica aqui, na defensiva. Numa situação horrível. Quando não tem
ninguém, ou tem um ou dois... muitas vezes, eu tenho uma sensação
de alívio. (...) Porque a gente pára, quebra a rotina. É uma forma de a
gente, entre aspas, descansar. (Damiao)
Tem dias que eu estou assim, tão nervoso, tão com medo da reação
do público que, quando [quando o GAT pára, e] eles [os clientes]
começam a gritar, eu não sei a reação que eu vou ter. (Damião)
Os funcionários sempre têm resistência. Tudo que é novo tem
resistência. Aqui, mesmo, já se criou até... um... alguns estresses, né?
Porque nem sempre a coisa funciona do jeito que a gente pensa que
vai funcionar, as vezes é um equipamento que dá problema... Porque,
a partir daí, todo atendimento é feito através de senha. E todo o
sistema é online, então, se dá algum problema, se o sistema cai,
certo? A agência não funciona.
(Hermes)
É por conta da meta, a gente tem que ter meta para saber aonde tem
que chegar. Nem sempre a gente chega, mas a gente sabe que é lá
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que a gente tem que chegar, e tem que ir corrigindo o que não está
dando certo, tentando melhorar, ir em frente. Quando a gente tem
opção, a gente tem opção e escolhe. Quando a gente não tem, a gente
vai para frente. Vai buscar. Risos. Mas não é nada assim, não vou
dizer que não seja estressante porque toda meta que a gente não
consegue atingir estressa, mas é o modo de cada um trabalhar com
meta. O meu modo de trabalhar com meta não é de morrer, é de
correr atrás, é de buscar, então...(Carol)
Não dá para viver sem a tecnologia. Hoje em dia você é obrigado a
trabalhar com ela ou você está fora do mundo. (Carol)
Implementaria [o sistema GAT] porque acho que toda ferramenta
que te dá dados para você analisar o que está acontecendo, o que
você precisa fazer, é sempre útil. Se ela for usada, é sempre útil
(Carol).
o que não tem resistência trabalha com essa tela que eu estou te
falando aberta, e eles mesmos estão administrando a fila da própria
bateria de caixas. Eles trabalham mesmo como uma equipe: olha, tua
fila está pior, vamos ajudar ali, olha agora é a minha que está
precisando de ajuda, venham ajudar essa fila aqui. (Carol)
Tecnologia hoje, pra mim é tudo. Principalmente dentro do banco.
Hoje tecnologia tá em todo canto. E quem não acompanhar tá fora do
trem. (Raul)
Vamos tentar imaginar o nosso mundo sem tecnologia... seria um
caos! (Hermes)
Eu acredito que melhorou bastante, mas como é todo um sistema
novo, a gente tem aquela dificuldade de adaptação. [...] Então, eu
acho a ferramenta essencial. Quer dizer, tudo que você faz no seu
trabalho você tem que ter uma ferramenta. E essa ferramenta do GAT
eu acho perfeita. Não tenho o que reclamar, não. (Hugo)

Porque eu acho que a gente sempre tem que procurar melhorias.
Porque eu acho que tudo que traz melhorias para a vida da gente a
gente tem que viver. Mesmo que seja pouco a gente tem que fazer.
Sempre buscar no momento. O banco procura algumas coisas. Tem
que sempre procurar enfrentar. (Adão)
Eu me sinto bem porque eles me dão a liberdade, aquela força, de eu
está atrás, de aprender. De ir atrás. Mas ter cuidado. Tem que ter
cuidado em tudo que a gente faz para depois não se arrepender, e ter
as conseqüências. (Adão)
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II - Instância CONTEXTUAL: Banco como contexto imediato
Excertos

