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RESUMO 

 

Tradicionalmente, o conceito de resistência alude a movimentos coletivos e explícitos de 

oposição, como greves e paralizações. A modernização das ferramentas de controle e das 

práticas gerenciais evidenciaram formatos informais e menos visíveis de oposição, como 

piadas e ironias. Desde então, pesquisadores de diversos campos tem estudado a resistência 

para compreender estes comportamentos. A partir da revisão da literatura, verificamos que 

pouco se sabe sobre as respostas dos gestores e sobre as implicações da resistência informal. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi compreender como os gestores lidam com a resistência 

informal à vigilância eletrônica. A coleta e a análise dos dados foram realizadas com base na 

Teoria do Processo de Trabalho (LPT) e na literatura de coping. Em termos metodológicos, 

este é um estudo descritivo e exploratório que adotou a abordagem qualitativa e aplicou de 

entrevistas semiestruturadas episódicas. Devido ao caráter controlador das atividades, a 

amostra foram nove gestores de equipes de teleatendimento (call centers) que trabalhavam 

para empresas de diferentes setores na cidade de Natal. Para analisar os dados foi utilizada a 

Análise de Conteúdo com a adoção da técnica de análise categorial ou temática. Para dar 

consistência e agilizar o processo analítico, foi utilizado o software NVivo
®
 para codificar, 

categorizar e realizar análises comparativas através de modelos dinâmicos, mapas de árvore e 

nuvens de palavras. Os nossos resultados confirmam o controle intensivo do trabalho em 

empresas de teleatendimento. Foram identificadas 15 expressões de resistência informal nos 

casos investigados, sendo fofoca o tipo mais citado pelos entrevistados. A maioria dos 

gestores afirmou tomar uma atitude imediata assim que identifica a resistência, sendo a 

conversa a atitude mais citada. Por fim, apenas dois entrevistados reportaram casos de 

flexibilização das normas por causa da resistência de rotina, em todos os outros casos ela não 

pareceu ter gerado mudanças. 

 

Palavras-chave: Controle organizacional. Resistência informal. Vigilância eletrônica. Teoria 

do Processo de Trabalho. Gestão da Tecnologia de Informação. 
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ABSTRACT 

 

Traditionally, the concept of resistance alludes to collective and explicit movements of 

opposition, like strikes and protests. The modernization of mechanisms of control and 

management practices evidenced informal and less visible forms of resistance, as jokes and 

irony for example. Since then researches about resistance has grown within partly overlapping 

fields. Based on the literature review, we verified that little is known about managers’ 

responses and implications of informal resistance. Because of that, this researchs’ objective 

was to understand how managers deal with informal resistance to electronic surveillance. To 

collect and analyse data we adopted a conceptual framework derived from core Labour 

Process Theory (LPT) and coping. In terms of methodology, this research is a descriptive and 

exploratory study with qualitative approach and the appropriation of episodic semistructured 

interviews. Due to the extensive use of control mechanisms, the sample was nine managers of 

call center teams’ working for companies of different industries in Natal. To analyze the data 

collected we used content analysis technique with appropriation of categorial (or thematic) 

codification. Aiming to provide more consistency and streamline to the analytical process we 

adopted NVivo
® 

software to code, categorize and make comparative analysis using dynamic 

models, tree maps and word cloud. Our results confirm the extensive use of control 

mechanisms in call centers. We also identified 15 expressions of informal resistance to 

electronic surveillance on the cases investigated, being gossip the type more cited by 

interviewees. Most managers said take immediate attitude when recognize resistance, being 

conversations the attitude more cited. Finally, only two interviewees reported cases of 

flexibilization of the rules because everyday resistance, in all the others cases resistance did 

not reached its goals. 

 

Key-words: Organizational control. Routine resistance. Electronic surveillance. Labour 

Process Theory. Information Technology Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO 

   

 O início do “relacionamento” entre controle e resistência remete à origem das próprias 

organizações. Segundo Motta e Vasconcelos (2009) e Braverman (1987), na Antiguidade e na 

Idade Média – quando não era comum o interesse de expandir cada unidade de capital 

investido – já era possível identificar relações conflituosas entre patrões e subordinados. Na 

Grécia antiga, por exemplo, muitas vezes eram os próprios escravos que supervisionavam o 

trabalho dos demais. Insatisfeitos com as condições de vida a que eram submetidos, muitos 

adotavam comportamentos de resistência, como absenteísmo, negligência e tentativas de fuga. 

 Na segunda metade do século 20, a entrada dos computadores pessoais e das redes no 

ambiente de trabalho apontaram para uma nova necessidade: a modernização das ferramentas 

de controle. A desonestidade, o desconhecimento e a negligência do uso das tecnologias 

permitiram que informações estratégicas fugissem e fossem utilizadas contra as organizações 

(BEAL, 2005). Preocupadas com os resultados, as empresas criaram um conjunto de políticas, 

procedimentos e medidas técnicas, chamados de Segurança da Informação (SI) (LAUDON; 

LAUDON, 2001), bem como, dispositivos tecnológicos para o monitoramento a distância de 

pessoas, chamados de dispositivos de vigilância eletrônica (ZIMMER, 2009). 

 Para compreender a resistência aos novos dispositivos de controle, surgiram duas 

correntes principais de pesquisa (CARDOSO, 2010). A primeira, baseada no panóptico de 

Foucault (2007) – projeto arquitetônico prisional desenhado para não permitir que o preso 

saiba quando está sendo vigiado – defende que a disseminação da tecnologia no ambiente de 

trabalho criou um estado de alienação que anula parcial ou completamente as manifestações 

de resistência (SEWELL; WILKINSON, 1992; FERNIE; METCALF, 1998; KINNIE; 

HUTCHINSON; PURCELL, 2000). Para ela, o tamanho reduzido dos dispositivos – ou até 

invisíveis, no caso dos softwares – gerou uma ilusão de autonomia nos empregados, que 

passaram a aceitar as imposições da gerência. 

 A segunda, com uma leitura diferente da obra de Foucault (2007), considera que a 

resistência é inerente ao poder (ACKROYD; THOMPSON, 1999; LANKSHEAR et al., 2001; 

TAYLOR; BAIN, 2003; ZIMMER, 2009). Para esta corrente, a perspectiva de “controle sem 

resistência” é uma visão simplista da complexidade das relações de trabalho (ZIMMER, 

2009) e afirma que oposições continuarão a existir independente da forma de controle adotada 

pela organização. A diferença, no caso da vigilância eletrônica, é que a tecnologia tornou as 
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manifestações menos visíveis aos gestores (resistência informal), tal como tornou o controle 

para os trabalhadores. 

 A ampla aceitação da segunda corrente (ELLWAY, 2013) levou os pesquisadores a 

estudarem cada vez os comportamentos de resistência informal (ou de rotina) (MCCABE, 

2014), surgindo diversas pesquisas sobre o tema – ver apêndices A e B para lista de estudos 

de caso e pesquisas etnográficas identificadas. Os diferentes embasamentos teóricos e as 

diferentes visões dos autores geraram divergências no campo e apontaram para campos que 

precisavam ser investigados (lacunas). O problema deste trabalho foi construído a partir de 

duas lacunas identificadas, uma na literatura internacional e outra na nacional. 

 A lacuna identificada na literatura internacional se refere a resposta dos gestores à 

resistência informal (RIVARD; LAPOINTE, 2012). Os poucos estudos realizados sobre a 

visão dos gestores focaram, em sua maioria, em encontrar formas de prevenir a resistência no 

trabalho (TENG; GROVER; FIEDLER, 1996; JIANG; MUHANNA; KLEIN, 2000). A única 

pesquisa identificada que investigou a resposta dos gestores foi a de Rivard e Lapointe 

(2012). Os autores reuniram 89 textos de diferentes setores e, através de uma meta-análise, 

determinaram quatro possíveis respostas gerenciais à resistência. Não foram identificadas 

pesquisas que tivessem ido à campo em um período delimitado e com um instrumento 

próprio, para investigar como os gestores lidam com estas situações – o que caracteriza uma 

lacuna. 

 A lacuna identificada na literatura nacional se refere às implicações da resistência 

informal para os trabalhadores. Assim como Zimmer (2009), não identificamos pesquisas 

brasileiras que tenham ido a campo investigar se a resistência informal serve como 

“instrumento de mudança” (p. 97) das organizações. Na literatura internacional, por outro 

lado, os autores estão divididos em três correntes de pesquisa – uma que aponta que os “micro 

atos” de resistência informal anulam as ações formais e reforçam os mecanismos de controle 

da organização (ROSCIGNO; RODSON, 2004; CONTU, 2008; DEETZ, 2008; 

KARREMAN; ALVESSON, 2009; KORCZYNSKI, 2011); outra que defende que os atos de 

resistência informal podem gerar pequenas mudanças na estrutura (RODRIGUES; 

COLLINSON, 1995; PRASAD; PRASAD, 2000); e outra que acredita o uso estratégico da 

resistência pode gerar resultados positivos para a organização (THOMAS; SARGENT; 

HARDY, 2011; COURPASSON; DANY; CLEGG, 2012; HON; BLOOM; CRANT, 2014).  

 Diante das lacunas identificadas, percebemos que o ponto de vista dos gestores contém 

informações tanto sobre a sua atuação (gestor) quanto sobre as implicações desses 

comportamentos na organização. Assim, desenvolvemos o seguinte problema de pesquisa: 
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Como os gestores lidam com as manifestações de resistência informal à vigilância 

eletrônica?  

 Para responder ao problema proposto, consideramos que o verbo “lidar” tem o mesmo 

significado do termo inglês “coping”. Conforme Lazarus e Folkman (1984), coping é o 

processo pelo qual o ser humano administra sua relação e emoções com as demandas 

estressantes do meio ambiente. Quando o indivíduo identifica uma situação de estresse, ele 

utiliza estratégias de enfrentamento que buscam reduzir ou eliminar o agente estressor. 

Considerando a resistência informal uma fonte de estresse para o gestor, utilizamos esta 

literatura para identificar e classificar a forma de lidar dos gestores. 

 A base teórica do estudo foi a Teoria do Processo de Trabalho, oriunda do inglês 

Labour Process Theory (LPT). Esta teoria foi “inaugurada” por Braverman, em 1974, para 

compreender as relações de trabalho no sistema capitalista (ADLER, 2007, p. 1313). Segundo 

Efthymiou (2009, p. 16), a LPT é uma das ferramentas mais apropriadas para investigar 

conflito, resistência e maus comportamentos no ambiente de trabalho. Na literatura, outros 

autores também utilizaram esta teoria para estudar a resistência no trabalho (TAYLOR; 

BAIN, 1999; CALLAGHAN; THOMPSON, 2001; FLEMING; SEWELL, 2002; TAYLOR; 

BAIN, 2003; MULHOLLAND, 2004; EFTHYMIOU, 2009; DESAI, 2010; ELLWAY, 2013; 

MCCABE, 2014).  

 A pesquisa foi realizada no setor de teleatendimento (call centers). Fizemos esta 

escolha com base na literatura, que aponta o setor como o ambiente ideal para investigar os 

conflitos nas relações de trabalho (BRAGA, 2006; ELLWAY, 2013). Segundo Taylor e Bain 

(1999), os call centers superam todos os lugares onde o controle intensivo já foi investigado. 

Na literatura internacional, identificamos diversas pesquisas empíricas que utilizaram o setor 

para investigar a resistência ao controle (MULHOLLAND, 2004; TOWNSEND, 2005; 

STEVENS; LAVIN, 2007; MCCABE, 2014) – ver apêndice A para lista completa. No Brasil, 

por outro lado, identificamos apenas os trabalhos de Ricci (2010) e Cavaignac (2010). É 

importante ressaltar que estes trabalhos foram realizados em apenas uma central de 

atendimento cada e que o foco era nas reações dos operadores, não na dos gestores – como é o 

caso do presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

 

Compreender como os gestores lidam com as manifestações de resistência informal à 

vigilância eletrônica. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
i. Levantar as atividades monitoradas pelos gestores com o uso do sistema de vigilância 

eletrônica; 

ii. Descrever as manifestações de resistência informal à vigilância eletrônica percebidas 

pelos gestores em seus subordinados; 

iii. Identificar as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos gestores para lidar com a 

resistência informal à vigilância eletrônica;  

iv. Relatar as implicações da resistência informal à vigilância eletrônica no sistema de 

controle. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Desde o vazamento de informações confidenciais do programa de espionagem norte-

americano, em junho de 2013, o interesse público nas práticas de vigilância eletrônica 

cresceu. Segundo a Folha de São Paulo (2013), a venda do livro “1984” de George Orwell 

(um clássico do tema) subiu quase 7.000% após as revelações. Baseado neste contexto 

favorável para estudos sobre vigilância, a presente pesquisa aumentará os conhecimentos 

sobre os efeitos do controle, contribuindo para o aprofundamento dos debates sociais em 

andamento. 

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho justifica-se pelo preenchimento de duas 

lacunas teóricas: uma na literatura internacional e outra na nacional. A primeira, 

respectivamente, apontada por Rivard e Lapointe (2012) e confirmada pela nossa revisão, é a 

falta de informações empíricas sobre a atuação dos gestores frente à atos de resistência. A 

maioria dos trabalhos identificados na revisão procurou investigar a visão do trabalhador, 

identificando a forma como ele resiste no dia a dia – ver apêndices A e B. Os poucos estudos 

sobre a visão dos gestores, em geral, buscaram formas de evitar o surgimento da resistência 

no trabalho (TENG; GROVER; FIEDLER, 1996; JIANG; MUHANNA; KLEIN, 2000). 

A segunda lacuna (nacional), identificada na tese de Zimmer (2009) e também 

confirmada pela nossa revisão, é a falta de informações empíricas sobre os resultados gerados 
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pela resistência informal nas organizações. No Brasil, as pesquisas da área se restringiram a 

analisar as ferramentas de controle e os comportamentos de resistência gerados por elas – ver 

apêndice B. Na literatura internacional, por outro lado, identificamos pesquisas sobre o tema. 

Os resultados encontrados estão divididos em três linhas: uma que considera que não são 

gerados resultados, outra que considera que são geradas pequenas mudanças e outra que 

considera que podem ser gerados resultados positivos para os trabalhadores.  

Também destacamos a relevância teórica de investigar os call centers. Segundo Braga 

(2006) e Ellway (2013), o setor de telesserviços é o ambiente ideal para investigar as 

contradições e a ambivalência do trabalho na contemporaneidade. Em razão disso, vários 

pesquisadores estrangeiros têm utilizado a atividade para investigar as relações de conflito nas 

organizações – ver apêndice A. No Brasil, por outro lado, a maioria das investigações da área 

foi realizada em instituições bancárias (BESSI; GRISCI, 2008; BESSI, 2009; CARDOSO, 

2010) – ver apêndice B para lista completa. Na revisão, identificamos apenas dois trabalhos 

sobre o tema na atividade de telesserviço (VILELA; ASSUNÇÃO, 2004; CAVAIGNAC, 

2010). Baseado nisto, os nossos resultados contribuem para a consolidação da área no Brasil, 

podendo ser utilizados por pesquisadores nacionais e estrangeiros para realizar comparações 

sobre o perfil do trabalhador brasileiro, do controle e das reações. 

Do ponto de vista prático, esta pesquisa justifica-se pelas quatro contribuições 

inovadoras que faz: apresenta as atividades controladas por nove empresas de teleatendimento 

no Brasil; aponta as atividades que estão mais relacionadas à comportamentos de resistência;  

descreve os comportamentos de resistência informal percebidas pelos gestores; e identifica as 

estratégias de enfrentamento utilizadas pelos gestores para lidar com a resistência. Estas 

informações podem ser utilizadas por organizações que desenvolvem softwares e hardwares 

de monitoramento para mapear falhas, realizar melhorias e desenvolver produtos, bem como, 

por gestores (em especial, de Recursos Humanos e TI) que utilizam a vigilância eletrônica 

para gerenciar a infra-estrutura e as políticas de TI de forma menos negativa para os seus 

trabalhadores – segundo Zimmer (2009), estas melhorias podem potencializar a produtividade 

e o clima organizacional, bem como otimizar os investimentos em tecnologia de vigilância.  

Por fim, do ponto de vista pessoal, este trabalho justifica-se pelo interesse do autor em 

temas que investigam o impacto das tecnologias nas relações de trabalho. A ideia surgiu em 

uma das reuniões com a orientadora, mas, atualmente, há um interesse profundo em continuar 

estudando o assunto em pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Finalizada a etapa introdutória, nesta seção revisaremos a literatura sobre os temas 

investigados. De acordo com Silva e Menezes (2005), esta é uma das etapas mais importantes 

de um trabalho científico, já que é nela que o pesquisador traça o quadro teórico e a 

estruturação conceitual que darão sustentação à investigação. Nesta pesquisa, a revisão da 

literatura está dividida em cinco tópicos: vigilância eletrônica nas organizações, a Teoria do 

Processo de Trabalho (LPT), a resistência nas organizações, estratégias de enfrentamento 

(coping) e as centrais de atendimento. 

 

2.1 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Na metade da década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade dos 

militares por máquinas que realizassem cálculos complexos e decifrassem os códigos secretos 

dos países inimigos resultou no surgimento dos primeiros computadores eletrônicos 

(LAURINDO, 2008). Conforme Zuboff (1988), os dispositivos de Tecnologia da Informação 

(TI) transformaram dados numéricos e informações em ações e permitiram que as instituições 

trabalhassem com um grau maior de certeza e precisão. A invenção só seria utilizada de forma 

considerável pelas organizações após a década de 1970 (LAURINDO, 2008). 

Nas décadas de 1980 e 1990, o surgimento dos computadores pessoais e das redes 

possibilitaram a maior integração da TI no ambiente de trabalho. Com eles, os dados podiam 

ser capturados, armazenados, processados e rapidamente acessados em lugares diferentes 

(CLARKE, 1988). Para Zuboff (1988), a entrada da tecnologia não apenas automatizou 

processos e ações como também gerou dados que antes não podiam ser disponibilizados para 

a gerência. 

Com o tempo, a grande quantidade de informações que funcionários, consultores e 

terceirizados passaram a ter acesso permitiu a ocorrência dos primeiros casos de “fuga de 

dados” nas empresas (ZIMMER; HOPPEN, 2009). Segundo Beal (2005), a desonestidade, o 

desconhecimento e a negligência do uso das tecnologias foram – e são – os principais 

causadores destes problemas. Para minimizar o número de casos, as instituições criaram um 

conjunto de políticas, procedimentos e medidas técnicas, chamado de Segurança da 

Informação (SI) (LAUDON; LAUDON, 2001), bem como, dispositivos de vigilância 

eletrônica para monitorá-las. 