Porque, às vezes vai ficar um pouco movimentado, não consegue
verificar no sistema, não consegue dar baixa e ai qualquer um outro
vai lá e dá baixa... (Simone)
Assim, o preferencial, a gente não consegue passar a ligação, porque,
como lá é muuuito movimentado, nunca que eles conseguem... Só
faz chamar. O ramal sempre está ocupado, Mas... Geralmente, para
mim não estar tanto incomodando, porque eles estão muito ocupados,
eu volto para o GAT. E o jurídico... O jurídico também é um pouco
movimentado, um pouco
congestionado
o
ramal do
jurídico. (Simone)
Porque a gente já sabe que toda agência, todo administrador, ele
trabalha com uma margem muito apertada de realização de negócio.
(Mário)
Foi um pouco perturbado aqui. Porque estava muito movimentada
a agência, bem num dia de da agência, teve muito movimento, e foi
muito difícil receber as coisas. Primeiro botaram aqui no
atendimento, ai um pedaço depois, estava muito tumultuado, me
botaram lá para fora, para ajudar lá fora, muita dificuldade, muita
coisa nova, muito aperreio, mas sempre tendo apoio dos colegas,
sempre tendo ajuda, mas foi um pouco distante. (Adão)
Então a gente vai se revezando para que ficar sempre o atendimento
completinho... e o seu descanso é o descanso de você sair para o seu
lanche, né, o seu almoço. Quem tem uma hora, tudo bem, dá pra
almoçar, né? Mas que não tem uma hora, não tem como, não... vai e a
gente fica aqui, contando o tempo de chamar a pessoa. Tem dia que a
gente não tem tempo nem de levantar para tomar água, para ir no
banheiro. (Damião)
Na verdade, existe uma história do banco antes da conta movimento e
depois da conta movimento. Então, por ter entrado depois que o
banco já tinha perdido a conta movimento, eu já comecei a passar
pelo... não passar, mas ser testemunha de uma mudança cultural
muito grande dentro do banco. Porque até aquele momento, o banco
não precisava do mercado. Porque o banco não precisava captar. E
a partir daquele momento o banco realmente teve que sair para o
mercado. E pra sair do mercado teve que haver uma mudança
cultural muito grande, de postura, de atitude do funcionário do
banco. (Hermes)
Lógico, com isso o banco substituiu as pessoas pelas máquinas.
Quando não era informatizado, por exemplo, a bateria de caixa do
primeiro andar aqui dessa agência, éramos 10 caixas! Ai no segundo
andar tinha mais 10, e no terceiro andar tinha um setor de pessoa
jurídica eram mais 2 caixas. E um gerente e um posto efetivo, um
escriturário. Hoje essa agência aqui tem 6 caixas para todo o prédio.
O que era 10, 20, 22 caixas, só aqui no prédio hoje são seis. E isso
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teve a ver justamente com o que foi a informatização, né? (Pedro)
Então, com a informatização acabou essa papelada toda. Tudo é feito
no sistema. Cadê o povo? Cadê? Não precisa mais da gente pra
carregar nada, porque não tem mais o que carregar. Logo, logo, você
sabe muito bem que até os processos vão ser scaneados. Na hora que
scanear, aí acabou a papelada. A gente só assina uma vez, scaneia
uma vez e acabou. Tá ali. Acabou a função da gente, era toda
essa... (Raul)
Como era uma fase de transição, que estava modernizando os caixas
eletrônicos, modernizando bastante coisa, eu também cheguei numa
fase de adaptação dos próprios colegas que vinham do sistema
anterior. E eu achei tranqüilo. [...] A maioria dos produtos já estava
no sistema. Abertura de contas era no sistema... [...] Ainda tinha
muito formulário off line porque o sistema caía e a gente tinha vários
formulários para poder, numa situação do sistema cair ter a forma off
line de fazer. Mas era tranqüilo, assim. Quando caia já era todo
mundo muito bem treinado, já sabia qual formulário usar, para depois
alimentar o sistema. E estava todo mundo naquela de: é coisa nova,
então tinha uma certa tolerância de todo mundo. Porque a gente
estava nesse momento de modernização, de transição. E eu senti dos
colegas que já estavam lá essa disponibilidade no momento de
transição. Então era todo mundo flexível para conhecer um sistema
novo que estava começando e ao mesmo tempo se ele não
funcionasse, se ele se sobrecarregasse, ter a forma off line de fazer.
Então foi bem disponível quando eu entrei no banco. (Dalva)
A gente tinha, os equipamentos eram mais... você preparava papéis e
era escriturado em máquinas... eram as máquinas, que você
escriturava, e ficava registrado nessas máquinas. Não tinha nada
eletrônico nessa época... Eram fichas, você escriturava nessas fichas e
nessas fichas ficavam os registros. Você separava... tipo, um
documento contábil, e esse documento contábil alimentava essas
fichas e essas fichas eram o registro que existia na época. Não era
nada eletrônico. Agora, eletrônico, mesmo, só a partir... acho que de
1996. (Hugo)
quem concebeu esse sistema que tivesse mais funcionários naquela
porta de entrada, que na verdade é um bloqueio, ele quer impedir que
o cliente entre na agência. Uma boa parte fica para o autoatendimento, e que tivesse mais funcionários também dentro da
agência (Pedro)
A questão de você atualizar cadastro lá, fora, no auto-atendimento, já
é uma coisa que facilita. Você usar mais os terminais. Incentivar o
uso dos terminais. Eu trabalho lá fora, eu sei o que é isso, as pessoas
vêm aqui para dentro porque tem medo de usar lá fora. (...) Coisas
que as pessoas vem fazer aqui, podia fazer lá fora... (...) Tem gente
que vem fazer a mesma coisa aqui dentro. E isso já atrapalha a
excelência, o atendimento, já atrapalha a forma de atendimento, do
tempo que é cobrado. (Adão)
Tem uma diferença. Acho muito mais ligth você está ajudando, está
sendo mais ativo lá e aqui você está recebendo as coisas. Claro que
tudo é atividade, você tem que ajudar. Mas tem muito que ficar um
pé atrás. Ficar escutando. A pressão é muito maior aqui dentro. É
uma grande diferença. (Adão)
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Se for tudo do jeito que dizem, na teoria, vai melhorar bastante.
Porque vai ter essa equipe lá fora, e com essa equipe lá fora, a
gente já filtra muita coisa. E, se a gente vai resolver muita coisa lá
fora, pouca gente vai entrar. Então, vai-se conseguir ficar dentro de
um certo tempo... sempre vai tá ali, atingindo alguma coisa. Porque
eu estando lá fora com mais dois funcionários, senha, para alterar, pra
desbloquear, pra cadastrar, ninguém precisa entrar. Se tiver com
funcionário disponível lá, cartão pra entregar, a gente pode vir pegar
o cartão e imprimir só o termo e levar só para o cliente assinar. CCF,
da mesma forma, CPF, da mesma forma. Uma consulta simples,
numa conta, um bloqueio, da mesma forma. Empréstimo, da mesma
forma. Fatura de cartão, da mesma forma. Então, assim, isso já iria
desafogar o atendimento muito... um cálculo de seguro, da mesma
forma... lá fora eu tenho lá toda a plataforma, eu tenho tudo, né, só
não tenho impressora. É... aí o pessoal ia entrar pra quê? Pra abrir
conta... não iria perder tempo abrindo conta... enorme lá fora... teria
que vir para aqui, realmente... mas eu acho que tendo uma equipe de
pré-atendimento, como é a questão desse projeto, melhora muito o
atendimento ao público. (Damião)
Até mudando, deixando ele lá na frente, eu fico atrás faltando um,