Vigilância eletrônica é a forma de monitoramento a distância de pessoas num contexto 

organizacional por meio de dispositivos tecnológicos (câmeras, microfones ou computadores, 



20 

 

por exemplo) (ZIMMER, 2009). Ao contrário dos métodos tradicionais de controle, a 

vigilância eletrônica permite que as organizações regulem constantemente as suas atividades 

operacionais. Por meio de hardwares, softwares e bancos de dados, os supervisores têm 

acesso a informações sobre o comportamento dos empregados que não eram possíveis 

antigamente, apenas pela presença de um supervisor (KIDWELL; KIDWELL, 1996). 

À medida que as tecnologias avançaram, os dispositivos eletrônicos, de forma geral, 

tenderam a diminuir de tamanho. As “máquinas inteligentes”, descritas por Zuboff (1988), 

ficaram ainda mais inteligentes. A partir de equipamentos minúsculos – ou até invisíveis ao 

olho humano – e das redes espalhadas pela empresa, os gerentes passaram a monitorar a vida 

dos empregados dentro e fora do trabalho (GRISCI, 2008). Sob o disfarce de dar mais 

autonomia, as organizações passaram a exercer um controle mais profundo, invasivo e sutil 

que antes (WILLMOTT, 1993).  

No século 20, as facilidades de compra e uso fizeram com que a vigilância eletrônica 

se espalhasse rapidamente pelas organizações. De acordo com Vorvoreanu e Botan (2001), os 

dispositivos eram fáceis de usar e relativamente baratos para instalar. Com eles, os gestores 

poderiam obter informações sobre o desempenho dos funcionários, proteger as informações 

estratégicas do negócio e controlar os custos da operação (AMA, 2007). Atualmente, é difícil 

prever quais novas tecnologias de vigilância irão surgir no mercado (HUGL, 2013). A TI 

evoluiu a um ponto em que o controle pode ser realizado de qualquer lugar para qualquer 

lugar, sem limitações espaço-temporais, geográficas ou físicas (DELEUZE, 1992).  

Para compreender os efeitos dos novos equipamentos de controle, Kidwell e Kidwell 

(1996) propuseram duas linhas de análise: uma focada nos resultados e outra voltada para a 

cultura. Na primeira, o autor afirma que o efeito da vigilância eletrônica depende da forma 

como ela é gerenciada. Sistemas de controle rígidos e inflexíveis podem ameaçar os 

trabalhadores e diminuir o seu desempenho. Já sistemas flexíveis, que geram feedback e são 

menos “avaliativos”, podem melhorar a eficiência dos empregados. Mesmo assim, não há um 

consenso na literatura sobre os efeitos da vigilância na produtividade. Nos estudos de 

Davidson e Henderson (2000) e Kolb e Aiello (1997), por exemplo, os resultados mostraram 

que vigilância melhora o desempenho dos trabalhadores em tarefas simples e dificulta o 

desempenho nas complexas. Já na pesquisa realizada por Botan (1996), com funcionários 

controlados e não controlados, encontrou-se um efeito negativo entre produtividade e 

controle. 

Na segunda linha, voltada para os efeitos na cultura, as novas tecnologias também 

geraram mudanças nas políticas e no comportamentos do trabalhadores. De acordo com 
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Bennett (2005), as organizações criaram vários instrumentos – políticos, regulatórios, auto-

regulatórios e tecnológicos – para legitimar as novas formas de controle e determinar a 

conduta a ser seguida pelos empregados. Porém, mudanças, como a introdução de uma nova 

tecnologia, não agradam a todos. No caso da vigilância eletrônica, a falta de privacidade dos 

trabalhadores gerou uma insatisfação (BOTAN, 1996) que resultou, dentre outras 

consequências, na criação de processos legais contra a organização (BALITIS, 1998 apud 

VORVOREANU; BOTAN, 2001). Para Townsend e Bennett (2003), o grau excessivo de 

intrusão na privacidade do ambiente de trabalho enfatiza a importância de unir-se e garantir 

que os direitos dos trabalhadores sejam protegidos. Já Kidwell e Kidwell (1996), consideram 

que há um esforço por parte das organizações em garantir que a vigilância não seja utilizada 

contra os direitos dos funcionários. 

No comportamento dos trabalhadores, o uso da vigilância eletrônica também pode 

provocar mudanças. Segundo Westin (1992), historicamente, sistemas de controle estão 

associados à falta de confiança nos empregados. Funcionários que não se sentem confiados 

por seus patrões são menos comprometidos e satisfeitos com o trabalho. A queda no 

comprometimento e na satisfação pode desencadear desvios de comportamento (como 

absenteísmo, por exemplo) e aumento da rotatividade (ADLER, 2001). Botan (1996) também 

afirma que a vigilância afeta negativamente a autoestima, a comunicação e a percepção da 

própria função. Sistemas muito rígidos podem impedir o surgimento de atos de cidadania 

importantes para a produtividade, como ajudar ao próximo, por exemplo (STANTON; 

WEISS, 2000). Outro efeito da vigilância eletrônica no comportamento dos trabalhadores é a 

atuação na frente das câmeras (CIALDINI, 1996 apud WECKERT, 2005). Segundo o autor, 

empregados monitorados tendem a comportar-se da forma esperada e não como realmente 

são. Por isso, quando não são monitorados têm maior probabilidade de agir fora do 

estabelecido pelas normas. 

Stanton (2000) criou um modelo conceitual da reação do trabalhador a um sistema de 

monitoramento de desempenho (figura 1). O modelo incorpora os efeitos do monitoramento 

na motivação e nas atitudes do trabalhador e discute seus efeitos na avaliação do desempenho 

e na aceitação de feedbacks. 
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10. Diferenças pessoais 
Crenças; atitudes; conhecimento sobre 
controle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efeitos sobre a 
motivação 

11. Desempenho 

6. Reações de 
Estresse 

5. Reações ao 
feedback 

Aceitação; 
Avaliação; 
Ameaça 

 

7. Resultados de 
longo prazo 

Satisfação no 
trabalho; 
Comprometimento; 
Intenção de sair. 

Figura 1 – Modelo conceitual da reação do trabalhador a um sistema de monitoramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Stanton (2000, p. 113). 

 

A caixa número 1 indica que a vigilância ocorre em um ambiente organizacional que 

estabelece parâmetros gerais de uso e operação. A caixa 2 mostra as características do 

sistema. A caixa 3 indica a forma como o funcionário percebe as características da vigilância. 

A caixa 4 mostra as excitações geradas pela percepção (o contorno escuro nesta caixa e na 

caixa 3 significa que elas têm influência na motivação do trabalhador em sua tarefa). A caixa 

11 indica que a motivação para a tarefa terá efeito na performance do trabalhador.  

Segundo o modelo, o funcionário pode receber feedback de seu trabalho baseado nos 

dados de performance coletados pelo sistema. Ele poderá aceitar ou não o feedback 

dependendo da sua percepção sobre os procedimentos usados para gerar o relatório (caixa 5). 

A caixa 6 identifica o papel do estresse na excitação e avaliações feitas pelo trabalhador. A 

caixa 8 indica a confiança do trabalhador na gerência, que é influenciada pelas políticas da 

organização e influencia a sua percepção sobre a vigilância. A caixa 9 mostra a confiança do 

trabalhador em seu supervisor, que pode variar dependendo das características da vigilância. 

A caixa 10 representa os valores do funcionário. Por fim, a caixa 7, os resultados finais 

gerados pelo processo. 

Em 2005, Weckert identificou um ciclo na relação entre trabalhadores e o sistema 

vigilância e montou um sistema que chamou de “ciclo vicioso do monitoramento” (figura 2). 

O ciclo ocorre em organizações que utilizam a vigilância eletrônica. 
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Figura 2 – Ciclo vicioso do monitoramento 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Weckert (2005, p. 114). 

 

Segundo o autor, o ciclo começa com a adoção de uma nova tecnologia pela empresa, 

que causa o aumento dos desvios de comportamento. Na tentativa de controlar a situação, a 

organização aumenta o grau de vigilância interna. Para o autor, o aumento do grau de 

vigilância faz com que os trabalhadores sintam-se desconfiados por seus patrões. Esta falta de 

confiança, por sua vez, acarreta problemas de comprometimento. Problemas de 

comprometimento causam aumento da rotatividade. Preocupadas com a rotatividade, as 

organizações aumentam o grau de vigilância ou adotam novas tecnologias, e assim reinicia-se 

o ciclo. 

Para Weckert (2005), à medida que os problemas vão aparecendo, é comum os 

gestores voltarem a atenção para os sintomas, ao invés de tentar resolver a fonte do problema. 

Com isso, são tomadas medidas paliativas que fazem com que o ciclo se repita. Para quebrar o 

processo, não há uma solução definitiva, mas o autor comenta que transmitir confiança aos 

empregados e criar políticas de privacidade e segurança podem gerar efeitos positivos. 

Outra visão sobre a relação entre trabalhadores e sistemas de monitoramento é 

apresentada por Panina e Aiello (2005) – figura 3. Segundo o modelo conceitual dos autores, 

a aceitação e as consequências da vigilância eletrônica estão diretamente relacionadas aos 

aspectos culturais de cada país. Um mesmo sistema implantado em países com culturas 

diferentes deverá ser gerenciado de formas diferentes e gerar resultados desiguais. 

 

 

 

Desvio de 
Comportamento 

Monitoramento 
Eletrônico de 
Performance 

Confiança 

Comprometimento 

Rotatividade de 
empregados 

Monitoramento 
Eletrônico de 
Performance 



24 

 

Figura 3 – Cultura, monitoramento eletrônico e suas consequências 

    

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Panina e Aiello (2005, p. 271). 

 

Na parte inferior da figura 3 são apresentados diferentes aspectos da cultura de um 

país – como individualismo/coletivismo, aversão a incerteza, etc. Segundo Panina e Aiello 

(2005), estes traços culturais influenciam na forma como o monitoramento eletrônico é 

utilizado pelas organizações, na percepção de justiça/ aceitação dos usuários e nos resultados 

(ou produtos) gerados pelo sistema. Motta e Caldas (1997) também abordaram a questão da 

influência da cultura de um país no comportamento organizacional. Segundo os autores, os 

traços brasileiros mais nitidamente influentes no âmbito empresarial são: aventureiro, 

sensualismo, malandragem, personalismo e hierarquia. 

Em relação à forma, a vigilância eletrônica pode adquirir diferentes características, 

funções e tamanhos. Alguns métodos identificados na literatura foram: o monitoramento de e-

mail (LYON, 1994; BRIN, 1999; SNYDER, 2010), navegação em sites de internet 

(VORVOREANU; BOTAN, 2001; FITZPATRICK, 2002), circuitos de câmeras de vigilância 

(SMITH, 2007), sistema de registro de ponto eletrônico (STANTON; WEISS, 2000) e 

registro das teclas digitadas no teclado (YOUNG; CASE, 2004). 

Segundo Regan (1998), é possível dividir as práticas de vigilância em três grupos de 

interesse (figura 4): desempenho, comportamento e características pessoais. No primeiro, a 

vigilância é voltada para o controle do desempenho dos empregados (exemplos: números de 

produtividade, a gravação de conversas por telefone e e-mail, histórico de uso da internet, 

etc); o segundo visa controlar o comportamento (gravações de conversas, ponto eletrônico, 

câmeras de vigilância, etc.); e, por fim, o terceiro procura conhecer a saúde do trabalhador e 

suas características pessoais (máquinas que verificam temperatura, exames de saúde, etc.). 
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Desempenho 

Comportamento 

Características 
pessoais 

Uso dos recursos disponíveis 

Conteúdo da comunicação: e-mail, 
histórico da web 
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Figura 4 – Técnicas de monitoramento de funcionários 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Regan (1998, p. 24) 

 

Um estudo realizado pela American Management Association (AMA, 2007), em 304 

empresas norte-americanas, identificou as formas de controle mais utilizadas nos Estados 

Unidos. De acordo com a pesquisa, o alvo mais frequente de vigilância é o uso da internet – 

presente em 66% das empresas pesquisadas. Para isso, os métodos mais utilizados foram: 

rastreamento de conteúdo acessado, arquivamento e análise de documentos salvos e 

monitoramento do que é escrito em blogs e redes sociais. Outros métodos também listados 

foram: uso de câmeras de vigilância (48%), controle dos telefones (45%), monitoramento de 

e-mail (43%) e localização por GPS (8%). Não encontramos uma versão mais atualizada da 

pesquisa ou um estudo semelhante no Brasil. Utilizamos este instrumento para formular o 

checklist das atividades monitoradas pelas empresas pesquisadas, o qual será detalhado no 

capítulo de procedimentos metodológicos. 

No próximo tópico, revisaremos a literatura sobre a Teoria do Processo de Trabalho 

(LPT). Com ele, pretendemos identificar as principais descobertas, divergências e lacunas nas 

pesquisas sobre resistência ao controle. Esta revisão foi a nossa base para elaborar o 

instrumento de coleta e comparar os resultados. 
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2.2 A TEORIA DO PROCESSO DE TRABALHO (LPT) 

 

A Teoria do Processo de Trabalho – ou Labour Process Theory (LPT), em inglês – foi 

“inaugurada” por Braverman, em 1974 (ADLER, 2007, p. 1313). A sua principal 

fundamentação teórica são as ideias de Marx, no livro “O Capital” (KNIGHTS; WILLMOTT, 

2007). Com o objetivo de estudar a natureza e as transformações da força de trabalho no 

capitalismo (THOMPSON; SMITH, 2009), a teoria se dividiu em três correntes de pesquisa 

em 40 anos (estruturalista, pós-estruturalista e ortodoxa). Nos próximos parágrafos, 

apresentaremos os principais autores, ideias e críticas relacionadas ao tema deste trabalho. 

Em “O Capital”, Marx (1988 apud PREVITALI; FAGIAN, 2014) analisa as lutas 

entre as classes sociais e a apropriação da força de trabalho pelo capitalista com o objetivo de 

acumular riqueza. No livro, o autor propõe os conceitos de “processo do trabalho”, “mais-

valia” e discute a exploração e alienação dos empregados pelo capitalista. O termo processo 

de trabalho se refere ao sistema de produção em que o indivíduo produz para o capitalista, ao 

invés de produzir para si mesmo. Já a mais valia ocorre quando a empresa paga ao empregado 

um valor inferior ao produzido por ele na forma de trabalho (EFTHYMIOU, 2009).  

As principais características do processo de trabalho são o uso de ferramentas de 

controle e a apropriação do produto do final pelo empregador. A lógica do processo é 

valorizar o capital a partir da produção da mais-valia. Uma maneira de aumentar esse valor é 

pela criação de novos métodos e meios de produção. Por isso, a inovação tecnológica se torna 

uma prioridade no sistema capitalista. Uma empresa que introduz inovações no processo 

produtivo consegue aumentar a produtividade e a mais-valia com o mesmo volume de 

investimento (PREVITALI; FAGIAN, 2014). 

A exploração do trabalho também é outro ponto importante na obra de Marx. A 

necessidade de transformar o potencial de trabalho em trabalho e as ferramentas de controle 

utilizadas pelos capitalistas tiraram a individualidade do trabalhador e deram origem a um 

individuo alienado, cujos interesses eram o dinheiro e a troca (EFTHYIMOU, 2009). Apesar 

disso, o autor reconhece comportamentos de resistência nos trabalhadores. Para ele, 

resistência eram atos diretos e revolucionários ligados aos interesses de classe. O ato poderia 

ou não ser violento, mas deveria ser direto e estar relacionado aos interesses da classe. Neste 

caso, controle e resistência tinham uma relação antagônica, de um lado os interesses da 

organização e do outro os do trabalhador (JERMIER; KNIGHTS; NORD, 1994). 

Em 1974, Braverman (1987) se propôs a atualizar Marx em relação à dinâmica do 

sistema capitalista (RAMALHO, 1991). No livro “Trabalho e Capital Monopolista”, o autor 
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analisa o processo de degradação do trabalho gerado, principalmente, pela administração 

científica de Taylor (KITAY, 1997). Para Braverman (1987), a administração científica é a 

manifestação da lógica do capitalismo monopolista. A discussão utilizando aspectos 

negligenciados da obra de Marx – como o conceito do processo de trabalho – fizeram do seu 

trabalho a principal referência da Teoria do Processo de Trabalho (BUROWAY, 1979; 

KITAY, 1997; O`DOHERTY; WILLMOTT, 2009).  

Investigando as novas práticas de gestão, Braverman (1987) sugere que a separação 

entre a concepção (trabalho mental) e a execução (trabalho braçal) do trabalho é a nova base 

da organização moderna. Com a quebra dos processos complexos em pequenas atividades 

repetitivas, os operários não precisavam ser qualificados para trabalhar. Assim, o controle 

gerencial seguia uma tendência de degradar as funções do trabalhador. Na visão do autor, essa 

degradação do trabalho não podia ser vista como algo comum ou natural ao processo de 

trabalho. Porém, ele não discute aspectos da subjetividade do trabalhador. 

Até hoje, a visão de Braverman (1987) estimula vários pesquisadores a discutirem o 

processo de trabalho (EFTHYMIOU, 2009). Nestas discussões, surgiram algumas críticas às 

suas ideias. A mais relevante para esta pesquisa está relacionada à resistência. Conforme 

Efthymiou (2009), ao ignorar a subjetividade, Braverman (1987) negligenciou a forma e os 

meios pelos quais os trabalhadores se opõem e negociam no trabalho. Mais especificamente, o 

autor acusa Braverman (1987) de negligenciar a consciência de classe, a resistência no 

trabalho e os grupos sindicais – aspectos presentes na obra de Marx. 

Na literatura, outros autores também se posicionaram sobre o assunto. Para alguns, 

Braverman (1987) “vitimizou” os trabalhadores e os reduziu à uma voz passiva e acomodada 

frente aos desafios do sistema capitalista (O’DOHERTY; WILLMOTT, 2001; BURAWOY, 

1979). Para outros, a ausência da questão da subjetividade se deu pelo foco do livro, que é nas 

características do controle e não nas iniciativas dos empregados (ACKROYD; THOMPSON, 

1999, p. 23). Assim como Efthymiou (2009), não nos posicionaremos sobre essa discussão, 

pois consideramos que ela não contribui para o avanço da área. 

Em 1979, Burawoy (1979) – um dos críticos do trabalho de Braverman (1987) – 

publicou o livro “Manufacturing consent”. A obra é considerada por Knight e Willmott 

(1989) o trabalho mais significante para a reconstrução da LPT. O autor utilizou os trabalhos 

de Braverman (1987) e Edwards (1979 apud EFTHYMIOU, 2009) para estudar a 

subjetividade, a identidade social e os conflitos de trabalho gerados pelo controle 

(EFTHYMIOU, 2009). Na obra, Burawoy (1979, p. 35) dá a entender que só seria possível 
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compreender as relações de trabalho por meio da subjetividade – uma crítica à obra de 

Braverman (1987). 