mas a turma lá na frente, não falta. Porque é a sala de visitas. Você
está na sua casa, você recebe seus amigos na sala de visitas, está
tudo bonitinho. Se o quarto de despejo lá atrás está virado, é
problema nosso, interno. (Raul)
A partir do momento que o Banco definiu que o foco agora é
atendimento, que ele mudou essa filosofia, não mais só o negócio
ou o atendimento em si como atendimento que gera negócio,
inverteu a ótica da coisa, e ai que ele passou a botar efetivamente
em relatórios de acompanhamento via avaliação de agências esse
indicador. (Mário)
pelo programa de excelência existe uma meta. E se você não cumprir
essa meta, parece-me que cai na escala de metas e de pontuação da
agência. Mas eu devo ter passado dessa meta, então, se existe,
porque eu não me preocupo com o tempo rápido de atender, mas sim
na qualidade. (Pedro)
Meta de horário? A gente corre muito. (risos) Vai vendo assim. As
vezes precisa botar mais gente aqui, as vezes quando tem gente para
botar, que é muito raro. A gente tenta agilizar ao máximo o
atendimento, tenta encaixar as coisas o mais rápido possível. Pra ir
combinando para a gente ver. Bota gente para atender aqui, solto,
tentando adiantar o serviço mais rápido. E assim vai para ver se
consegue. Muito difícil. Porque falta muito pessoal, falta muita
estrutura para a gente manter tudo isso. Mas graças a Deus a gente
sempre está... Às vezes a gente consegue. (Adão)
O GAT telefônico é outro projeto daqueles do Banco, que tem a
teoria linda, e na prática, a gente fica se adequando pra cumprir a
meta. (Damião)
É como eu digo, é engraçado: o banco lança as metas: tem que
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atender em 30 minutos, tem que atender em 20 minutos, tem que ter o
GAT telefônico, tem que ter não-sei-o-quê... mas é... pra cumprir leis,
pra cumprir determinações, pra cumprir resoluções... mas quando
chega na agência, a gente mascara as metas, né? Todas as agências
é... fantasiam, arranjam um jeito de cumprir pra se dar bem no
ATB pra se dar bem no Sinergia... mas, quando vai ver a pratica,
mesmo, não tá funcionando. (Damião)
A gente atende à demanda. Muitas vezes o nosso gerente geral e o
gerente de administração estão trabalhando aqui o atendimento...
estão sendo PE de luxo, também... Eu chamo PEs de luxo... porque
eles eram pra estar negociando, e ele estão aqui, com a gente, no
atendimento. Então, pra gente tentar se enquadrar ..é... nos 30
minutos... a gente não consegue. Se você for ver, a gente não
consegue. Mas se a gente tentar ficar o mais próximo possível, é
colocando força máxima no atendimento. Eles estão aqui, atendendo
todos os dias, a gente tá com os PEs que tem aqui. A gente está com
o gerente do atendimento, no momento, atendendo, gerente
exclusivo, atendendo, gerente geral, atendendo... e mesmo assim, a
demanda é tão grande que a gente não fica dentro da meta.
(Damião)
Existe um sistema chamado carteira, onde eu tiro as metas. O
esperado e o realizado. O que ele me determina e o que... o
acompanhamento do que eu faço. E o rel, que ele me dá o perfil da
minha carteira... ele me diz quantos clientes tem, e não tem o
produto... inclusive, com combinações. O que tem isso, e não tem
aquilo... o que tem aquilo e não tem isso. Para que eu possa
implementar ações para atingir o objetivo da minha carteira, atingir o
potencial que ela tem. (Dalva)
Que as vezes você vê que você tem uma meta de atender em trinta
minutos, e você não tem elementos, gera uma certa... angústia...
porque você não consegue fazer. [...] Hoje, por exemplo, não está
bom. Não está numa situação ideal. Mas a gente persegue a situaçaõ
ideal. (Hugo)