A partir do seu estudo em uma fábrica americana, Burawoy (1979) sugere pensar a 

questão do controle em termos de um “jogo”, entre gerência e trabalhadores. Segundo 

Ramalho (1991, p. 36), este jogo seria “constituído de regras informais com o objetivo de 

criar espaço e tempo, controlar ganhos e tornar o trabalho interessante”. Se as regras do jogo 

afetarem negativamente a produção, o controle deve ser reforçado. Segundo Burawoy (1979), 

esse sistema não só não ameaça o funcionamento da organização como reforça o 

consentimento entre os trabalhadores. Com isso, o trabalhador seria responsável pela sua 

própria subordinação e por preservar a exploração do sistema capitalista. 

Apesar de o autor ter mostrado o papel da subjetividade na identidade social e ter 

rejeitado a ideia do trabalhador passivo, algumas críticas foram realizadas ao seu trabalho. As 

críticas mais relevantes para essa pesquisa estão relacionadas à resistência. Jermier, Knights e 

Nord (1994) consideram que o autor enfatizou a sua pesquisa no controle gerencial ao invés 

de estudar as relações entre poder e resistência. Thompson (1983 apud RAMALHO, 1991), 

por outro lado, critica Burawoy (1979) quando este considera que, com a ocorrência dos 

“jogos”, não há, nem independência, nem oposição à gerência. Essa primeira “onda” de 

trabalhos que adotaram a visão de Marx e o antagonismo estrutural é chamada de corrente 

estruturalista da LPT. 

Percebendo que Marx negligenciava aspectos importantes das relações de trabalho, 

autores, como Knights e Willmott (1989), adotaram as obras de Foucault (1981; 2007) para 

estudar a subjetividade nas organizações. A visão do autor sobre subjetividade, poder e 

resistência considera aspectos que vão além da visão estruturalista, renovando os debates da 

LPT (MOTTA; ALCADIPANI, 2004). Na literatura, os autores que adotam a visão 

foucaultiana pertencem a corrente pós-estruturalista da LPT. O presente trabalho pertence à 

esta corrente já que é a mais focada na subjetividade. 

Uma das principais contribuições de Foucault para a Teoria do Processo de Trabalho 

foi o conceito de subjetividade (EFTHYMIOU, 2009). Para o autor, subjetividade é a forma 

como o indivíduo interpreta e entende as circunstâncias ao seu redor utilizando, para isso, 

aspectos da sua identidade. Uma pessoa pode ser tanto o alvo de outra através do controle e da 

dependência, como estar ligada a sua própria identidade pela consciência e autoconhecimento 

(KNIGHTS; WILLMOTT, 1989). Assim, a subjetividade é produto dos mecanismos 

disciplinares, das técnicas de vigilância e das estratégias de poder.  
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As ideias de poder e resistência de Foucault também são centrais para a renovação da 

LPT. Segundo o autor, o poder perpassa a estrutura social e está imbricado em todas as 

relações entre os indivíduos. Ao invés de antagônicos, os conceitos de poder e resistência 

seriam lados opostos de uma mesma moeda (ZIMMER, 2009). Não existe uma relação de 

dualidade entre os termos, ou seja, não é necessário que o poder acabe para que a resistência 

apareça, ou vice-versa. Onde um estiver o outro estará, em uma relação obrigatória, “como 

seu interlocutor irredutível” (FOUCAULT, 2007, p. 106).  

A ampla utilização da visão foucaultiana nas pesquisas da LPT gerou discussões sobre 

as suas contribuições e limitações. Para alguns autores, Foucault contribuiu de forma positiva 

para o avanço da teoria (MUMBY, 2005; ZIMMER, 2009), mas para outros ele confundiu a 

LPT mais ainda (ACKROYD; THOMPSON, 1999; KNIGHT; VURDUBAKIS, 1994).  

Uma das críticas ao trabalho de Foucault está relacionada ao panóptico de Bentham. O 

panóptico de Bentham é um projeto arquitetônico prisional desenhado para não permitir que 

os prisioneiros saibam quando estão sendo vigiados (CARDOSO, 2010, p. 29). Segundo 

Foucault (2007), a principal ideia do modelo é instaurar um sentimento de vigilância 

constante no indivíduo, de forma que a dúvida o faça se autodisciplinar ao longo do tempo. 

Para Thompson e Ackroyd (1999, p. 157), a ideia de um controle automático é 

particularmente perigosa porque dá a impressão de que pode existir um poder sem resistência. 

Outra crítica ao trabalho do autor é sobre uma possível visão exagerada dos atos de 

resistência. Segundo Thompson e Ackroyd (1999), a visão de Foucault produz uma imagem 

domesticada dos trabalhadores, apresenta uma visão totalitária do poder da gerência e falha 

em identificar aspectos estruturais importantes das relações de trabalho. Por isso, o autor 

considera o uso da obra de Foucault inapropriado para avaliar o ambiente de trabalho. 

Discordando dos preceitos da corrente pós-estruturalista, um grupo de pesquisadores 

influenciados por Marx (1988 apud PREVITALI; FAGIAN, 2014) e Braverman (1987) criou 

a corrente ortodoxa da LTP. A corrente ortodoxa acredita que as relações sociais ocorrem em 

um antagonismo estrutural, do qual o controle e a resistência são partes fundamentais 

(EFTHYMIOU, 2009). Ela reconhece as falhas na obra de Braverman (1987), mas considera 

que o retorno à ela é necessário para um comprometimento teórico e o desenvolvimento da 

área. Assim, autores mais atuais como Thompson e Ackroyd (1999) têm se focado em 

desenvolver estudos nessa corrente. 

Atualmente, os autores da corrente ortodoxa afirmam que a Teoria do Processo de 

Trabalho está “dissolvida” (KITAY, 1997, p. 4) e “perdeu o momento” (ADLER, 2007, p. 

1314) por causa das mudanças geradas pela corrente pós-estruturalista (O`DOHERTY; 
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WILLMOTT, 2009). Neste trabalho, assim como em outras pesquisas, acreditamentos que a 

LPT continua a ser uma das principais ferramentas disponíveis para estudar as relações de 

trabalho nas organizações capitalistas (TAYLOR; BAIN, 2003; DESAI, 2010; EFTHYMIOU, 

2009; MCCABE, 2014). 

 

2.2.1 A resistência ao controle na LPT 

 

 Tradicionalmente na LPT, o conceito de resistência está associado a movimentos de 

classe contrários ao poder (FLEMING; SEWELL, 2002). Para Thomas e Davies (2005), a 

maioria das pesquisas realizadas conceituou “resistência” como um produto das relações 

antagônicas entre capital e trabalho (corrente estruturalista da LPT). Nelas, o termo aparece 

associado a algo negativo, como um conflito de interesses entre trabalhadores e a organização. 

A partir da visão pós-estruturalista de Foucault (2007), Scott (1985) desenvolveu o 

conceito de resistências de rotina. Ao contrário da resistência revolucionária e de classe 

prevista por Marx (1988 apud PREVITALI; FAGIAN, 2014), a resistência de rotina é quieta, 

dispersa, pouco planejada e quase invisível no dia a dia das relações sociais. Segundo 

Johansson e Vinthagen (2014), são táticas para gerar melhorias no dia a dia sem se arriscar, 

sobrevivendo no sistema e minando a dominação repressiva.  

Com o tempo, a resistência de rotina passou a ser vista em quase todos os lugares da 

organização. De acordo com Efthymiou (2009), qualquer ato de mau comportamento era 

interpretado como uma forma de resistência, fosse ou não realmente. Na tentativa de 

esclarecer as diferenças, Ackroyd e Thompson (1999) propuseram a distinção entre três 

termos: resistência, maus comportamentos e discordâncias. Para eles, práticas motivadas pela 

moralidade não são necessariamente resistência, mas maus comportamentos. Para ser 

considerada resistência, a prática deve ser consciente, proposital, ativa e, principalmente, 

eficaz (conceito adotado por este trabalho). Resistência deve ser um comportamento 

intencional em resposta aos interesses e ameaças. Pode não ser coletiva, mas deve ser eficaz. 

Já a discordância é um estado de espírito que motiva o conflito, mas não necessariamente 

concretiza a ação de oposição.  

 Baseados no trabalho de Scott (1985), Prasad e Prasad (2000) classificaram a 

resistência entre formal e informal. A resistência formal se refere à qualquer tipo de oposição 

coletiva e organizada de pessoas. São as manifestações historicamente mais reconhecidas, 

como as paralisações de trabalho, greves e protestos em praças, ruas ou dentro da própria 

empresa. A resistência informal, por outro lado, é menos visível e mais indireta. De acordo 

com Prasad e Prasad (2000), é a oposição que surge no dia a dia da organização, caracterizada 
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pela individualidade, espontaneidade e não planejamento. É mais difícil de ser detectada 

porque está escondida na rotina dos empregados – motivo pelo qual os autores afirmam que 

ela não foi discutida nas pesquisas mais antigas.  

 De acordo com o estudo de Thomas e Davies (2005), a resistência informal é tão 

perigosa para a gerência quanto a formal, uma vez que ela seria o estágio inicial de um 

problema que poderia crescer e gerar prejuízos maiores para a empresa. Em uma linha de 

raciocínio semelhante, Efthymiou (2009) desenvolveu uma ilustração da evolução e dos 

resultados da resistência informal (figura 5). 

 

Figura 5 – Oposições escondidas levando à descoberta da resistência 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 
Fonte: Adaptado de Efthymiou (2009, p. 245). 

  

 Na figura 5, Efthymiou (2009) fez uma representação da evolução da resistência 

informal ao longo do tempo. Em sua pesquisa, em um hotel de luxo, o autor constatou que as 

práticas escondidas de oposição podem crescer e levar a confrontos organizados, como as 

greves. Para ele, a resistência organizacional deve ser vista como um processo contínuo, em 

que cada oposição é precedida e continuada por outras oposições. Por isso, o processo não 

deve ser subestimado pela administração. 

 Uma corrente mais atual da literatura tem investigado o potencial positivo da 

resistência para as organizações (FORD; FORD; D’ AMELIO, 2008; IJAZ; VITALIS, 2011; 

THOMAS; HARDY, 2011; THOMAS; SARGENT; HARDY, 2011; COURPASSON; 

DANY; CLEGG, 2012; HON; BLOOM; CRANT, 2014). De acordo com Ford, Ford e 

D’Amelio (2008), ao assumir a resistência como algo ruim, os gestores ignoraram o seu 

potencial criativo. Para os autores, se a organização escutar atentamente aos comentários, 

críticas e reclamações dos empregados, as manifestações de resistência podem ser utilizadas 

como feedback dos processos em andamento. Vistas como sugestões, os gestores poderiam 

utilizá-las para ajustar o ritmo, escopo e a execução das melhorias organizacionais. Surgem 

então os termos “resistência positiva” (FERNELEY; SOBREPEREZ, 2006), “resistência 
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facilitadora” (THOMAS; SARGENT; HARDY, 2011) e “resistência produtiva” 

(COURPASSON; DANY; CLEGG, 2012) para referir-se ao novo aspecto do termo. 

 Nesta nova corrente, o foco sai do trabalhador e passa para a gerência. Thomas, 

Sargent e Hardy (2011), por exemplo, falam sobre a existência de dois tipos de resistência – a 

facilitadora e a opositora. Para os autores, dependendo da situação, alguns tipos de oposição 

podem gerar diálogos produtivos e resultar em mudanças positivas para as partes – são as 

chamadas resistências facilitadoras. No entanto, para obter esses benefícios é necessário que 

os gestores intermediários melhorem suas relações com os subordinados, negociem os 

interesses das partes através de contraofertas e exerçam a liderança de forma mais ativa. 

  Atualmente, a tendência de concentração da resistência em atos individuais e isolados 

tem gerado questionamentos na LPT (RODRIGUES; COLLINSON, 1995; FLEMING; 

SPICER, 2003; CONTU, 2008; DEETZ, 2008; KORCZYNSKI, 2011). Segundo pesquisa 

realizada por Fleming e Spicer (2003), manifestações de rotina, como o humor e cinismo, 

podem reforçar os mecanismos de dominação ao invés de gerar mudanças que favoreçam os 

empregados (propósito do ato). Para os autores, as micropolíticas também podem impedir que 

formas mais organizadas de resistência – que seriam capazes de gerar mudanças –

manifestem-se. Para identificar estes casos, Contu (2008, p. 370) criou o termo “resistência 

descafeinada”, fazendo referência ao café descafeinado, que, em sua opinião, carece de 

essência (cafeína).  

 Por outro lado, pesquisas como as de Rodrigues e Collinson (1995), em uma empresa 

de telecomunicações, e a de Prasad e Prasad (2000), em uma empresa de seguros de saúde, 

apontam para pequenas mudanças que podem ser geradas pela resistência informal. Segundo 

Prasad e Prasad (2000), quanto mais ativa e disruptiva for a resistência informal (como 

sabotagem ou um descuido intencional, por exemplo), maior a possibilidade de ocorrerem 

mudanças. É importante ressaltar, que ambos os autores identificaram a ocorrência de 

pequenas concessões nos casos investigados. 

A vigilância eletrônica também gerou debates sobre a existência de comportamentos 

de resistência. De um lado, pesquisas como a de Fernie e Metcalf (1998, p. 2) afirmam que “a 

tirania da linha de montagem é um piquenique de escola no domingo se comparado com o 

controle que a gerência pode exercer na telefonia computadorizada”. Para os autores, a 

substituição de um supervisor físico pela tela do computador criou um controle total, onde o 

trabalhador fica impossibilitado de saber onde, como ou quando está sendo vigiado. Desta 

forma, o trabalhador teria passado a aceitar as imposições da gerência sem gerar, em 

contrapartida, manifestações de resistência ao controle. 



33 

 

 Do outro, autores como Zimmer (2009) e Taylor e Bain (2003) – baseados na visão de 

Foucault (2007) – afirmaram que a ideia de controle sem resistência é uma visão simplista da 

complexidade das relações de trabalho. Para Cardoso (2010), da mesma forma que o controle 

tornou-se de difícil leitura com a entrada da tecnologia, as formas de resistência dos 

trabalhadores também adotaram facetas mais sutis, o que teria sido ignorado pelos autores. 

Neste trabalho, adotamos a visão de Zimmer (2009) e Taylor e Bain (2003). 

 Por fim, há uma discordância na literatura sobre a existência de manifestações em 

grupo nas organizações modernas. O estudo de Knights e McCabe (1998), da corrente 

ortodoxa, encontrou que a tecnologia e as novas práticas de gestão reduziram a resistência à 

atos individualistas e independentes, que servem apenas como uma válvula de escape para o 

trabalhador. Apesar deles sugerirem manifestações coletivas como forma ativa de alcançar 

melhorias, eles não identificaram este tipo de manifestação durante o levantamento. Por outro 

lado, a pesquisa de Taylor e Bain (2003), em um call center, mostrou que a resistência pode 

ser coletiva. Neste trabalho, adotamos a visão de Taylor e Bain (2003) . 

 No próximo tópico, revisaremos aspectos gerais da resistência nas organizações. Com 

ele, pretendemos identificar o que gera a resistência, seus objetivos, formatos e a atuação da 

gerência. Foi a nossa base para descrever as formas de resistência informal percebidas pelos 

gestores e analisar as estratégias de enfrentamento utilizadas. 

 

2.3 A RESISTÊNCIA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 Não há um consenso na literatura sobre o que gera um comportamento de resistência 

no trabalhador (EFTHYMIOU, 2009). Segundo Karlsson (2012), por exemplo, as pessoas 

precisam de dignidade e autonomia para trabalhar e, quando estas condições não são 

oferecidas pela empresa, existe uma forte tendência de manifestarem-se desvios de 

comportamento, como a resistência. Para autores com uma visão foucaultiana, como Prasad e 

Prasad (2000) ou Moura e Andrade (2006), os conflitos fazem parte das relações sociais e 

podem surgir a qualquer momento, quando os interesses de uma das partes envolvidas não são 

atendidos. Neste trabalho, adotamos as cinco razões identificadas por Efthymiou (2009) – que 

também adotou a perspectiva foucaultiana para investigar a resistência: mudança tecnológica, 

outros fatores estruturais (injustiça e trabalhos temporários), dignidade, descrença nos valores 

compartilhados e “simplesmente entediado” ou a fim de se divertir no trabalho. 

 No que diz respeito à origem da resistência à vigilância eletrônica, em específico, Ball 

(2010) afirma que muitas vezes a gerência implanta um novo sistema sem consultar os 

empregados. Essa falta de participação em assuntos que afetam diretamente a rotina da 
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organização tem impacto significante na percepção sobre os sistemas de controle e sua 

execução. Quando a organização é vista como um ambiente político, qualquer situação que 

ameace os interesses dos membros que a compõe pode gerar conflitos. Na busca por 

segurança ou por poder, surge a resistência aos dispositivos de monitoramento eletrônico 

(KIDWELL; KIDWELL, 1996). Segundo Ball (2010), os empregados podem 

simultaneamente concordar com a segurança que a vigilância eletrônica proporciona e se opor 

aos seus aspectos mais intrusivos. Para o autor, isto dificulta a compreensão da resistência a 

estes sistemas. 

 Segundo Guattari e Rolnik (2005 apud BESSI; GRISCI, 2008), o sentimento de 

resistência pode ser “consumido” por um indivíduo de duas formas: a individualização ou a 

singularização. Na primeira, respectivamente, a pessoa procura bloquear o sentimento de 

oposição (GUATTARI; ROLNIK, 2005 apud BESSI; GRISCI, 2008). De acordo com os 

autores, é uma relação de alienação e opressão, na qual a pessoa rejeita a própria vontade para 

submeter-se aos padrões universais. Segundo Hardy e Clegg (2001), a falta de conhecimento 

das regras ou o amplo conhecimento delas – no sentido de não querer arcar com as suas 

consequências – são os motivos que levam um trabalhador a “ficar calado” e consentir com a 

sua própria subordinação. Na segunda (singularização), o indivíduo expressa suas vontades e 

o seu descontentamento com a estrutura organizacional. Pode ser considerada a expressão, 

propriamente dita, da resistência frente às determinações sociais. É caracterizada pela 

criatividade e pela apropriação dos componentes da subjetividade (BESSI, 2009). 

 Com relação aos objetivos, as práticas de resistência podem ter duas funções: dar voz 

à insatisfação e ao descontentamento dos funcionários e encorajar a criação de um espaço 

para o exercício de autonomia (VIEIRA; MENDONÇA NETO; ANTUNES, 2013). Segundo 

Ramalho e Esterci (1996), o termo não deve ser associado a uma visão revolucionária, 

porque, em geral, não é a intenção do empregado modificar toda a estrutura da organização. 

Ao invés disto, a resistência está associada a uma necessidade de ser favorecido.  