É como eu entendo: a grandiosidade do banco às vezes dificulta,
porque lá em Brasília o lógico eles tem que pensar um programa que
dê amplitude, mas aí se eles forem se deter em um detalhe, um cara lá
em Brasília estiver pensando que lá no Rio Grande do Norte, num
interior do RN, não tem telefonista, não vão implantar um programa
nunca. (Mário)
Naquela época entrar no Banco Total é como hoje entrar no
Ministério Público, na Justiça Federal. É um emprego que pagava
bem, uma remuneração muito boa e você pensava que nunca iria sair.
De fato eu não vou sair, né? Porque já esse tempo todo eu acho que
não compensa. (Pedro)
Aí surgiu, os antigos, aí surgiu uma nova modalidade. Nós
resistimos para que não houvesse a redução salarial, e naquela época,
os próprios patrões, principalmente o governo FHC, ele encontrou
um subterfúgio. Nas grandes greves que nós fizemos, capitaneado
muito pelo Banco Alfa, o governo criou, queria tirar nossos direitos:

Grandiosidade

Antigamente

132
anuênio, licença prêmio, vários outros itens, redução de salário, e aí
não foi possível por função da resistência nossa de greve. (Pedro)
O que que o governo fez: para quem está trabalhando no Banco Alfa
hoje, não muda nada, mas, a partir de dezembro de 98, me parece,
quem entrar no Banco Alfa não vai ter tais e tais direitos. Nós até
acabamos uma greve, mas porque a gente não tinha mais capacidade
de resistir, ou seja, defender o futuro tanto do salário quanto dos
novos funcionários. E hoje tem essas duas categorias que você até faz
parte de uma delas. Isso foi ruim e ate hoje tem essas grandes
dificuldades.
Por isso que há hoje uma rotatividade alta. Quem entra está
pensando em sair e os antigos que estão dentro estão doidos pra
sair porque mudou tudo, né? Com as novas tecnologias e com a
vitória do capital nessa luta, agora a gente faz lutas defensivas. Para
manter o que tem, nunca para aumentar um direito. É sempre para
readquirir o que foi tirado no passado.
Eu digo aos meninos: tome o banco como um trampolim: lhe ajuda
com seus estudos. Mas acho que aí fora está mais divertido. E as
metas que virão. Bancário já deixou saudades de uma época boa.
Eu tenho colegas aposentados aí, que são chefes de supervisão, não
têm nem a comissão que eu tenho, e ganham uns R$ 25.000,00. não
chega mais a isso,nunca. É muita coisa isso, eu sou sincero em lhe
dizer. Acho que fazer como um batente, como um trampolim,
pra você se escorar, fazer seus estudos, é um aprendizado, isso
aqui é uma escola... mas todo mundo que entra aqui pra tomar posse
eu digo: cara, não se acomode, tá estudando? Continue seus estudos,
não faça como eu fiz, porque só agora eu estou correndo atrás...
É desgastante... é prazeroso, mas é desgastante, porque você tem
que tomar conta de tudo... Porque eu sei que eles vão se acomodar...
como eu me acomodei. eu digo, não, não faça isso, não que vocês
vão se acomodar, e hoje em dia não é lugar pra tar acomodado...
então, é isso. (Raul)
A maior resistência que a gente sentiu foi essa que eu lhe falei,
primeiro o pessoal antes de iniciar tudo, eles entendiam que era mais
uma coisa a ser feita. Ai a crítica geral é que já trabalha no limite, que
não sobra tempo pra nada, como é que vai fazer outra coisa... E a
gente esclarecia que não era para fazer outra coisa, era para fazer a
mesma coisa de forma diferente. A ponta da coisa, a área de
execução dos ramos de agência, os caixas e a área negocial, era mais
fácil, na realidade eles não iam ter grandes problemas em se adaptar.
O mais complicado efetivamente era a parte gerencial, e aí eu não me
refiro apenas aos primeiros gestores, mas, por exemplo, pra que o
ambiente da bateria funcionasse a contento, além do envolvimento
dos caixas, era necessário planejamento porque ele quem ia ficar
monitorando e atuando efetivamente no sistema. Na área negocial, a
mesma forma, os gerentes de módulo de área negocial é que
efetivamente fazia a coisa andar. Aos primeiros gestores, a não ser
em agências muito pequenas, cabia apenas acompanhar o
desempenho dessa gestão de instrumento. (Mário)
É muito difícil ser excelência nesses termos. Então tem que se
adaptar. Dar suporte para essa excelência. (Adão)
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Então a gente tinha o receio de que de fato fosse substituído, como de
fato foi na revolução industrial, que os trabalhadores quebraram
máquinas, fizeram... Mas não tem como você ir contra essas
invenções, né? Tem é que se adaptar, (Pedro)
Naturalmente, é igual a criança quando nasce, não aprende a falar de
hoje para amanhã, né? Vai aprendendo e vai falando... como
escrever... Se você pegar o primeiro dia e hoje, dá uma grande
diferença, mas a adaptação é normal, ela é gradativa. (Carol)
Porque quando eu entrei, [O GAT] já estava implantado. Eu tive que
me adaptar. [...] Eu já entrei na roda-viva... (Dalva)
Olhe, a adaptação ela é sempre... toda mudança, ela traz uma certa
expectativa... algumas pessoas recebem melhor, alguns
funcionários... da mesma forma, o cliente. Alguns funcionários
conseguem se adptar melhor, outros não. E como eu falei, o banco
passou por um processo de uma mudança cultural muito forte. Hoje,
o banco que existe hoje é um banco totalmente diferente do que
existia há 24 anos atrás. Totalmente, totalmente diferente. Então,
hoje, é outra coisa, nós tamos mais adaptados Quem tem de certa
forma uma resistência, leva para o lado negativo, mas depois, todo
mundo tem que se adaptar, eu acho que é uma questão inerente,
mesmo, do ser humano. Nós somos muito adaptáveis, temos que
nos adaptar.. é uma questão de sobrevivência. (Hermes)
Atualmente eu sou gerente geral de agência. Estou exercendo a
função há seis anos, essa já é minha quarta agência. (Hermes)

Rotatividade

Eu gosto muito do que faço. Apesar de ela ser uma atividade que tem
um nível de estresse, ela tem um nível de estresse muito grande,
porque é uma atividade que exige muito das pessoas, muito, muito,
mesmo... você o tempo todo é exigido... porque você tem que
cumprir um acordo de trabalho... que não pode ser diferente, toda
empresa tem seu orçamento, tem seu acordo de trabalho... ao mesmo
tempo, você tem uma clientela cada vez mais exigente, e você tem
que tá sempre atendendo aos dois lados... empresa e clientes... e
também, e nesse contexto, o mais importante é o cliente, porque
também sem o cliente, a empresa não existe. (Hermes)