 No dia a dia, a resistência pode adquirir diferentes formatos. Para mapeá-los, 

Efthymiou (2009) desenvolveu o glossário da resistência, um catálogo com 54 

comportamentos identificados pelo autor na literatura – ver anexo A para relação com a 

tipologia e descrições traduzidas para o português. Neste estudo, utilizaremos o glossário para 

identificar e descrever as formas de resistência informal percebidas pelos gestores 

pesquisados nos seus respectivos ambientes de trabalho – segundo objetivo específico 

proposto. 
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 A forma da resistência e a maneira como ela evolui dentro da organização são 

diretamente afetadas pela forma como os gestores lidam com elas (LAPOINTE; RIVARD, 

2005). Segundo Rivard e Lapointe (2012), o gestor é responsável por tomar as atitudes 

apropriadas para garantir que a resistência não crie problemas para a empresa. Fazendo 

referência ao que foi discutido na figura 5, a atuação do gestor pode evitar a evolução das 

oposições escondidas para o estágio de confronto.  

 A literatura tem mostrado que os gestores têm dificuldade para identificar o que é uma 

manifestação de resistência no ambiente de trabalho. O estudo realizado por Morrison e 

Robinson (1997), por exemplo, encontrou que gestores consideram atos de resistência aquelas 

ações que falham em cumprir os contratos psicológicos estabelecidos com a organização. 

Ford, Ford e D’ Amelio (2008), por sua vez, encontraram que os gestores tendem a classificar 

como resistência ações contrárias ao que eles classificam como correto, apropriado ou que 

deveria ser feito. Neste caso, chegar atrasado, perder reuniões ou apresentar queda de 

produtividade são fenômenos diários que são relacionados à resistência precipitadamente. 

 A resposta da gerência à resistência foi investigada por Rivard e Lapointe (2012) – 

único estudo na linha identificado pelo nosso levantamento. Os pesquisadores identificaram 

que os gestores podem adotar quatro tipos de comportamentos (categorias) quando deparados 

com uma manifestação de oposição, são eles: inação, reconhecimento, retificação ou 

dissuasão. O primeiro, de inação, corresponde a falta de ação do gestor frente ao fenômeno. 

Dentro dela, estão os gestores que desconhecem a ocorrência do fenômeno, os que sabem mas 

ignoram e aqueles que sabem mas não reconhecem porque não tem os recursos necessários 

para responder a ela. A categoria de reconhecimento abrange os gestores que somente 

reconhecem a existência da resistência mas não tomam atitude. Na terceira, retificação, estão 

as respostas que pretendem corrigir o sistema, o ambiente ou os usuários. Por fim, na quarta 

estão os comportamentos gerenciais que procuram fazer com que o usuário desista de resistir. 

Fazem parte dela a coerção (ameaça implícita ou explícita), a persuasão (convencimento) e a 

persuasão de suporte (que dá garantias, explicações e benefícios). 

 O estudo de Rivard e Lapointe (2012) também analisou os efeitos das quatro respostas 

gerenciais no comportamento dos subordinados, investigando se os casos de resistência 

aumentaram ou diminuíram posteriormente. A tabela 1 mostra os resultados encontrados. 
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Tabela 1 – Resposta dos gestores e ex post níveis de resistência 
 Ex post níveis de resistência 

Ação N (%) Aumento (%) Diminuição (%) 
Não houve 

mudança (%) 
Total 

Inação 52 (38,0%) 47 (90,4%) 0 (0%) 5 (9,6%) 52 (100%) 

Reconhecimento 5 (3,6%) 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) 

Retificação 49 (35,8%) 16 (32,6%) 31 (63,3%) 2 (4,1%) 49 (100%) 

Dissuasão 31 (22,6%) 11 (35,5%) 20 (64,5%) 0 (0%) 31 (100%) 

 
137 (100%) 79 (57,7%) 51 (37,2%) 7 (5,1%) 

𝝌𝟐 = 59.52 

6dfp < 0.000 

Fonte: Adaptado de Rivard e Lapointe (2012, p. 905). 

 

 A tabela 1 apresenta a distribuição dos 137 episódios analisados na pesquisa de acordo 

com cada resposta e associando a mudança nos níveis de resistência posteriormente. Como 

mostrado na tabela, nenhum dos episódios que envolveram inação como resposta teve 

diminuição no nível de resistência. Na verdade, 90,4% dos 52 episódios apresentaram 

aumento nesses comportamentos. Nos cinco episódios onde a resposta do gestor foi de 

reconhecimento, houve aumento nos níveis de resistência posteriormente. Em 63,3% dos 

casos em que a resposta do gestor foi de retificação, houve diminuição dos casos de 

resistência. Por fim, em 64,5% dos casos em que o gestor respondeu através da dissuasão 

houve diminuição dos casos de resistência. Os 137 episódios analisados são de estudos 

realizados entre 1974 e 2010, em setores diferentes, com usuários de diferentes profissões e 

gestores de cargos diferentes. Não foram identificadas pesquisas nesta linha que tenham 

utilizado o mesmo instrumento, em um mesmo setor e com gestores de uma mesma função. 

 No que diz respeito às medidas para tentar minimizar os efeitos da vigilância no 

ambiente de trabalho, Ball (2010) e Ford, Ford e D’ Amelio (2008) mostraram que existem 

algumas ferramentas que podem ser utilizadas pela administração. Para os autores, os gestores 

podem mostrar consideração pelos seus subordinados e reconhecer suas necessidades de 

interagir com outros trabalhadores; também podem balancear os resultados da vigilância com 

outros processos de feedback, como treinamentos e avaliações; podem comunicar e deixar 

claros os critérios que são vigiados; também podem garantir que os empregados sejam 

treinados para assegurar que as metas sejam atingidas independente do controle e; por fim, 

podem envolver os funcionários no processo de avaliação e atualização dos sistemas. 

 No próximo tópico, revisaremos a literatura sobre coping (estratégias de 

enfrentamento). Com ele, pretendemos mostrar as diferentes formas utilizadas pelas pessoas 

para lidar com situações de estresse. Esta revisão foi a base para identificarmos a forma como 

os gestores lidam com a resistência informal à vigilância eletrônica de seus subordinados. 
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2.4 ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO (COPING) 

 

 O verbo “lidar” – presente no título, problema e objetivo desta pesquisa – pode ser 

interpretado de diversas maneiras. A interpretação adotada por este trabalho é como sinônimo 

do verbo inglês “to cope” ou “coping”. Neste tópico, revisaremos a literatura do termo, 

abordando sua tradução para o português, definição, abordagens, classificações e formas de 

mensuração. 

 Há um consenso na literatura nacional sobre a dificuldade de traduzir a palavra inglesa 

“coping” para o português. Segundo Bolzan (2012) e Wathier et al. (2007), não existe uma 

palavra única na língua portuguesa que transmita toda a complexidade do termo. Assim, os 

autores brasileiros estão divididos entre usar o termo inglês ou usar traduções como “lidar”, 

“enfrentar”, “adaptar-se”, “encarar” ou “reagir” para escrever sobre o assunto 

(ANTONIAZZI; DELL’AGLIO; BANDEIRA, 1998; WATHIER et al., 2007; POCINHO; 

CAPELO, 2009). Neste trabalho, optamos por adotar o verbo “lidar” como a tradução do 

verbo “to cope” para o português. 

 Para Folkman e Woskowitz (2004) a definição de coping mais difundida na literatura é 

a de Lazarus e Folkman (1984). Segundo esta definição, coping é o processo pelo qual o ser 

humano administra sua relação e emoções com as demandas estressantes do meio ambiente. A 

perda de um filho, um problema de saúde ou a resistência de um funcionário do trabalho, por 

exemplo, são situações adversas que ocorrem com os indivíduos e que precisam ser “lidadas” 

ou “enfrentadas” por eles. De acordo com os autores, o coping varia de acordo com a situação 

e, dependendo do quão bem é aplicado, pode aumentar ou diminuir o nível de estresse. 

 Além de Lazarus e Folkman (1984), vários outros autores propuseram definições para 

coping. Para Zautra e Wrabetz (1991), por exemplo, coping é um processo dinâmico de 

esforços voltados para a resolução das dificuldades e demandas exigidas para o ajustamento 

do organismo. Para Sobrinho e Porto (2012, p. 260) é uma “variável individual representada 

pelas formas como as pessoas comumente reagem ao estresse, determinadas por fatores 

pessoais, exigências situacionais e recursos disponíveis”. Enquanto que, para Barcaui e 

Lomongi-França (2014), coping é um esforço de ação ou pensamento para gerenciar ou 

sobrepujar situações estressantes.  

 A grande quantidade de definições existentes na literatura levou Latack e Havlovic 

(1992) a escreverem um artigo sobre os consensos existentes sobre o que é coping. Segundo o 

que os autores constataram, existe um acordo entre os pesquisadores de que coping é parte de 

uma transação entre pessoa e o ambiente que acontece quando o indivíduo avalia uma 
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situação como estressante. Neste trabalho, adotamos a definição proposta por Lazarus e 

Folkman (1984). Como mostraremos mais adiante, esta é a definição da abordagem escolhida 

para esta pesquisa. 

 Na literatura, o coping pode ser investigado através de três abordagens – também 

chamadas de perspectivas ou linhas teóricas – diferentes: experimentação animal, psicologia 

psicanalítica do ego ou teoria interacionista cognitiva. A primeira abordagem (da 

experimentação animal) é profundamente influenciada pela Teoria da Evolução de Darwin. 

Segundo ela, a sobrevivência individual e da espécie dependem da capacidade do ser humano 

de resolver seus problemas. Ela “enxerga” e investiga o fenômeno pela visão da adaptação 

evolutiva dos seres ao meio onde estão inseridos (BOLZAN, 2012). 

 A abordagem da psicologia psicanalítica do ego analisa o coping pela visão instintiva, 

do impulso e do inconsciente. Segundo Savóia (1999), em geral, esta abordagem concebe 

coping como uma hierarquia de estratégias de defesa, que progridem a partir de mecanismos 

de defesa imaturos ou primitivos até mecanismos maduros. Investiga como o ser humano, 

através de pensamentos realistas e flexíveis, resolve problemas e reduz o estresse. Segundo 

Guido (2003, p. 18), “este modelo se apoia nas formas de pensar e perceber sobre o 

relacionamento da pessoa com o meio ambiente”. 

 Por fim, a abordagem da teoria interacionista cognitiva – a que pertence as pesquisas 

de Lazarus e Folkman (1984), bem como este trabalho – adota uma visão social do coping, 

analisando os processos contínuos de avaliação e categorização dos fatos pelo indivíduo. 

Segundo Bozan (2012), é a abordagem mais difundida entre os pesquisadores. Para ela, 

coping é um processo de mobilização de esforços cognitivos e comportamentais empregados 

para administrar as demandas internas e externas que surgem da interação com o ambiente. 

 Segundo a abordagem interacionista, a primeira etapa do processo de coping é a 

identificação da situação estressante pelo indivíduo. Após a identificação, o indivíduo avalia a 

situação, os recursos pessoais e as pressões ambientais levando em consideração sua 

percepção, interpretação e cognição. Concluída a avaliação, o indivíduo escolhe e aplica uma 

estratégia de coping para lidar com a situação. Se a estratégia funcionar, será mantida e 

utilizada em situações semelhantes; se não, será feita uma reavaliação e implementação de 

uma nova estratégia (DELL’ AGLIO, 2000). O modelo da figura 6 representa graficamente as 

etapas desta linha teórica. Vale ressaltar que para esta abordagem o coping tem função de 

administrar a situação estressora e não a de controlá-la ou dominá-la. Também é importante 

deixar claro que o coping pode mudar dependendo da situação, sendo impossível predizer, 

com certeza, qual a reação que será desencadeada pelo estressor no estressado. 
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Figura 6 – Modelo de processamento de estresse e coping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Beresford (1994, p. 173). 

 

 Como foi mencionado, após avaliar a situação, o indivíduo escolhe e adota estratégias 

de coping para lidar com o estressor. Segundo Terry (1994, p. 895), essas estratégias são 

“esforços cognitivos e comportamentais usados pelos indivíduos para diminuir os efeitos do 
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estresse”. A escolha dessas estratégias considera fatores externos e internos e buscam resolver 

a situação ou, ao menos, adaptar o indivíduo a ela (GUIDO, 2003). 

 Dentro da abordagem interacionista, Folkman e Lazarus (1980) classificaram as 

estratégias de coping em duas categorias: focalizada no problema e focalizada na emoção. A 

estratégia focalizada no problema é definida por Tamayo e Tróccoli (2002) como o esforço 

voltado para a resolução da situação estressora, buscando alternativas para diminuir ou 

eliminar o estresse. Nela, a pessoa define o problema, enumera as alternativas, compara custos 

e benefícios e escolhe uma ação. Pode ser utilizada tanto para combater uma fonte interna de 

estresse (como uma demanda cognitiva pessoal) quanto externa (resolver um conflito 

interpessoal ou solicitar ajuda de outra pessoa, por exemplo) (DELL’ AGLIO, 2000). 

 A estratégia de coping focalizada na emoção é definida como o empenho do indivíduo 

em regular o seu estado emocional frente ao estresse (LATACK, 1986). Segundo Bolzan 

(2012, p. 29), corresponde aos esforços que “buscam a fuga, a redução, o distanciamento, a 

atenção seletiva, as comparações positivas e esforços em enxergar algo positivo na situação 

negativa”. Nessa estratégia, o indivíduo evita confrontar-se com a ameaça, não modificando a 

situação estressora. Para Tamayo e Tróccoli (2002), o propósito é manter a esperança e o 

otimismo, mesmo que a situação não permita. 

 De acordo com Folkman e Lazarus (1980), a decisão sobre a estratégia a ser utilizada 

(focalizada no problema ou na emoção) depende da situação enfrentada. Se o indivíduo 

avaliar uma determinada situação estressora como modificável, há uma maior probabilidade 

dele utilizar as estratégias focalizadas no problema. Por outro lado, se ele considerar a 

situação inalterável, o coping focalizado na emoção tende a ser mais utilizado. É importante 

ressaltar que as pessoas utilizam ambas as estratégias de coping simultaneamente, de forma 

que uma influencia a outra (SAVÓIA, 1999). 

 Embora o modelo de classificação de Lazarus e Folkman (1984) seja amplamente 

disseminado (LEDUC, 2012), foram criadas outras classificações de coping na literatura. 

Segundo Dell’ Aglio (2000), independente das diferenças aparentes entre elas, existem 

semelhanças básicas. Os copings “focalizado no problema” (LAZARUS; FOLKMAN, 1984), 

de “controle primário” (BAND; WEISZ, 1988), “aproximação” (ALTSHULER; RUBLE, 

1989), “monitorador” (MILLER, 1981 apud DELL’ AGLIO, 2000) ou de “controle” 

(LATACK, 1986) se referem ao esforço do indivíduo para mudar ou administrar alguns 

aspectos do estressor. Já os copings “focalizado na emoção” (LAZARUS; FOLKMAN, 

1984), “controle secundário” (BAND; WEISZ, 1988), “manipulação da emoção”, “redução da 

tensão ou evitação” (ALTSHULER; RUBLE, 1989), “desatento” (MILLER, 1981 apud 
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DELL’ AGLIO, 2000) ou de “esquiva” (LATACK, 1986) envolvem esforços para administrar 

ou regular as emoções negativas associadas ao estressor. 

 Um modelo de classificação, em especial, foi desenvolvido para avaliar as estratégias 

coping no ambiente organizacional, o de Latack (1986). A autora se baseou em três linhas 

conceituais – a de Folkman e Lazarus (1980), a de Moos e Billings (1982) e a de Cannon 

(1929 apud LATACK, 1986) – para propor uma nova classificação. Diferente de Lazarus e 

Folkman (1980), Latack dividiu coping em três categorias: controle, esquiva e manejo de 

sintomas. A primeira categoria, de controle, consiste nas ações e reavaliações cognitivas que 

são proativas, para assumir o controle da situação (equivalente a estratégia focalizada no 

problema). A de escapismo consiste nas ações e reavaliações para fugir ou evitar a situação 

(equivalente a estratégia focalizada no problema na emoção). Por fim, a autora adicionou a 

categoria de manejo de sintomas, que consiste nas estratégias usadas para gerenciar os 

sintomas relacionados ao estresse no trabalho (como relaxar ou praticar exercícios, por 

exemplo) (LATACK, 1986). Segundo a autora, era necessário adicionar essa categoria para 

poder examinar outras formas populares de lidar com o estresse. 

 Para identificar e mensurar o coping nos indivíduos, foram criados vários instrumentos 

de pesquisa (SOUSA, 2005). Um dos mais conhecidos, segundo Dell’ Aglio (2000), é o de 

Folkman e Lazarus (1986 apud DELL’ AGLIO, 2000), chamado “Ways of Coping” (WOC). 

O instrumento possui 66 itens e classifica as estratégias de coping em oito categorias 

(confronto, afastamento, autocontrole, suporte social, aceitação de responsabilidade, fuga-

esquiva, resolução de problemas e reavaliação positiva) – traduzidas para o português por 

Savóia, Santana e Mejias (1996). É a versão atualizada da “Ways of Coping Checklist” 

(WOCC) – também criado por Folkman e Lazarus (1980) que, como vimos, contava com 

duas classificações (focalizada no problema ou na emoção). O quadro 1 apresenta a definição 

das oito classificações de estratégia do instrumento atualizado. 
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Quadro 1 – Classificação de Folkman e Lazarus (1986) e suas definições 
Estratégias de coping Descrição 

Confronto 
Corresponde às estratégias ofensivas para o enfrentamento da situação, isto é, são 

estratégias nas quais a pessoa apresenta uma atitude ativa em relação ao estressor.  

Afastamento 
Corresponde a estratégias defensivas, onde o indivíduo evita confrontar-se com a 

ameaça, não modificando a situação.  

Autocontrole 
Corresponde aos esforços da pessoa em buscar o controle das emoções frente aos 

estímulos estressantes.  

Suporte social 

Corresponde ao apoio encontrado nas pessoas e no ambiente, sendo este um fator 

psicossocial positivo, que pode ajudar o individuo a lidar com o efeito indesejado 

do estresse e a sua resposta à doença. 

Aceitação de 

responsabilidade 

Corresponde à ação do individuo aceitar a realidade e engajar-se no processo de 

lidar com a situação estressante. Muitas vezes o indivíduo se sente o responsável 

por desencadear a situação estressantee neste sentido, enfrenta sentimentos de 

autocrítica e repreensão. Porém, esses sentimentos podem ter um efeito 

motivador, estimulando-o a enfrentar seus problemas de outra forma. 

Fuga-esquiva 

Corresponde à ação de fantasiar sobre possíveis soluções para o problema sem, 

no entanto, tomar atitudes para de fato modificá-las. Podemos descrevê-la como 

os esforços para escapar e/ou evitar o fator estressante.  