Estresse,
exigência, metas,
empresa x cliente

Porque se você é gerente de relacionamento, e você tem celular, e
telefone fixo, e e-mail, aí fica difícil de você gerenciar todos esses
canais. (Dalva)
Não dá para viver sem a tecnologia. Do mesmo jeito que ela ajuda,
ela atrapalha. Não dá para dizer que ela é 100% positiva não. É uma
coisa que você se sente muito presa e muito amarrada a ela.
(Carol)
Hoje, você depende totalmente dele... você só trabalha em cima do
que tá... então, você, todo tempo, é... consultando relatórios que você
tem, relatórios gerenciais, principalmente, relatórios... para que você
possa montar sua estratégia, para que você possa montar seu dia...
Hoje o sistema e os relatórios que nós temos aí são altamente
suficientes para que você possa desempenhar suas funções. Aliás,
acho que tem informação até demais. Você as vezes nem consegue
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perceber. Mas são informações de todo tipo que você precisar, você
consegue. Informações essenciais pra você desenvolver seu trabalho.
Você só não desenvolve, se você não quiser, mas que tem informação
aí suficiente pra usar estratégias e atingir seus objetivos. Eu acho
suficiente. (Hugo)

Hoje por exemplo, como gerente geral, eu só estou preocupado com
atendimento e fazer negócio, porque a parte de BackOffice quem faz
é uma outra equipe. Apesar de os funcionários estarem fisicamente
aqui eles não são... não estão na minha... sob a minha gestão. Eu não
me preocupo mais com essa questão de tesouraria, de caixa, de
terminais... de parte administrativa, então isso é muito bacana.
(Hermes)

Agora, o banco segmentou. A parte de negócios ficou com a gerência
da agência, e essa segunda parte, que fica a parte interna, que é o
suporte, e a parte de valores, fica com o suporte operacional. E o que
é que vem a acontecer? Um gerente, muitas vezes, deixava de fazer
negócios, de ir para a rua, porque tinha que ajudar a abrir um cofre,
porque tava com a chave, porque ele tinha que... tratar de um caixa da
agência, saber quanto é que tinha de estar com dinheiro a agência.
Então, era uma coisa que tomava conta do gerente, e que não era a
praia dele. O correto seria o que está sendo feito... que ele vá pra rua
buscar cliente, trabalhar o cliente dele, fazer lucro. (Raul)

Divisão das
tarefas

O supervisor de atendimento é peça-chave, porque ele direciona. O
supervisor de atendimento faz a triagem. Ele consegue tirar da fila
e enxugar a fila, para que fiquem as pessoas em condições, que serão
atendidas. Então a gente tem sentido que é um grande apoio. (Dalva)

Negócios x
operacional

Ai você parte do principio de que é uma filosofia que já estava bem
arraigada, naquela forma de atendimento, partindo do princípio que
alguns administradores não compram a idéia de pronto, que eles
acham... Que, realmente, assim, o princípio básico dessa nossa
filosofia é gestão, então tem que ter o comprometimento de quem vai
gerir. O gestor – primeiro o gestor tem que comprar a idéia,
transmitir pra alguém de confiança que vai também ficar. Então,
na realidade, para a conta, a grande massa, não altera, assim, não
sobrecarrega, ele só muda a forma de agir. Agora, para os gestores,
aqueles que não estavam efetivamente agindo, aí ele teve uma
demanda, que eles podem entender como extra, mas que na realidade
faz parte da atribuição deles. E nisso a gente tem sentido alguma
dificuldade, tanto que no estado não tá assim tão adiantado. (Mário)
O mais complicado efetivamente era a parte gerencial, e aí eu não me
refiro apenas aos primeiros gestores, mas, por exemplo, pra que o
ambiente da bateria funcionasse a contento, além do envolvimento
dos caixas, era necessário planejamento porque ele quem ia ficar
monitorando e atuando efetivamente no sistema. Na área negocial, a
mesma forma, os gerentes de módulo de área negocial é que
efetivamente fazia a coisa andar. Aos primeiros gestores, a não ser
em agências muito pequenas, cabia apenas acompanhar o
desempenho dessa gestão de instrumento. [...] Não teve nenhum caso
que dissessem: não, não vou implantar. Teve alguns casos que assim,
o pessoal é meio descrente, que dizia que não ia dar certo, (Mário)

Supervisor
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os que vestiram a camisa praticamente estão atendendo 100% dentro
do prazo. Tem aqueles que têm mais resistência que, é como toda
cultura que a gente não muda do dia para a noite, que a gente tem que
mostrando para a pessoa as vantagens, enxergando as desvantagens,
também, lógico, mas, mostrando as vantagens para a gente poder
fazer com que a pessoa acredite naquilo. Na hora que ela acreditar a
coisa dá certo. Fazer acreditar é o mais difícil. (Carol)
Temos conseguido, não na excelência, porque é tudo muito novo... e
a gente mudar procedimento, mudar cabeças, não é fácil. A gente
vai mudando aos poucos. (Raul)

Crença
“Metáforas”:
Religiosa/Transce
ndência?
O ” ideomito”?

Porque o GAT ele passa por vários processos. A agência tem que
adquirir alguns os equipamentos. Desde o TDS, que é aquela
máquina dispensadora de senhas(...) Toda uma configuração, uma
mudança de layout... por exemplo, aqui nessa agência, a gente já
começou o processo de mudança do layout da agência, hoje,
mesmo... Os caixas não vão ter mais filas, os clientes vão esperar
sentados, vão receber uma senha. E tem todo... no auto-atendimento,
nós colocamos um balcão, com um terminal e uma impressora... quer
dizer, o cliente pode ser atendido lá, no auto-atendimento, mesmo.
Muitas vezes o cliente é atendido lá fora, antes, mesmo do horário de
funcionamento da agência. Então, de certa forma, nós estendemos o
nosso horário de atendimento. E passa principalmente pela, também,
uma mudança de postura... uma mudança de postura do
funcionário. Atendimento é atitude, atendimento é postura.
(Hermes)
Tem que ser austero, porque a gente trabalha com a segurança deles...
principalmente, eles quebram muito segurança, e eu digo que eles
têm família. Não houve nenhum caso ainda, o mais próximo foi
comigo, mesmo. Mas foi só... eu achei que seria... seqüestrado, mas
não foi, graças a Deus. E eu prezo, eu zelo, pelos doze que eu tenho
nos pontos. Segurança é prioridade. Não tem como, se não solucionar
de momento, mas a gente cria uma situação para que não ocorra mais
uma vez. Sempre acontece. O cara dá uma bobeira, não se liga muito.
Aquela coisa, de você não fazer sempre o mesmo caminho pra casa,
horário certo, bom, fazer com que não passem por nenhuma situação
de risco. Todos nós trabalhamos com a grana, e grana é
procurado demais.
Minha família tem muito que reclamar de mim. Acho que vão
reclamar muito: aquele cara não queria nada com a gente, não, mais
com o trabalho dele. Então, eu casei com o banco, né? Uma vida
inteira... Muita gente não vive isso. É uma satisfação, graças a Deus.
Mas eu digo, você não continue aqui, não...você pule fora. (Raul)