Resolução de problemas 

Corresponde ao planejamento adequado para lidar com os estressores. Ao invés 

de anular ou afastar a situação estressante de seu cotidiano, o indivíduo opta por 

resolver seu problema, modificar suas atitudes, sendo capaz de lidar com as 

pressões das pessoas e do ambiente ao seu redor, diminuindo ou eliminando a 

fonte geradora de estresse.  

Reavaliação positiva 

Corresponde ao controle das emoções que estão relacionadas à tristeza como 

forma de reinterpretação, crescimento e mudança pessoal a partir da situação 

conflitante. Reavaliando a situação, o indivíduo descobre uma forma de enfrentar 

seu problema por mérito próprio, conseguindo mudar algo em si mesmo, não 

desanimando frente as dificuldade pelas quais passou, tendo crescido como 

pessoa. 

Fonte: Adaptado de Damião, Rossato, Fabri e Dias (2009). 

 

 Outro inventário também bastante utilizado na literatura, segundo Folkman e 

Moskowitz (2004), é o Coping Orientation for Problem Experiences (COPE) de Carver, 

Scheier e Weintraub (1989). Comparado ao WOC e WOCC, o COPE classifica um número 

maior de estratégias – treze no total. Para os seus criadores, o WOC não expressa todos os 

domínios específicos de coping que seriam teoricamente interessantes. Por isso, eles 

realizaram uma análise da literatura para identificar as classificações não englobadas pelo 

instrumento. As categorias propostas por eles são: coping ativo, planejamento, supressão das 

atividades concomitantes, coping moderado, busca de suporte social por razões instrumentais, 

busca de suporte social por razões emocionais, reinterpretação positiva, aceitação, retorno 

para a religiosidade, foco na emoção, negação, comportamento descomprometido e 

desengajamento mental. O quadro 2 apresenta a definição de cada classificação e as relaciona 

com a classificação proposta por Latack em 1986. 
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Quadro 2 – Classificação de Carver, Scheier e Weintraub (1989), suas definições e a 

relação com a classificação de Latack (1986) 
Classificação de 

Latack (1986) 

Classificação de  

Carver, Scheier e 

Weintraub (1989) 

Definição 

Controle 

Coping ativo 

É o processo de tomar medidas ativas para tentar remover ou 

contornar o estressor ou para atenuar seus efeitos. Coping 

ativo inclui tomar uma ação direta, aumentando nossos 

esforços, e tentar executar uma tentativa de lidar de forma 

gradual. 

Planejamento 

É o ato de pensar sobre como lidar com um estressor. O 

planejamento envolve chegar a uma estratégias de ação, 

pensar sobre quais as medidas a tomar e qual a melhor forma 

de lidar com o problema.  

Supressão das 

atividades 

concomitantes 

É o ato de colocar outros projetos de lado, tentando evitar 

distrair-se por outros eventos, mesmo deixando outras coisas 

de lado, se necessário, a fim de lidar com o estresse.  

Coping moderado 

É o ato de ficar esperando até que uma boa oportunidade para 

agir se apresente, segurando-se na retaguarda, e não agir 

prematuramente. É uma estratégia de ativa, no sentido em que 

o comportamento da pessoa está focada em lidar de forma 

eficaz com o estressor, mas também é uma estratégia passiva 

no sentido que significa não agir imediatamente. 

Busca de suporte social 

por razões instrumentais 

É o ato de pedir conselhos, assistência ou informações a um 

conhecido.  

Escapismo 

Busca de suporte social 

por razões emocionais 

É o ato de pedir suporte moral, simpatia ou compreensão a 

um conhecido.  

Reinterpretação positiva 
É o ato de mudar sua avaliação cognitiva do estressor ao 

invés de enfrentá-lo.  

Aceitação 

Ocorre naquelas situações em que a pessoa reconhece a 

situação e dá a impressão de que está fazendo algo para 

mudá-la.   

Foco na emoção 
Focar em situações angustiantes de outras pessoas para mudar 

de sentimento. 

Negação 
Se recusar a acreditar que o estressor existe ou agir como se 

ele não fosse real.  

Comportamento 

descomprometido 

Reduzir os esforços de lidar com o estressor ou até mesmo 

desistir de atingir os objetivos nos quais o estressor está 

interferindo. 

Manejo de 

sintomas 

Desengajamento mental 

É o ato de realizar outras atividades para se desligar do 

problema. Táticas de desengajamento mental são escapismo 

no sono, televisão, esporte. 

Retorno para a 

religiosidade 

A tendência da pessoa se voltar para a religião em situações 

de estresse.  

Fonte: Adaptado de Carver, Scheier e Weintraub (1989), Dell’ Aglio (2000) e Latack (1986). 

 

 Segundo Carver, Scheier e Weintraub (1989), coping ativo, planejamento, supressão 

das atividades concomitantes, coping moderado e busca de suporte social por razões 

instrumentais são estratégias focalizadas no problema – que, como vimos, equivale à 

estratégia de controle de Latack (1986). Busca de suporte social por razões emocionais, 

reinterpretação positiva, aceitação, foco na emoção, negação e comportamento 

descomprometido são estratégias focalizadas na emoção – que equivale a estratégia de 

escapismo de Latack (1986). Por fim, retorno para a religiosidade e desengajamento mental 
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serão consideradas estratégias de manejo sintomas, porque visam lidar com os sentimentos 

gerados pela situação estressora. 

 Por fim, o último instrumento de avaliação de coping que discutiremos é o “Coping 

Job Scale” (CJS) de Latack (1986). Diferente dos outros instrumentos citados, o CJS é 

voltado para a compreensão do coping no ambiente de trabalho. Como vimos anteriormente, a 

autora considerou que ações e reavaliações cognitivas deveriam estar juntas, variando de 

acordo com a atitude tomada pelo indivíduo – se for de enfrentamento, classifica-se como de 

controle ou se for de fuga, como esquiva. Além disso, também propôs a adição de uma 

terceira categoria, manejo de sintomas para englobar estratégias de relaxamento. No total, o 

instrumento possui 46 itens, escalados de acordo com a classificação citada (PINHEIRO; 

TRÓCOLI; TAMAYO, 2003). 

 Na literatura nacional de Administração, foram identificados 14 estudos sobre coping 

no trabalho – ver apêndice C para lista completa. A maioria deles (nove) procurou investigar 

as estratégias utilizadas pelos trabalhadores para lidar com situações gerais de estresse – sem 

especificar um estressor. Quatro trabalhos especificaram a fonte de estresse: Westin et al. 

(2008) (violência), Cavedon (2011) (morte violenta), Puthusserry, Rodrigues e Child (2011) 

(distância do país de origem) e Sobrinho e Porto (2012) (variáveis demográficas do clima 

social). Segundo Pinheiro, Tróccoli e Tamayo (2003), o pesquisador pode definir uma fonte 

de estresse para investigar, desde que em sua escala inclua a descrição da situação que deseja 

que o respondente se reporte. 

 Na análise deste trabalho utilizaremos as classificações propostas por Carver, Scheier 

e Weintraub (1989) e Latack (1986) para investigar como os gestores lidam com a resistência. 

A classificação de Carver, Scheier e Weintraub (1989) será utilizada na codificação inicial do 

material, para identificar no discurso dos gestores o maior número possível de estratégias. Em 

seguida, utilizaremos a classificação de Latack (1986) para filtrar e categorizar os códigos que 

surgiram inicialmente. A filtragem dos códigos obedecerá a associação apresentada no quadro 

2. Ao final, discutiremos as estratégias utilizando a classificação de Latack (1986), pois como 

foi dito, é a que foi desenvolvida para o ambiente organizacional. 

 Não identificamos pesquisas que tenham investigado as estratégias de coping dos 

gestores para lidar com a resistência – objetivo deste trabalho. Como foi mencionado 

anteriormente, a resistência é uma manifestação inesperada, que pode causar perdas para a 

organização. Por essa razão, esta pesquisa a considera uma fonte de estresse para o gestor. 

 No próximo tópico, revisaremos a literatura sobre a atividade de teleatendimento. Com 

ele, pretendemos mostrar a dinâmica do setor e as características do controle que é utilizado 
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por essas empresas. Esta revisão foi a nossa base para justificar a escolha da amostra e 

caracterizá-la. 

 

2.5 AS CENTRAIS DE ATENDIMENTO 

 

 O local onde as empresas prestam um conjunto de serviços de atendimento é chamado 

de central de atendimento (SILVEIRA, 2006). Silveira (2006) considera que os termos “call 

center” e “central de atendimento” têm o mesmo significado. Neste trabalho, faremos a 

mesma consideração, com a diferença de que consideraremos os “contact centers” um tipo 

evoluído de central. Nos próximos parágrafos, revisaremos a literatura sobre definição, 

dinâmica e o perfil dos trabalhadores que atuam neste segmento. 

 Taylor e Bain (1999) caracterizam as centrais de teleatendimento como ambientes 

fortemente marcados pela integração entre o telefone e a TI. Para eles, o call center é uma 

operação onde os empregados se utilizam de computadores e recebem ou originam chamadas 

telefônicas, processadas e controladas por um distribuidor automático de chamadas ou por 

sistemas preditivos de discagem. Weisshuhn (2004), por sua vez, caracteriza as centrais de 

atendimento como espaços físicos que reúnem conjuntos de operadores que recebem e 

realizam ligações aos consumidores através de um sistema de telefonia, um canal de 

relacionamento entre as empresas e seus clientes com o objetivo de apoiar processos de 

vendas, marketing, serviços ao cliente ou outra atividade específica (WEISSHUHN, 2004; 

SAKAMOTO, 2001). Pode ser tanto próprio (quando a empresa tem uma parte dedicada 

exclusivamente ao serviço) quanto terceirizado (quando a atividade da empresa está voltada 

para a prestação desse serviço) (SILVA, 2004). 

Inicialmente, o teleatendimento das empresas brasileiras se limitava a prestação de um 

serviço, o atendimento ao cliente – popularizado como o Serviço de Atendimento ao Cliente 

(SAC) (TONET JÚNIOR, 2007). Como apenas um único serviço era prestado, não havia 

ainda, nesta época (década de 1980), centrais de atendimento. Com o tempo, a entrada da 

Tecnologia da Informação permitiu que as empresas diversificassem os serviços prestados. De 

acordo com Ricci (2010, p. 49-50), atualmente, as centrais podem prestar serviços como 

televendas, pesquisa de mercado, atendimento ao consumidor e help desk (suporte técnico). 

A sofisticação das tecnologias, o aumento da competitividade e a busca pela qualidade 

levaram as centrais de teleatendimento a evoluírem para novos modelos (estágios) de serviço 

(MINGHELLI, 2002). Em sua pesquisa, Minghelli (2002) identificou quatro estágios de 

evolução: televendas, telemarketing, call center e contact center. No primeiro estágio 

(televendas), o objetivo da ligação é vender um produto ou serviço. No estágio de 
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telemarketing, as ligações também passam a promover a marca da empresa. No estágio do 

call center, a informática é associada ao uso do telefone e vários serviços são prestados em 

um mesmo local. Por fim, no estágio de contact center, o contato com o cliente se estende 

para outros meios de comunicação, como chat online, e-mail, fax e carta, por exemplo 

(MINGHELLI, 2002).  

 De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), a pessoa que 

recepciona e/ou realiza o atendimento ocupa o cargo de “operador de telefonia” ou “operador 

de telemarketing”. Os operadores são responsáveis por “atender clientes, oferecer serviços e 

produtos, prestar serviços técnicos especializados [...] seguindo roteiros e scripts planejados” 

(MTE, 2010). Apesar de o trabalho utilizar modernas tecnologias, a função do operador se 

mantém centrada em atender e efetuar chamadas telefônicas (RICCI, 2010). É importante 

ressaltar que a evolução das centrais tem transformado a função destes trabalhadores. Vilela e 

Assunção (2004) falam sobre a necessidade de saber contornar situações difíceis e inusitadas. 

Já Ricci (2010) mostra que ao longo do atendimento os operadores devem procurar 

informações sobre o cliente, atualizar o seu cadastro, registrar o processo de conversação no 

sistema e, ainda, cumprir as metas estabelecidas pela gerência. 

 Durante as seis horas de jornada de trabalho, os operadores devem realizar o 

atendimento mantendo os olhos fixos na tela do computador (RICCI, 2010). Segundo Vilela e 

Assunção (2004, p. 1074), “independente das palavras agressivas do cliente, o teleoperador 

deverá seguir um padrão de frase – o ‘script’ – [...] e manter uma entonação de voz pré-

determinada pela hierarquia”. Assim, para homogeneizar o atendimento e encurtar o diálogo, 

a empresa não determina apenas a fraseologia de cada serviço, como também a entonação de 

voz que deve ser utilizada pelos operadores. 

 O espaço físico das centrais também tem suas peculiaridades. De acordo com a 

pesquisa de Barnes (2007), em três call centers na Austrália, em geral, as centrais de 

atendimento são grandes salas, com poucos espaços privativos. Os postos de trabalhos dos 

operadores são pequenos compartimentos, com espaço apenas para um computador e uma 

pessoa. A separação entre os postos é realizada por divisórias, que dificultam a interação entre 

os trabalhadores. Os gerentes e supervisores ficam em uma mesa separada sem divisórias, no 

mesmo local da equipe. Os postos ficam dispostos em várias posições para dividir o time e 

maximizar o uso do espaço. 

 Com o tempo, as características do negócio levaram as centrais de atendimento a 

registrarem níveis elevados de rotatividade de empregados (BORBA; PILLA, 2013). Segundo 

Rosenfield (2009), não há projeção profissional futura e nem de carreira para os operadores. 
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O cargo é visto como uma profissão temporária, que pode ser descartada quando surgem 

novas oportunidades para o profissional (MOCELIN; SILVA, 2008). Além disso, a função 

está relacionada ao sofrimento no trabalho. Em seu estudo, Corrêa (2003) mostra como os 

fatores organizacionais afetam negativamente na saúde física e mental do trabalhador. 

Segundo ele, mais da metade dos operadores entrevistados consideraram que trabalham muito 

mais do que podem. 

  O perfil do trabalhador de call center é bastante eclético. Normalmente, as centrais de 

atendimento exigem que os candidatos à vaga tenham o ensino médio completo e não exigem 

experiência prévia (ROSENFIELD, 2009). Desta forma, muitas vezes o cargo de operador é o 

primeiro emprego formal (ou seja, com registro na carteira de trabalho) do contratado. 

Rosenfield (2009) também destaca a questão da remuneração, já que muitas vezes o sistema 

de remuneração, baseado em comissões, oferece salários superiores ao praticado no trabalho 

informal. 

 Venco (2009) também destaca a grande participação de negros, homossexuais, obesos, 

portadores de necessidades especiais e outros grupos que sofrem discriminação da sociedade. 

Segundo a autora, o fato dos operadores não serem vistos pelo cliente, permite que esses 

grupos encontrem no teleatendimento uma oportunidade de emprego formal, diferente dos 

nichos tradicionais do mercado em que normalmente são aceitos. Por esta razão, a autora 

afirma que o teleatendimento promove a inclusão social. 

 As centrais de atendimento também são marcadas pela forte presença da mão de obra 

feminina (RICCI, 2010) – dado confirmado pelo Relatório da Indústria de Call Center no 

Brasil (ABT, 2005). Segundo Ricci (2010), a jornada de trabalho de seis horas permite que 

mulheres conciliem o trabalho com as responsabilidades de casa e da família. Além disso, as 

mulheres têm maior probabilidade de atender ao nível de escolaridade solicitado pelas 

empresas, já que são mais escolarizadas do que os homens. A autora ainda ressalta a questão 

da desqualificação do trabalho, já que, segundo ela, os homens tendem a desvalorizar 

trabalhos em tempo parcial, em domicílio ou terceirizado – que pagam salários menores e 

oferecem menos benefícios. 

 Para Venco (2009), o setor privilegia a contratação do sexo feminino. O motivo para 

isso seriam as qualidades socialmente “erigidas” (p. 161) da mulher. Segundo a autora, 

paciência, capacidade de ouvir, delicadeza e trato com os clientes são qualidades mais 

presentes no sexo feminino. Além disso, considera “que todos, homens e mulheres, preferem 

falar ao telefone com uma mulher” (p. 161). 
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 Em 2012, o relatório da ABT (Associação Brasileira de Telesserviço) estimou que 1,2 

milhão de pessoas trabalhavam no setor de telesserviços no Brasil (MARQUES, 2012). Em 

2011, Camarotto (2011 apud ALMEIDA, 2014) estimou que a região nordeste concentrava 

16% das posições de atendimento do país (CAMAROTTO, 2011 apud ALMEIDA, 2014). De 

acordo com o relatório disponibilizado pela JUCERN (Junta Comercial do Estado do Rio 

Grande do Norte) diante da solicitação do autor deste trabalho, a cidade de Natal tinha, em 24 

de março de 2015, 308 empresas com o registro ativo na atividade de teleatendimento. 

  

2.5.1 O controle nas centrais de atendimento 

 

 Sobre o controle nas centrais de atendimento, Fernie e Metcalf (1998, p. 2) afirmaram: 

“‘a tirania da linha de montagem’ é um piquenique escolar de domingo comparado com o 

controle que a gerência pode exercer na telefonia computadorizada”. A partir da revisão da 

literatura, identificamos sete possíveis fontes de controle nas centrais: espaço físico, 

padronização do serviço (script e tom de voz), dispositivos de vigilância eletrônica, gerência, 

normas e regras, consumidores e os membros da própria equipe. Nos próximos parágrafos, 

revisaremos cada uma destas fontes de controle. A figura 7 ilustra as sete fontes de controles 

exercendo influência sob o operador – a figura foi elaborada pelo autor desta pesquisa com 

base nas pesquisas descritas abaixo. 

 

Figura 7 – Fontes de controle ao trabalho do operador de teleatendimento 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015.  

Operador de 
teleatendimento 

Espaço físico 

Padronização do 
serviço 

Vigilância 
eletrônica 

Gerência Normas e regras 

Consumidores 

Membros da 
equipe 



49 

 

 Segundo Ricci (2010), o espaço físico das centrais de atendimento é organizado para 

favorecer a visualização dos operadores e evitar o surgimento de resistências coletivas – 

sendo por isso um elemento de controle. Os poucos espaços privativos, a ausência de paredes 

e a proximidade entre as mesas dos supervisores e os postos dos operadores, permite que a 

gerência veja, o tempo todo, o que os operadores estão fazendo. A sensação constante de 

exposição visa criar um estágio de dominação em que trabalhador se autodiscipline – 

conforme sugerido pelo modelo panóptico (FOUCAULT, 2007). As divisórias que separam 

os postos de trabalho dos operadores também constitui outro elemento de controle das 

centrais. Segundo Ricci (2010), a divisória dificulta o contato pessoal e o estabelecimento de 

laços de amizade entre os trabalhadores. Por isso, a autora afirma que o espaço “enfraquece a 

criação de sistemas de solidariedade e de defesa coletiva” (p. 78). 

 A padronização do serviço (através de scripts pré-determinados e treinamentos) é a 

segunda fonte de controle identificada na literatura. De acordo com Vilela e Assunção (2004), 

o script define as frases que devem ser ditas no início e no final de cada ligação. O operador 

abre mão do uso da sua própria linguagem para garantir que as metas da organização sejam 

atingidas (TONET JÚNIOR, 2007). O objetivo da padronização é impedir manifestações 

emocionais e assegurar que as respostas dos operadores sejam claras e objetivas (SILVA, 

2004; VILELA; ASSUNÇÃO, 2004; TONET JÚNIOR, 2007). Na visão da organização, o 

atendimento ao consumidor deve ser realizado no menor tempo possível (RICCI, 2010). 

 A terceira fonte de controle identificada na literatura foi o uso de dispositivos de 

vigilância eletrônica. Nas centrais de atendimento, a tecnologia é tanto um instrumento de 

trabalho quanto um instrumento de dominação dos operadores. Segundo Azevedo e Caldas 

(2005), a TI aumentou o nível de controle através da criação de novos parâmetros de 

avaliação, como gravação, relatórios, tempo médio de atendimento, nota de atendimento, 

monitoramento aleatório. Em particular, as ligações telefônicas e os dados dos computadores 

são gravados e contabilizados para premiar ou melhorar o desempenho dos operadores 

(BALL; MARGULIS, 2011). Dentre os principais aspectos monitorados pelos sistemas de 

vigilância, Ball e Margulis (2011, p. 114) citam: tempo logado no sistema, tempo disponível 

para atendimento, número de chamadas atendidas e perdidas e duração das ligações. 

 É importante ressaltar que a entrada em vigor do Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 

2008 tornou obrigatória a manutenção da gravação das chamadas pelas empresas que prestam 

serviços de atendimento telefônico. Segundo o artigo 3º do capítulo IV do Decreto, “é 

obrigatória a manutenção da gravação das chamadas efetuadas para o SAC, pelo prazo 

mínimo de noventa dias, durante o qual o consumidor poderá requerer acesso ao seu 
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conteúdo” (PLANALTO, 2015). Segundo a reportagem do portal Callcenter (2011), a medida 

visa garantir ao consumidor o direito de defesa, caso se sinta lesado. 

 A quarta fonte de controle identificado na literatura é a gerência. No dia a dia de 

trabalho, monitores, coordenadores, supervisores e gerentes acompanham a atuação dos 

operadores visualmente e através das métricas geradas pelas ferramentas de gestão (VENCO, 

2009). Segundo Braga (2006, p. 139-140), o número elevado de supervisores “explica-se pela 

necessidade de controlar ao máximo os trabalhadores, impedindo que relaxem, mas, 

sobretudo, abandonem o fluxo informacional”. Também é papel da gerência garantir que os 

operadores estão cumprindo com as normas e regras da organização (quinta fonte de controle 

identificada). 

 A sexta fonte de controle identificada na literatura foi o consumidor. Durante a jornada 

de trabalho, um operador se depara com várias demandas diferentes de clientes – que incluem 

casos de pressão e desrespeito (VENCO, 2009). Para solucionar estas demandas, muitas vezes 

o operador precisa descumprir com a prescrição de “atendimento rápido” estabelecida pela 

gerência. Segundo Korzcynski et al. (2000), nestes casos, o controle deixa de servir aos 

interesses da organização e passa a servir aos interesses do consumidor. Para o autor, “esse 

conceito de controle tem função importante para a elevação do consumidor como uma figura 

de autoridade e identidade” (p. 671).  

 A sétima fonte de controle identificado na literatura foi o monitoramento pelos 

próprios membros do time. Como, muitas vezes, o desempenho (comissionamento) da equipe 

depende da atuação de cada operador, os próprios trabalhadores passam a fiscalizar o trabalho 

uns dos outros (RICCI, 2010). Ellway (2013), por exemplo, fala sobre uma iniciativa nova 

chamada “Making it Personal”, onde os supervisores são encorajados a monitorar o trabalho 

de seus pares através de um sistema da informação. Segundo Sewell (1998), as equipes de 

trabalho ajudam a complementar as formas de controle quando estabelecem suas próprias 

sanções e recompensas.  

O forte controle da conduta dos operadores, a padronização do “processo produtivo”, a 

limitação da subjetividade, as métricas de produtividade, a fragmentação entre a concepção e 

a execução do trabalho e a desqualificação da mão de obra (como dissemos, em geral, exige 

baixa escolaridade e não exige experiência prévia) levaram alguns autores a associarem o 

setor de telesserviços ao modelo da administração científica (FERNIE; METCALF, 1998; 

TAYLOR; BAIN, 1999; VILELA; ASSUNÇÃO, 2004; BRAGA, 2006; ROSENFIELD, 

2009; VENCO, 2009). Taylor e Bain (1999, p. 109), por exemplo, fala em “Taylorização do 
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trabalho de colarinho branco”. Para eles, os call centers superam todos os lugares onde o 

controle intensivo foi investigado. 

 Na literatura nacional identificamos dois estudos empíricos que investigaram as 

ferramentas de controle utilizadas pelos call centers brasileiros (VILELA; ASSUNÇÃO, 

2004; RICCI, 2010). Vilela e Assunção (2004) investigaram as práticas de controle de uma 

empresa de teleatendimento denunciada por adoecimento associado ao trabalho. Já Ricci 

(2010) investigou uma empresa de teleatendimento de cobrança. Todas as autoras realizaram 

triangulação entre observação participante, entrevistas e análise documental. Vilela e 

Assunção (2004) identificaram quatro classes de controle – ligações telefônicas, conteúdo, 

comportamento, volume de ligações e resultados –, enquanto que Ricci (2010) identificou que 

o controle sob os operadores de teleatendimento pode ser exercido pela empresa, clientes e 

estrutura da organização. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Finalizada a revisão da literatura, neste capítulo apresentaremos os procedimentos 

metodológicos executados para atingir os objetivos da pesquisa. Para facilitar a leitura e a 

compreensão, bem como, organizar as informações, este capítulo foi dividido em cinco 

tópicos: caracterização da pesquisa, contexto e sujeitos da pesquisa, procedimentos 

metodológicos para pesquisa bibliográfica, instrumento e coleta de dados e processos de 

análise e tratamento de dados.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 Tanto a questão quanto os objetivos desta pesquisa estão centrados no campo da 

subjetividade. Compreender como os gestores lidam com a resistência informal à vigilância 

envolve elementos intrínsecos e extrínsecos das relações de trabalho que extrapolam a 

racionalidade técnica. O verbo “compreender” por si só, remete ao plano das ideias, do 

abstrato e da interação com o fenômeno envolvido. Por esta razão, optamos por analisar o 

problema através da abordagem qualitativa – autores como Taylor e Bain (2003), Efthymiou 

(2009) e McCabe (2014) também fizeram a mesma escolha metodológica. Segundo Silva e 

Menezes (2005, p. 20), este tipo de pesquisa “considera que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável”.  

 Em relação aos objetivos, esta pesquisa é descritiva com uma etapa exploratória. A 

etapa exploratória foi executada inicialmente para elaborar o instrumento de coleta. Como não 

identificamos estudos semelhantes ou um roteiro de perguntas que pudesse ser replicado, 

exploramos o tema, criamos questões e realizamos entrevistas piloto para validá-las. Segundo 

Gil (2002), o estudo exploratório tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, visando a formulação de problemas mais precisos. Os objetivos, 

por sua vez, são descritivos porque buscam detalhar informações sobre os comportamentos, as 

manifestações de resistência e as implicações percebidas pelos gestores. Segundo Deslauriers 

e Kérisit (2010), a pesquisa descritiva fornece informações que poderão ser a base de 

pesquisas explicativas posteriormente.  

Com relação ao horizonte de tempo, este é um estudo de corte transversal. Não faz 

parte do escopo desta pesquisa acompanhar a evolução comportamental dos gestores ao longo 

do tempo. Ao invés disso, os nossos objetivos foram atingidos através de uma coleta dentro 

de um recorte temporal definido – entre 25 de fevereiro de 2015 e 11 de março de 2015. 
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Assim, os resultados refletem dados coletados em dias pontuais, como uma espécie de 

fotografia daquela situação, naquele momento (RICHARDSON, 2012).  

 Por fim, dos meios de investigação apresentados por Vergara (2000), este trabalho é 

do tipo pesquisa de campo. Segundo Vergara (2000), a pesquisa de campo é uma investigação 

empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu o fenômeno estudado, utilizando-se, 

dentre outras técnicas de coleta, da entrevista. Semelhante a esta caracterização, a presente 

pesquisa foi ao local de trabalho dos gestores realizar entrevistas para compreender como 

estes lidam com a resistência informal à vigilância eletrônica.  

 

3.2 CONTEXTO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 A população desta pesquisa foram gestores de equipes de teleatendimento que 

trabalhavam em empresas de diferentes setores na cidade de Natal. De acordo com o relatório 

cedido pela JUCERN (Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte) sob a demanda do 

autor desta pesquisa, em 24 de março de 2015, havia 308 empresas com o registro ativo na 

atividade de teleatendimento na cidade. O número inclui empresas de diversos portes e setores 

que prestam o serviço como atividade principal ou de apoio, independente do número de 

operadores. 

A escolha pelos gestores de equipes de teleatendimento se deu com base na literatura, 

que, com frequência, tem utilizado a atividade para estudar a resistência ao controle 

(FERNIE; METCALF, 1998; BAIN; TAYLOR, 2000; CALLAGHAN; THOMPSON, 2001; 

LANKSHEAR et al., 2001; TAYLOR; BAIN, 2003; MULHOLLAND, 2004; TOWNSEND, 

2005; STEVENS; LAVIN, 2007; BHAVE, 2014). Já a variação entre os setores das empresas 

pretendeu captar uma visão ampla do campo e evitar que as particularidades de cada setor se 

sobressaíssem nos resultados – conforme definido pelo critério “triangulação de fontes” de 

Paiva Júnior, Leão e Mello (2011). 

 Para selecionar a amostra, utilizamos a amostragem não probabilística por 

conveniência. A escolha por este critério de seleção se deu em virtude da dificuldade de 

identificação e acesso aos profissionais que compõem a população. Segundo Flick (2009, p. 

125), “de tempos em tempos, esse critério possivelmente represente o único caminho para 

realizar-se uma avaliação com recursos limitados de tempo e de pessoas”. 

 Para encontrar possíveis respondentes, utilizamos três estratégias de identificação. A 

primeira – de onde surgiram sete entrevistados (ver quadro 3) –, foi entrar em contato com 

pessoas próximas (pessoalmente, por ligação telefônica ou através do aplicativo Whatsapp) 

para saber se elas conheciam algum gestor de teleatendimento que pudesse participar da 
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pesquisa. A segunda – de onde surgiram dois entrevistados – foi buscar o contato de 

profissionais de teleatendimento na rede social Linked In. Por fim, a terceira foi se dirigir à 

empresas de teleatendimento para tentar falar com os gestores responsáveis. 

 Na primeira estratégia, perguntamos a várias pessoas próximas se conheciam gestores 

de teleatendimento que pudessem indicar para participar da nossa pesquisa. Nessa fase, oito 

conhecidos tiveram indicação. À eles nós perguntamos qual a empresa onde estas indicações 

atuavam – para garantir que nenhum delas trabalhavam na mesma empresa, conforme 

definido na amostra. Apenas dois conhecidos tinham contatos que trabalhavam na mesma 

empresa. Neste caso, nós priorizamos o contato dado pelo primeiro abordado. 

 Em seguida, pedimos aos conhecidos que entrassem em contato com as suas 

indicações para falar sobre a nossa pesquisa e perguntar se elas tinham interesse em participar. 

Mediante o interesse, os conhecidos nos repassaram o número de telefone celular ou e-mail 

dos gestores, para que nós entrassemos em contato e fizéssemos o convite formalmente. Nesta 

etapa, todos os sete gestores identificados pelos conhecidos demonstraram interesse em 

participar do trabalho. 

 Com os gestores que repassaram o número de telefone, o convite ocorreu por ligação 

telefônica. Nestas ligações, o autor se identificou como aluno do Programa de Pós-Graduação 

em Administração da UFRN e explicou o objetivo do trabalho, o método de coleta, o tempo 

aproximado de duração da entrevista – com base nas entrevistas piloto – e as questões éticas. 

Ao final, fizemos o convite. Todos os gestores telefonados concordaram em participar. Assim, 

de acordo com a disponibilidade de cada um, foram agendadas datas e locais para a coleta dos 

dados – um dos participantes não concordou com a gravação do áudio da entrevista e, por 

isso, agendamos um dia e hora para conversar pelo chat online do Skype. 

 Para o único gestor que repassou o endereço de e-mail, nós enviamos a carta convite –

conforme apêndice D. Na carta, explicamos o objetivo da pesquisa, sua relevância, a técnica 

de coleta utilizada, os procedimento éticos e convidamos o gestor à participar do trabalho. 

Junto com a carta convite (por anexo), enviamos a carta de apresentação assinada pela 

orientadora da pesquisa (apêndice E) e uma declaração de vínculo com a universidade (gerada 

automaticamente pelo sistema da universidade). Este gestor também concordou em participar 

do trabalho. 

 Na segunda estratégia (busca de contatos na página Linked In), utilizamos os termos 

“teleatendimento”, “call center”, “telemarketing”, “contact center” e “atendimento” para 

buscar perfis de profissionais que atendessem as características da amostra. Desta forma 

identificamos Geórgia e Mariana. Como elas não disponibilizavam o endereço de e-mail no 
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perfil do Linked In, procuramos os perfis delas no Facebook e às adicionamos. Diante da 

aceitação do convite de amizade, nós enviamos (por mensagem) a carta convite explicando a 

pesquisa, que foi aceita pelas gestoras. A figura 8 mostra o contato realizado com Mariana. 

 

Figura 8 – Convite à gestor identificado através do Linked In 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Por fim, na terceira estratégia, o autor se dirigiu a duas empresas de teleatendimento 

em Natal identificadas através de busca na internet. É importante ressaltar que o autor não 

conhecia os gestores responsáveis por estas empresas e também não havia agendado um 

horário anteriormente. Nos dois casos, ele foi recebido pelas recepcionistas, que após entrar 

em contato com os gestores, ficou de dar uma resposta por telefone posteriormente. Até a 

conclusão deste trabalho, não recebemos o retorno das recepcionistas. 

 O quadro 3 mostra as estratégicas de identificação, os dias em que foram feitos os 

convites e os meios de comunicação utilizados para cada possível participante identificado. 

Cumprindo com os procedimentos éticos firmados, utilizamos nomes fictícios para identificar 

os gestores.  
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Quadro 3 – Informações sobre o acesso à amostra por participante 
Nome do participante (fictício) Estratégia de identificação Dia do convite Meio de comunicação 

Rodolfo Através de conhecido 23/02/2015 Ligação telefônica 

Susi Através de conhecido 23/02/2015 Ligação telefônica 

Mariana Linked In 25/02/2015 Facebook 

Rita Através de conhecido 26/02/2015 Ligação telefônica 

Gabriel Através de conhecido 26/02/2015 Ligação telefônica 

Geórgia Linked In 26/02/2015 E-mail 

Amanda Através de conhecido 02/03/2015 Ligação telefônica 

Paula Através de conhecido 02/03/2015 Ligação telefônica 

Raimundo Através de conhecido 07/03/2015 Ligação telefônica 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Conforme o quadro 3, os convites foram realizados num prazo de 13 dias. Antes e 

depois disso, a etapa de identificação dos participantes durou aproximadamente um mês. 

Quando percebemos que não tínhamos a quem recorrer por novas indicações, que não 

identificávamos novos contatos através das redes sociais, que a ida direta à empresa não 

gerava retorno e que o prazo de entrega do trabalho estava diminuindo, resolvemos encerrar a 

etapa de identificação. Desta forma, conforme permite a amostra por conveniência, a coleta 

foi realizada com nove gestores. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

O capítulo de revisão da literatura foi construído com base nos resultados das 

pesquisas identificadas ao longo da construção deste trabalho.  Nos próximos parágrafos, 

apresentamos as bases de dados online consultadas, os termos utilizados nas buscas e os 

critérios de seleção adotados para a escolha do material. 

Para construir o primeiro tópico da revisão (vigilância eletrônica), consultamos as 

seguintes bases de dados nacionais: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Google 

Acadêmico, Microsoft Acadêmico, Portal da ANPAD e Portal Scielo. Os principais termos 

utilizados na busca foram: “monitoramento”, “panóptico eletrônico”, “vigilância” e 

“vigilância eletrônica”. Também consultamos as seguintes bases internacionais: Emerald, 

Google Scholar, Microsoft Academico, SAGE Journals, Science Direct e Scopus. Os 

principais termos utilizados nesta busca foram: “e-surveillance”, “electronic surveillance”, 

“electronic monitoring”, “electronic panoptic”, “monitoring”, “surveillance work”. 

 Para construir o segundo tópico da revisão (Teoria do Processo de Trabalho), 

consultamos as seguintes bases de dados nacionais: Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações, Google Acadêmico, Portal da ANPAD e Portal Scielo. Os principais termos 

utilizados na busca foram: “teoria do processo de trabalho”, “labour process theory”, “labour 

process” e “LPT”. Também consultamos as seguintes bases internacionais: Google Scholar, 
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SAGE Journals e Scopus. Os termos utilizados na busca foram os mesmos, com exceção de 

“teoria do processo de trabalho”. 

 Para construir o terceiro tópico da revisão (resistência), consultamos as seguintes bases 

de dados nacionais: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Google Acadêmico, Microsoft 

Acadêmico, Portal da ANPAD, Portal Scielo, Spell e Anais do Semead. Os principais termos 

utilizados na busca foram: “resistência controle”, “resistência vigilância”, “resistência 

monitoramento”, “resistência organização”, “resistência trabalho” e “resistência Foucault”. 

Também consultamos as seguintes bases internacionais: Emerald, Google Scholar, JStor, 

Microsoft Academico, SAGE Journals, Science Direct, Scopus e Stanford. Os principais 

termos buscados foram: “everyday resistance”, “resistance electronic surveillance”, 

“resistance Foucault”, “resistance monitoring”, “resistance surveillance” e “resistance 

work”. 

Para construir o quarto tópico da revisão (coping), consultamos as seguintes bases de 

dados nacionais: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Google Acadêmico, Portal da 

ANPAD e Portal Scielo. Os principais termos utilizados na busca foram: “coping 

organização”, “estratégias de enfrentamento” e “to cope”. Também consultamos as seguintes 

bases internacionais: Google Scholar, SAGE Journals, Science Direct e Scopus. Os principais 

termos buscados foram: “coping”, “coping work” e “to cope”. 