A gente fica feliz, porque hoje nós trabalhamos numa empresa
totalmente voltada para o mercado. Estamos ai concorrendo em pé de
igualdade com um mercado que é extremamente competitivo. O
banco, apesar de algumas... alguns posicionamentos que são de
vanguarda... que são depois copiados pela concorrência... mas
também a gente tem aprendido muito, o banco tem aprendido
muito... porque nós passamos um tempo, pra você captar o que a
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concorrência está fazendo, a gente passava muito tempo pra se
adaptar a isso aí, e isso era prejudicial à empresa.. e hoje a gente
consegue se adaptar rapidamente... A concorrência criou uma solução
nova, um produto novo, a gente tá copiando, do mesmo jeito que eles
fazem com a gente. (Hermes)
Uma preocupação constante com o cliente, de melhoria de
atendimento, numa tentativa de captar a percepção do cliente...
porque o importante não é a forma como a gente está vendo as
coisas, mas como nossos clientes estão vendo. (Hermes)
Então a gente já tem um trabalho de direcionamento do nosso
cliente para o auto-atendimento. Agora nós temos mais um canal
forte, que é a central telefônica, que são transações seguras, feitas
para um canal... tem a internet, tem o caixa eletrônico. Então, o
cliente antes contava com uma dependência da agência. E hoje a
gente oferece quatro canais para o cliente... eu diria até mais... porque
a internet tem tanto o portal do banco, quanto os específicos, de
seguridade, de veículos, de previdência... então o cliente tem acesso à
informações diversas, e nisso o banco é muito bom. Pode inclusive
fazer simulação. Então você vê que aquela dependência do gerente
de relacionamento da agência tem diminuído bastante. E também
esse cliente, não é mais como o de antigamente, é um cliente também
que está passando por um momento de transição, partindo pro autoatendimento, é o dia-a-dia deles, em diversas situações... então,
porque não a bancária? Aliás, principalmente a bancária, que é
importante. Então, eu acho que melhorou bastante o sistema. (Dalva)
Porque a gente ainda está passando por aquela fase que o cliente que
nem sempre se auto-atende. Então a gente não pode trabalhar com
um quadro, como se todo cliente já se auto-atendesse. Vai ser a
realidade futura. Mas não é a realidade de hoje.(Dalva)
A lei chamada lei das filas. No RN, não, em Natal, porque é por
município, não é por Estado, cada Câmara aprova sua lei, aqui são 30
minutos em período normal e 45 em período de pico ou depois de um
feriado, véspera de feriado... ou seja, em períodos de pico, pagamento
de funcionalismo, INSS, são 45 minutos nesses períodos. (Pedro)
Naquele tempo existia algo como em torno de um milhão de
bancários. Hoje, eu não tenho idéia... hoje, deve existir algo em
torno de quinhentos mil, por aí. Entre quinhentos e seiscentos mil.
Pra você ter uma idéia, há vinte e quatro anos atrás... houve uma
enxugada. Por quê? Porque todo o processo era manual. Então, se
exigia muito da mão-de-obra. Os funcionários faziam trabalhos bem
específicos, bem especializados. (Hermes)
Na seleção para seção das fichas para ir para o caixa, para ir para o
atendimento preferencial, para ir para o exclusivo. Dentro de cada
setor desses no caixa, tem que ter aquele que... o idoso, o com
necessidades especiais, a grávida, o que está com cadeira de roda, o
cadeirante, então você separa [os clientes]. (Pedro)
(...) Que tivesse mais funcionários naquela porta de entrada, que na
verdade é um bloqueio, ele quer impedir que o cliente entre na
agência. Uma boa parte fica para o auto-atendimento, e que tivesse
mais funcionários também dentro da agência. (Pedro)

Satisfação
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Porque eu sempre fico no lugar do cliente, porque eu sou paciente
mas eu sei meu direito, aí eu atender ligação com o cliente na minha
frente eu fico envergonhado: não posso, não posso. (Pedro)
Lá fora tem várias máquinas uma pessoa vai, por exemplo, fazer um
empréstimo, você está evitando que uma pessoa que está precisando
fazer aqui um seguro, está precisando fazer a senha, que tem que
fazer aqui, renovação, de tumultuar. Ta fazendo que a gente trabalhe
mais tranqüilo, que os clientes saiam satisfeitos, um atendimento
mais ágil, porque está filtrando. O importante é a gente filtrar.
Separar as coisas. (Adão)
Porque eu acho que tudo parte da satisfação. Se eu vou numa loja,
e sou bem atendido, eu volto; se eu vou num banco, e sou bem
atendido, eu volto, também. Então, a gente tem que olhar pro
cliente primeiro. Um cliente bem atendido, na hora em que eu
oferecer um produto, ele vai querer. Se ele tiver uma demanda por
um produto, ele vai lembrar de procurar o banco. Então, vai ser mais
fácil... se eu for num supermercado, e eu passar duas horas na fila,
eu não volto mais, eu vou em outro. Então, no banco, assim... é pra
ser da mesma forma, e agora que o banco está se popularizando, vai
ser dessa forma. (Damião)
Tem dias que eu estou assim, tão nervoso, tão com medo da reação
do público, que, quando eles começam a gritar, eu não sei a reação
que eu vou ter. Eu vou fazer dez anos de banco... há quinze dias, um
cliente me empurrou, lá fora... por causa dessas coisas de
atendimento. Então, assim, a gente nunca sabe o que é que pode
acontecer com a gente. É complicado assim... eu adoro o atendimento
quando está dento... esse negócio dos 30 minutos é a coisa melhor do
mundo, se a gente pudesse cumprir... agora, quando começa a ficar
uma hora, uma hora e pouco, eu me coloco no lugar dos clientes. Aí
fica aqueles clientes tudo olhando pra gente, aí eu pego uma abertura
de conta. Meu Deus, eu não sei não... é assim que a gente se sente. Eu
acho que a gente trabalha sempre... pisando em casca de ovos.
(Damião)