Para construir o quinto tópico da revisão (centrais de atendimento), consultamos as 

seguintes bases de dados nacionais: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Google 

Acadêmico, Portal da ANPAD e Portal Scielo. Os principais termos utilizados na busca 

foram: “call center trabalho”, “teleatendimento” e “telemarketing”. Também consultamos as 

seguintes bases internacionais: Google Scholar, SAGE Journals e Scopus. Os principais 

termos buscados foram: “call center”, “call center work”, “call center control”, “call center 

surveilllance” e “call center foucault”. 

A partir dos resultados das buscas, realizamos primeiramente a leitura dos títulos dos 

trabalhos. Se o título demonstrasse alguma relação com o tema de interesse, nós realizamos a 

leitura do resumo. Se o resumo confirmasse a relação esperada, nós selecionamos o artigo. A 

partir da leitura dos artigos selecionados, pudemos identificar novos trabalhos que não haviam 

sido identificados através da busca nas bases de dados. Desta forma, complementamos o 

processo de revisão. A figura 9 ilustra o procedimento metodológico realizado para selecionar 

os artigos científicos. 
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Figura 9 – Procedimento metodológico da pesquisa bibliográfica 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Além de artigos científicos, nós também consultamos informações em livros. A 

identificação dos livros se deu de duas formas: referência dos artigos selecionados e busca na 

biblioteca física da universidade. Para ter acesso aos materiais que não eram disponibilizados 

pela universidade, nós recorremos a ferramenta Google Books e ao site Bookzz. O apêndice F 

mostra o número total de publicações (artigos, dissertações, teses e livros) selecionadas ao 

final do processo. 

 

3.4 INSTRUMENTO E COLETA DE DADOS 

 

 Dentre as técnicas de coleta de dados qualitativos, optamos pela apropriação da 

entrevista. Segundo Alves-Mazzoti e Gewandsznajder (2000), a entrevista permite tratar de 

temas complexos que dificilmente seriam investigados, adequadamente, através de 

questionários. A técnica é indicada para pesquisas que buscam “captar o dito e o não dito, os 

significados, os sentimentos, a realidade experimentada pelo entrevistado” (VERGARA, 

2009, p. 5) – caso deste trabalho. Além disso, os estudos empíricos sobre resistência 

(COURPASSON; DANY; CLEGG, 2012; ELLWAY, 2013; PAULSEN, 2013; PIERCE; 
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SNOW; MCCAFE, 2013; MCCABE, 2014; RODER et al., 2014) e coping (ERERA-

WEATHERLEY, 1996; OAKLAND; OSTELL, 1996) têm utilizado esta técnica. 

 Dentre os tipos de entrevista previstos por Flick (2009), optamos pela apropriação da 

entrevista semiestruturada. Nesse tipo de entrevista, o pesquisador conduz uma reunião 

orientado por um roteiro de perguntas previamente elaborado. Durante a conversa, o autor tem 

abertura para modificar a sequência e a forma das perguntas, caso ache necessário. O método 

também permite a introdução de novas questões para aprofundar ou esclarecer respostas que 

não ficaram claras (KVALE, 2011). Segundo Flick (2009), a flexibilidade desse tipo de 

entrevista tem feito com que ela seja amplamente utilizada pelos pesquisadores. 

 Dentre os tipos de entrevista semiestruturada, optamos pela apropriação da entrevista 

episódica. Neste tipo de entrevista o pesquisador escolhe um fenômeno e pede para o 

entrevistado relembrar e narrar sua experiência com ele (FLICK, 2002). A escolha da situação 

e a forma como ela é narrada ficam a critério do respondente. O objetivo é reconstruir a 

realidade dos entrevistados para encontrar diferenças na forma como eles experimentam os 

acontecimentos do dia a dia (FLICK, 2009). Optamos por esse tipo de entrevista porque ela 

permite retornar a determinadas situações e conhecer as reações do entrevistado – neste caso, 

a forma como o gestor lidou com a resistência informal à vigilância eletrônica. 

O roteiro de entrevista (apêndice G) foi elaborado com base nas instruções do livro de 

Cooper, Dewe e O’ Driscoll (2001), nos instrumentos desenvolvidos por Oakland e Ostell 

(1996), Dell’ Aglio (2000) e Leduc (2012) e na Teoria do Processo de Trabalho. Segundo 

Milles e Huberman (1994), o método dedutivo de criação do instrumento permite que o 

pesquisador formule e extraia perguntas com base nos construtos teóricos, de modo a alinhar 

as questões com a amostra e metodologia planejada. O quadro 4 identifica a origem de cada 

um dos itens que compõem o roteiro de pesquisa. 

 

Quadro 4 – Relação das fontes das perguntas do roteiro por item 
Item Fonte 

1 Elaboração própria com base na Teoria do Processo de Trabalho. 

2 Elaboração própria com base na Teoria do Processo de Trabalho. 

3 Elaboração própria com base na Teoria do Processo de Trabalho. 

4 Elaboração própria com base na Teoria do Processo de Trabalho. 

5 Adaptada dos roteiros de Dell’ Aglio (2000); Leduc (2012); Oakland; Ostell (1996). 

6 Adaptada do roteiro de Dell’ Aglio (2000). 

7 Adaptada dos roteiros Dell’ Aglio (2000); Leduc (2012); Oakland; Ostell (1996). 

8 Adaptada dos roteiros Dell’ Aglio (2000); Leduc (2012); Oakland; Ostell (1996). 

9 Elaboração própria com base em Zimmer (2009). 

4.1 Elaboração própria com base na revisão da literatura sobre coping. 

4.2 Elaboração própria com base na Teoria do Processo de Trabalho. 

4.3 Elaboração própria com base na revisão da literatura sobre resistência informal. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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Durante a elaboração do roteiro, procuramos seguir uma sequência lógica de 

perguntas. Primeiro alocamos uma pergunta “quebra gelo” para introduzir o assunto e quebrar 

a tensão; em seguida, alocamos um checklist para levantar as atividades monitoradas pela 

organização; depois, uma pergunta indireta, para verificar se emergiria naturalmente o tema 

de interesse no discurso do gestor; e em seguida, foram alocadas perguntas diretas ou de 

especificação, para conduzir a entrevista ao tema de interesse (KVALE, 2011). Para o caso de 

na terceira e na quarta pergunta não surgirem situações de resistência informal, foram criadas 

perguntas de “fuga” para estimular a discussão – chamadas por Flick (2009) de perguntas 

gerativas. No final da entrevista, foram alocadas as perguntas relacionadas ao perfil do 

entrevistado. 

A validação do instrumento de coleta foi coordenada pela professora orientadora deste 

trabalho e contou com o auxílio de cinco componentes da base de pesquisa em Gestão da 

Tecnologia da Informação da UFRN, um gestor público de TI que trabalha com Segurança da 

Informação e um contador, proprietário de um escritório que utilizava vigilância eletrônica. 

Segundo Paiva Júnior, Leão e Mello (2011), a convocação de auditores externos confere mais 

validade e confiabilidade aos resultados da pesquisa qualitativa.  

Na primeira filtragem, com os componentes da base de pesquisa, foram excluídas 

perguntas similares e reformuladas as questões indutoras ou de resposta “sim ou não”. Com a 

orientadora, foram realizadas três sessões de análise, onde as perguntas foram reformuladas 

para ficarem claras e objetivas. Por fim, com os gestores foram realizadas entrevistas piloto 

para simular a situação e identificar se as perguntas realizadas recebiam as respostas 

desejadas. As alterações realizadas após a primeira entrevista piloto foram validadas na 

segunda entrevista. Segundo Godoy (2005), o contato preliminar com o campo permite que o 

pesquisador certifique-se de que suas questões de pesquisa fazem sentido na realidade social. 

No total, o instrumento validado contém nove perguntas semiestruturadas sobre o tema 

investigado, sete perguntas sobre o perfil do entrevistado e três perguntas de fuga. O roteiro 

está dividido em oito sessões. Na primeira seção, o autor faz uma breve explanação sobre a 

pesquisa, apresentando o tema e objetivos do trabalho. Na segunda seção, os objetivos foram 

quebrar a tensão do primeiro contato e conhecer as práticas de monitoramento da empresa. Na 

terceira, o autor aplicou oralmente um checklist das atividades monitoradas pela organização 

– criado com base no instrumento utilizado pela AMA (2007). Na quarta, o objetivo foi 

identificar as manifestações de resistência informal à vigilância reconhecidas pelo gestor. Na 

quinta, as perguntas buscaram identificar as estratégicas de coping utilizadas pelo entrevistado 
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para lidar com manifestações de resistência informal ao controle. Na sexta, o objetivo foi de 

verificar as mudanças que ocorreram na organização devido a resistência. Na sétima, estão as 

perguntas para caracterizar a amostra. Por fim, na oitava seção estão as perguntas de fuga, que 

só seriam realizadas caso o gestor não identificasse comportamentos de resistência informal. 

O quadro 5 faz relação entre os objetivos específicos da pesquisa e os itens do roteiro que 

foram utilizados para atingi-los.  

 

Quadro 5 – Relação entre os itens do roteiro e os objetivos específicos da pesquisa 
Objetivo específico Item(s) do roteiro  

Levantar as atividades monitoradas pelos gestores com o uso do 

sistema de vigilância eletrônica 
1 e checklist 

Descrever as manifestações de resistência informal à vigilância 

eletrônica percebidas pelos gestores em seus subordinados 
2 a 4 

Identificar as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos gestores 

para lidar com a resistência informal à vigilância eletrônica 
5 a 8 

Relatar as implicações da resistência informal à vigilância eletrônica no 

sistema de controle 
9 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

  

 O período de coleta dos dados ocorreu entre os dias 25 de fevereiro de 2015 e 11 de 

março de 2015. Em oito, das nove entrevistas realizadas, o local escolhido foi a sala de 

trabalho dos entrevistados. Apenas Rita não concordou com a gravação da conversa e, por 

isso, a sua entrevista foi realizada a distância, via chat online do Skype – segundo Damasceno 

et al. (2014) o uso da internet possibilita a otimização do tempo e distância nas etapas da 

pesquisa qualitativa. 

 Antes do início de cada entrevista, explicamos sucintamente o tema, os objetivos e as 

questões éticas do trabalho. Em seguida, pedimos a permissão dos participantes para gravar o 

áudio da conversa através de dois gravadores – um smartphone e um tablet com o aplicativo 

Voice Record Pro®. Diante da autorização, entregamos o termo de confidencialidade 

assinado pelo autor – se comprometendo a manter as informações coletadas em local seguro e 

as identidades dos respondentes em total anonimato – e o termo de consentimento livre e 

esclarecido para ser assinado pelo entrevistado – autorizando a gravação da conversa e o uso 

acadêmico das informações coletadas –, conforme apêndice H. Ao fim, perguntamos aos 

participantes se eles tinham alguma dúvida antes de começar a entrevista. Após esclarecer as 

dúvidas, demos início às entrevistas. 

 Ao longo das entrevistas, fizemos duas adaptações no roteiro para conseguir extrair as 

informações desejadas – como permite a entrevista semiestruturada. A primeira, no item 3, foi 

a criação de perguntas direcionadoras para ajudar os entrevistados a lembrarem de situações 
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de resistência informal. Algumas das perguntas realizadas foram: “A gravação das chamadas, 

eles também nunca tiveram nenhum tipo de resistência a isso?” , “Já chegou a ter demissão 

por causa disso? Por não aguentar esse controle muito grande?” e “Mas fora isso, tiveram 

algum problema de desligar antes do momento, fingir que a ligação caiu pra não atender?”. 

 A outra adaptação foi a não utilização do item 4 em algumas entrevistas. Percebemos 

que alguns entrevistados narravam situações marcantes de resistência (objetivo do item 4) na 

pergunta 3. Nestes casos, para não ficar repetitivo, decidimos seguir para a próxima pergunta 

sem utilizar o item.  

 Amanda e Gabriel afirmaram não perceber comportamentos de resistência informal à 

vigilância eletrônica. Por isso, nas entrevistas deles, nós realizamos as perguntas de fuga 

previstas no roteiro. É importante ressaltar que, apesar de Amanda ter afirmado não perceber 

atos de resistência, nós identificamos uma situação do tipo durante a análise. 

 Ao final de todas as entrevistas, agradecemos aos participantes pela contribuição e 

tempo dedicado e nos colocamos à disposição para esclarecer dúvidas que surgissem sobre o 

trabalho. Todos os entrevistados também se colocaram à disposição para esclarecer dúvidas e 

dar mais informações, caso fosse necessário. Até a finalização do trabalho, o segundo contato 

ocorreu apenas com Susi, através do aplicativo Whatsapp®, para confirmar o tempo de 

atuação na empresa. 

O início do processo de transcrição dos áudios gravados se deu após o término da 

primeira entrevista (Rodolfo). Inicialmente, pretendíamos terminar as transcrições de cada 

entrevistado antes de voltar a campo para a próxima entrevista, porém, a proximidade entre as 

datas agendadas com os gestores não permitiu que fizéssemos isso.  

Todas as transcrições desta pesquisa foram criadas pelo autor deste trabalho através do 

programa Microsoft Office Word®. Para padronizar a estrutura dos textos, desenvolvemos 

algumas regras para a transcrição com base em Flick (2009). Pausas longas, mudanças de tom 

de voz, ruídos e comentários foram identificados entre parêntesis no texto, no momento em 

que ocorreram. Palavras interrompidas foram reproduzidas até a última sílaba falada pelo 

entrevistado e depois colocamos reticências (por exemplo, “infelizme...”). Repetições de 

palavras e gagueijos também foram reproduzidos no texto através de repetição de palavras.  

Por fim, prolongamentos de consoantes ou vogais de palavras foram reproduzidos repetindo a 

consoante/ vogal estendida. O quadro 6 mostra informações gerais da coleta. 
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Quadro 6 – Dados sobre as entrevistas realizadas 

Nome  Canal utilizado Dia da coleta Duração  
Quantidade de 

páginas transcritas 

Rodolfo Ao vivo 25/02/2015 01:04:39 20 

Susi Ao vivo 26/02/2015 00:37:34 13 

Gabriel Ao vivo 03/03/2015 00:49:52 12 

Amanda Ao vivo 03/03/2015 00:27:57 10 

Mariana Ao vivo 04/03/2015 00:39:27 13 

Geórgia Ao vivo 04/03/2015 00:48:58 17 

Paula Ao vivo 05/03/2015 00:30:07 13 

Raimundo Ao vivo 09/03/2015 01:17:23 22 

Rita Skype 11/03/2015 03:43:00 08 

Total - - 09:58:57 120 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

  

Conforme o quadro 6, as entrevistas realizadas duraram entre 27 minutos e 57 

segundos e 3 horas e 43 minutos – a entrevista mais longa foi a de Rita, que trabalhava 

enquanto nos respondia pelo Skype. O número total de páginas transcritas foi de 120 páginas, 

tendo a transcrição mais curta oito páginas e a mais longa 22.  

 

3.5 PROCESSO DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

 

 Após o término das transcrições, utilizamos a Análise de Conteúdo (AC) para analisar 

os textos. Esta escolha se deu pelo foco da AC na compreensão do comportamento humano e 

na sua ampla validação em pesquisas qualitativas em Administração (MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011). A técnica também é indicada para pesquisas que analisam materiais 

textuais (FLICK, 2009), como os que foram produzidos na transcrição das entrevistas. Para 

Flick (2009), a AC é o procedimento de análise mais claro, menos ambíguo e mais fácil de 

controlar. 

 Dentre as técnicas da Análise de Conteúdo, optamos pela apropriação da análise 

temática ou categorial. A escolha por esta técnica visou atender os objetivos e compreender os 

significados presentes no discurso dos gestores. Também consideramos que a categorização 

permitiria identificar os núcleos de sentido das falas e fazer associações com os preceitos da 

revisão da literatura. Para Bardin (2004), a divisão do texto em unidades de valor torna a 

análise temática uma forma rápida e eficiente de investigar a comunicação. 

A análise dos dados coletados ocorreu pelo software QSR NVivo® versão 10 para 

Windows. Segundo Bandeira-de-Melo (2006), o uso de softwares torna o processo analítico 

mais rápido e eficiente e confere mais validação e confiança aos resultados. Além das funções 

básicas de codificação, eles permitem gerar diversas interfaces gráficas que facilitam a 
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visualização das informações encontradas. De acordo com Mozzato e Grzybovski (2011), 

estes programas são cada vez mais utilizados no campo da Administração. 

 Nos parágrafos seguintes, dividiremos a AC em três etapas (BARDIN, 2004) para 

detalhar o processo de análise – pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados, 

inferência e interpretação. Para Paiva Júnior, Leão e Mello (2011), a descrição clara, rica e 

detalhada é um dos critérios que confere mais confiabilidade aos resultados da pesquisa. 

A pré-análise consiste em organizar “o material a ser analisado com o objetivo de 

torná-lo operacional” (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011, p. 735). Para Miles e Huberman 

(1994), esta é a primeira etapa do processo analítico. No caso deste trabalho, transcrevemos as 

falas registradas nos gravadores utilizando o Microsoft Office Word®. Ao longo do processo 

de transcrição, pudemos fazer a leitura flutuante dos dados (primeiro contato) e prever alguns 

indicadores que norteariam a etapa de codificação – conforme sugerido por Bardin (2004). 

Em seguida, importamos os arquivos de texto para o software NVivo®.  

 Na fase de “exploração do material”, as transcrições foram submetidas à codificação 

inicial (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). Segundo Saldaña (2009), a codificação é um ato 

interpretativo onde o pesquisador lê todas as transcrições para classificar e reunir as falas dos 

entrevistados em torno de grupos de sentido. Na codificação inicial, o pesquisador não faz uso 

de conceitos preconcebidos para permitir o surgimento de novas ideias (CHARMAZ, 2009). 

No caso deste trabalho, a codificação inicial se deu pelo método linha a linha. O início desta 

etapa ocorreu quando concluímos a transcrição de todas as entrevistas. 

 Ao final da primeira codificação, foram gerados 217 códigos – chamados de "nós" 

pelo NVivo®. Para verificar se alguma fala não havia sido codificada, realizamos uma 

segunda etapa de codificação inicial em todas as transcrições. Com isso, aumentamos o 

número de códigos para 228. A figura 10 ilustra a primeira codificação. 
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Figura 10 – Ilustração da primeira codificação 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Os 228 códigos gerados eram de dois tipos: códigos por atributo e descritivos 

(SALDAÑA, 2009). Os códigos por atributo reuniram as informações de nome, gênero, 

idade, formação, tempo de atuação, cargo admitido, cargo atual e tamanho da equipe dos 

entrevistados. No total, foram criados nove códigos desse tipo. Já os códigos descritivos 

classificaram as ideias dos entrevistados em unidades de sentido. No total, 219 códigos eram 

desse tipo.  

 Ao término da segunda codificação inicial, demos início à codificação focalizada. 

Nesta etapa, os códigos iniciais mais significativos e frequentes são utilizados para analisar 

cuidadosamente grandes montantes de dados (CHARMAZ, 2009). Neste trabalho, nós 

revisamos os 228 códigos criados para rastrear códigos semelhantes e padronizar a escrita 

empregada. Com isso, reduzimos o número total de códigos de 228 para 195, mantendo a 

mesma quantidade códigos por atributo. 

 Na segunta etapa da codificação focalizada, nós reunimos os 195 códigos em 

categorias. Para criar as categorias, recorremos aos objetivos específicos da pesquisa. Assim, 

foram criadas as categorias “atividades monitoradas”, “estratégias de enfrentamento”, 

“resistência informal à vigilância eletrônica” e “resultados para os operadores”. Como nem 

todos os 195 códigos estavam relacionados aos objetivos, foram criadas mais sete categorias – 

totalizando 11. Ao final, eliminamos as categorias que não tinham relação com os nossos 
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objetivos específicos – com exceção de “entrevistados”, que continha os códigos de atribuição 

dos respondentes –, de forma que restaram cinco categorias com 73 códigos.  

 Concluída a codificação focalizada, o próximo passo foi realizar a codificação teórica. 

Segundo Charmaz (2009, p. 94), “os códigos teóricos especificam as relações possíveis entre 

as categorias” e ajudam a “contar uma história analítica de forma coerente”. Uma vez que três 

das cinco categorias criadas reuniam códigos descritivos, percebemos a necessidade de criar 

núcleos de sentidos intermediários entre as categorias e os códigos e diferenciar os resultados 

obtidos de forma organizada. Desta forma, com base na revisão da literatura, foram criadas 14 

subcategorias. 

 Na categoria “estratégias de enfrentamento”, criamos três subcategorias com base na 

tipologia de Latack (1989). Na categoria “resistência informal à vigilância eletrônica” 

utilizamos o glossário de Ethymiou (2009) para criar nove subcategorias. Por fim, na 

categoria “resultados para os operadores” utilizamos a Teoria do Processo de Trabalho para 

reunir os códigos em duas subcategorias diferentes. As outras duas categorias (“entrevistados” 

e “atividades monitoradas”) reuniam códigos de atributo e InVivo e, por isso, não precisaram 

ser subcategorizadas. A figura 11 ilustra a codificação teórica no NVivo. 

 

Figura 11 – Ilustração da codificação teórica no NVivo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

  A última fase da Análise de Conteúdo foi o “tratamento dos dados, inferência e 

interpretação”. Nesta fase é realizada a análise reflexiva e crítica do que foi criado até então 

(BARDIN, 2004).  No total, utilizamos cinco técnicas para interpretar os dados (contagem de 

códigos e referências, modelos dinâmicos, mapas de árvores, nuvens de palavras e análise 
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comparativa). Para Paiva Júnior, Leão e Mello (2011), o multitratamento dos dados reduz 

inconsistências e contradições no resultados, conferindo mais validade e confiabilidade à 

pesquisa. 

O primeiro método utilizado para interpretar os dados foi a contagem do número de 

referências textuais e fontes de cada código. A partir desses números, pudemos identificar as 

atividades mais controladas, as resistências mais frequentes e as respostas mais utilizadas 

pelos entrevistados.  

 Uma forma que desenvolvemos de apresentar e discutir os números de referências 

textuais foi o uso de quadros ilustrativos – ver quadro 12. Os quadros nos permitiram mostrar 

os entrevistados com maior número de referências textuais, os códigos citados por mais 

entrevistados, os códigos com mais referências, além de possibilitar uma comparação visual 

entre as respostas dos entrevistados. Como não identificamos uma ferramenta no NVivo® que 

gerasse estas informações automaticamente, bem como não identificamos outras pesquisas 

que o tenham utilizado, sugerimos o uso desses quadros por outras pesquisas que venham à 

adotar a Análise de Conteúdo. 

 Outros métodos utilizados para interpretar as informações foram as ferramentas 

“modelo dinâmico”, “mapa de árvore” e “nuvem de palavras” do NVivo®. Os modelos 

dinâmicos são mapas ilustrativos que mostram as relações entre as categorias, subcategorias e 

códigos (QSR INTERNATIONAL, 2014) – ver figura 13 no próximo capítulo para exemplo. 

Utilizamos a ferramenta no início de cada tópico para apresentar os resultados obtidos de 

maneira objetiva – o nome da categoria está nos retângulos, os nomes das subcategorias estão 

nos retângulos com borda oval e os nomes dos códigos estão nos círculos. 

 A ferramenta “mapa de árvore” apresenta, através de cores e formas, as subcategorias 

e os códigos com o maior número de fontes e referências textuais (QSR INTERNATIONAL, 

2014). As subcategorias e códigos citados por mais entrevistados e com mais referências 

ocupam diagramas maiores na figura, enquanto que os com maior número de referências tem 

cor mais próxima ao verde escuro – quão mais próximo da cor vermelha, menos referências. 

Utilizamos essa ferramenta ao longo da discussão para ilustrar os principais resultados. 

 A ferramenta “nuvem de palavras” mostra as palavras mais citadas nos textos 

selecionados (QSR INTERNATIONAL, 2014) – quanto maior for a palavra, mais referências 

textuais ela teve. Utilizamos a ferramenta para mostrar as 30 palavras mais frequentes em 

cada categoria. Para evitar o surgimento de letras e pequenas expressões, aplicamos um filtro 

definindo que as palavras deveriam ter mais de três letras para serem consideradas. As 

palavras com mais de três letras que não tinham relevância para os nossos resultados, como, 
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por exemplo “nossos”, “aqueles” e “para”, foram adicionadas à uma lista de bloqueio para 

que não aparecessem. 

 Por fim, realizamos análises comparativas para cruzar informações e gerar novos 

resultados. Segundo Gibbs (2009), a comparação é uma etapa importante da análise porque 

permite que o pesquisador vá além do nível descritivo. As técnicas que utilizamos para 

comparar os dados foram as análises intra e inter-casos, propostas por Miles e Huberman 

(1994). Na análise intra-caso, o pesquisador confronta diversas informações de um mesmo 

participante para encontrar padrões que expliquem um determinado fenômeno. Já na análise 

inter-casos, o pesquisador confronta informações de participantes diferentes. Nos dois casos, 

comparamos os resultados obtidos com os previstos na literatura. 

 Ao longo do processo de interpretação, percebemos algumas falhas no esquema de 

códigos. Assim, apesar de Charmaz (2009) e Saldaña (2009) definirem etapas diferentes de  

codificação e interpretação, realizamos várias mudanças nos códigos da etapa anterior 

(codificação de novos trechos, eliminação de alguns trechos e códigos e renomeação dos 

códigos, subcategorias e códigos). Acreditamos que as reflexões da etapa de interpretação 

contribuíram para o aperfeiçoamento dos resultados. Segundo Paiva Júnior, Leão e Mello 

(2011), a reflexividade é um dos critérios que conferem confiabilidade aos resultados da 

pesquisa. A figura 12 ilustra a codificação final no NVivo®. 

 

Figura 12 – Ilustração da codificação final no NVivo 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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 O esquema final de codificação contabilizou 601 referências textuais, 53 códigos 

(sendo 44 descritivos e 9 de atributos), 14 subcategorias e 5 categorias – o apêndice I lista a 

distribuição dos códigos por categoria. O quadro 7 mostra o número de fontes (entrevistados), 

códigos e referências textuais por categoria. 

 

Quadro 7 – Número de fontes, códigos e referencias textuais por categoria 
Categorias Fontes Códigos Referências textuais 

Atividades monitoradas 9 16 93 

Resistência informal à vigilância eletrônica 7 15 30 

Estratégias de enfrentamento 7 9 31 

Implicações da resistência 4 4 13 

Entrevistados 9 9 - 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 A categoria com o maior número de códigos e referências foi “atividades 

monitoradas”. Já a categoria com o maior número de códigos descritivos foi “resistência 

informal à vigilância eletrônica”. O quado 8 mostra a distribuição dos códigos e referências 

textuais por entrevistado. 

 

Quadro 8 – Número de códigos e referencias textuais por entrevistado 
Entrevistados Códigos Referências textuais 

Amanda 29 59 

Gabriel 09 20 

Geórgia 23 50 

Mariana 15 35 

Paula 31 83 

Raimundo 33 80 

Rita 36 88 

Rodolfo 31 87 

Susi 40 99 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Susi foi a entrevistada com o maior número de códigos e referências textuais. Em 

seguida, vieram Rita e Raimundo. É importante destacar que Susi não está entre os três 

participantes com maior duração de entrevista ou mais páginas transcritas e que Rita foi a 

entrevistada com o menor número de páginas transcritas.  

 No quadro 9, apresentamos um resumo da metodologia desta pesquisa. 
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Quadro 9 – Caracterização da pesquisa 
Abordagem Qualitativa (SILVA; MENEZES, 2005; FLICK, 2009) 

Objetivos Descritiva e exploratória (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2010; GIL, 2002) 

Horizonte de tempo Transversal (RICHARDSON, 2012) 

Meio de investigação Pesquisa de campo (VERGARA, 2000) 

Instrumento e coleta dos dados 

Entrevista semiestruturada episódica (ALVES-MAZZOTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2000; FLICK, 2002; 2009; KVALE, 2011; 

VERGARA, 2009) 

Processo de análise e 

tratamento dos dados 

Análise de conteúdo categorial ou temática  (BARDIN, 2004; 

CHARMAZ, 2009; FLICK, 2009;  GIBBS, 2009; MILES; 

HUBERMAN, 1994; MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Por fim, no quadro 10 sintetizamos os procedimentos metodológicos realizados para 

conferir mais validade e confiabilidade à pesquisa. O quadro foi criado com base nos critérios 

estabelecidos por Paiva Júnior, Leão e Mello (2011). Dos seis critérios previstos pelos autores 

(triangulação, reflexividade, construção dos corpus da pesquisa, descrição clara, rica e 

detalhada, surpresa e feedback dos informantes), nós atendemos quatro. 

 

Quadro 10 – Procedimentos realizados para conferir mais validade e confiabilidade à 

pesquisa 
Critérios Procedimentos realizados 

Triangulação 

Neste trabalho realizamos a triangulação de fontes e de pesquisadores. Para 

enriquecer os dados e evitar vieses, a coleta foi realizada com nove fontes 

(gestores) diferentes (triangulação de fontes).  

A criação do instrumento de coleta foi coordenada pela professora orientadora desta 

pesquisa e contou com o auxílio de cinco membros de uma base de pesquisa, um 

gestor de TI e um gestor de uma organização que usa a vigilância eletrônica. Os 

métodos, resultados e a análise foram validados pela professora orientadora 

(triangulação de pesquisadores).  

Reflexividade 

Em busca de novos padrões e combinações de sentimentos, pensamentos e ações 

emergentes nas interações conversacionais, estendemos o processo de análise dos 

dados até a etapa de interpretação e escritura do relatório final.  

Acreditamos que assim foi possível encontrar falhas na codificação e criar novas 

conexões não identificadas inicialmente, aperfeiçoando os resultados. 

Descrição clara, rica e 

detalhada 

No capítulo “procedimentos metodológicos”, procuramos apresentar 

detalhadamente todos os passos seguidos para escolher a amostra, identificá-la, 

criar o instrumento de coleta, analisar e interpretar os dados. O processo de análise, 

por exemplo, foi dividido em três etapas para pormenorizar as informações – pré-

análise, exploração do material e tratamento dos dados, inferência e interpretação.  

Surpresa 

Na análise, identificamos cinco comportamentos que não haviam sido identificados 

por pesquisas anteriores: “denuncia publicamente”, “entra com celular escondido” 

“fala mal por trás do gestor”, “tira longas pausas no banheiro”, “usa o celular 

durante o expediente” e “uso indevido do banco de horas”. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 O critério “triangulação” considera que a coleta de diferentes tipos de dados e 

interpretações sobre o mesmo fenômeno pode aperfeiçoar o julgamento do pesquisador. A 

triangulação pode ser de fontes, pesquisadores, métodos ou teoria. O critério “reflexividade” 

diz respeito à imersão do pesquisador nos dados, procurando falhas e novas conexões para 

amadurecer a análise e os resultados. O critério “descrição clara, rica e detalhada” considera 
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que a boa documentação, a transparência e o detalhamento da exposição dos procedimentos 

conferem confiabilidade aos resultados e possibilita que outros pesquisadores possam 

reconstruir a pesquisa. Por fim, o critério “surpresa” diz respeito a descoberta de novas formas 

de pensamento sobre determinado tema, mudança de mentalidade, insights, etc. 

No próximo capítulo, discutiremos os resultados obtidos a partir da metodologia 

descrita anteriormente. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo discutimos os resultados obtidos a partir da análise dos dados. No 

primeiro tópico, caracterizamos o perfil da amostra entrevistada; nos quatro tópicos seguintes, 

apresentamos os resultados de acordo com a categorização desenvolvida na análise. As quatro 

categorias criadas na análise são: atividades monitoradas eletronicamente, tipos de resistência 

informal à vigilância eletrônica, estratégias de enfrentamento e implicações na rotina dos 

operadores. 

 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

 A maioria dos gestores entrevistados é do sexo feminino – seis dos nove. A 

predominância do gênero na atividade está de acordo com estudos realizados anteriormente 

(LANKSHEAR et al., 2001; VILELA; ASSUNÇÃO, 2004; VENCO, 2009; RICCI, 2010). O 

Relatório da Indústria de Call Centers no Brasil (ABT, 2005) – que pesquisou 103 call 

centers espalhados pelo país –, por exemplo, apontou que 76,2% dos operadores do país são 

mulheres. Para Venco (2009), qualidades como paciência, capacidade de ouvir e trato com os 

clientes são responsáveis pela predominância do gênero feminino. O nosso resultado aponta 

que essa predominância pode se estender para os níveis gerenciais. 

 A idade dos entrevistados variou entre 30 e 47 anos. A idade média é de 37 anos. 

Entre as mulheres, a idade média é de 36 anos, enquanto que entre os homens é de 39. Com 

relação à escolaridade, todos os entrevistados estão cursando ou possuem uma graduação, 

enquanto que 33,3% estão cursando ou concluíram uma pós-graduação. A alta escolaridade 

dos gestores está próximo ao encontrado no Relatório da Indústria de Call Center no Brasil 

(ABT, 2005), que apontou que 95% dos gerentes de call center no país possuem ensino 

superior completo e 29% possuem pós-graduação. 

 No que se refere ao setor de atuação, oito gestores trabalham em call centers próprios 

– ou seja, de empresas que prestam serviços diversos e tem o teleatendimento como atividade 

de suporte –, enquanto que apenas um (Rodolfo) presta serviços de teleatendimento para 

empresas interessadas (terceirizador). O setor de atuação das empresas onde os entrevistados 

trabalhavam foram: concessionária de automóveis, desenvolvimento de software, 

distribuidora de combustíveis, operadora de plano de saúde, agência de viagens, 

telecomunicações, instituição de ensino superior, serviços de teleatendimento e varejo de 

moda.  
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 Com relação aos cargos dos entrevistados, Geórgia, Mariana e Raimundo ocupam 

cargos de alta gerência nas empresas onde trabalham, enquanto que Amanda, Paula, Rita e 

Susi são gestoras intermediárias. Rodolfo e Gabriel são proprietários dos negócios em que 

atuam.  

No que se refere ao tempo no cargo de gerencia, o gestor com menos tempo de 

atuação tinha 3 meses (Susi), enquanto que o mais experiente ocupava o cargo há 10 anos 

(Paula). A média simples de tempo no cargo é de aproximadamente 4,3 anos. O valor é igual 

ao indicado pelo Relatório da Indústria de Call Centers no Brasil (ABT, 2005), que apontou 

que o tempo médio dos gestores no Brasil é de 4,3 anos. 

 Por fim, o tamanho da equipe gerenciada pelos entrevistados variou entre 4 e 180 

operadores. Os três gestores com as maiores equipes (Geórgia, Mariana e Raimundo) ocupam 

cargo de alta gerência, sendo os responsáveis por todos os operadores dos calls centers da 

empresa onde trabalham – motivo que os levou a ter equipes maiores. A média simples do 

tamanho da equipe é de aproximadamente 39 operadores por entrevistado. 

 

4.2 ATIVIDADES MONITORADAS ELETRONICAMENTE 

  

 Nesta categoria levantamos as atividades monitoradas eletronicamente pelos 

entrevistados. Os dados foram coletados através do checklist criado por nós, com base no 

relatório da AMA (2007). Originalmente, o checklist previa 14 atividades, porém, durante o 

levantamento, os entrevistados relataram mais três atividades que não constavam no 

instrumento original – identificadas com um asterisco na tabela 2. A tabela 2 mostra as 

atividades monitoradas eletronicamente por cada entrevistado (identificados pelas duas letras 

indiciais de seus nomes) e o número total de atividades monitoradas, classificadas por ordem 

de referência.  
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Tabela 2 – Atividades monitoradas por entrevistado 
Atividades Am. Ga. Ge. Ma. Pa. Ra. Ro. Ri. Su. Total 

Gravação das conversas telefônicas          9 

Tempo de ligações telefônicas          9 

Números dos telefones discados e recebidos          9 

E-mails recebidos e enviados          8 

Histórico de programas utilizados          8 

Acesso à páginas impróprias          7 

Entrada e saída do expediente          7 

Pausas para descanso*          6 

Postagem em redes sociais          6 

Histórico de páginas acessadas          5 

Arquivos salvos no computador pessoal          4 

Movimentação dentro do setor          4 

Conversas por chat*          3 

Uso de dispositivos periféricos*          2 

Teclas digitadas           1 

Total 9 6 11 11 10 10 10 10 11  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Das 14 atividades previstas inicialmente, identificamos o monitoramento de 12 nas 

falas dos entrevistados. Se considerarmos as três atividades que emergiram, esse número 

sobre para 15 atividades identificadas. A média simples foi de aproximadamente 9,8 

atividades monitoradas por entrevistado – ou seja, mais da metade das atividades previstas no 

checklist. A grande quantidade de atividades monitoradas confirma a ideia de que o trabalho 

dos operadores de call centers é intensamente controlado (FERNIE; METCALF, 1998; 

BAIN; TAYLOR, 2000; LANKSHEAR et al., 2001; TAYLOR; BAIN, 2003; 

MULHOLLAND, 2004; TOWNSEND, 2005; ROSENFIELD, 2007; VENCO, 2009; 

BHAVE, 2014). 

 As três atividades monitoradas por todos os entrevistados estão relacionadas ao uso do 

telefone pelos operadores (“gravação das conversas telefônicas”, “tempo de ligação” e 

“números dos telefones discados e recebidos”). Acreditamos que esse resultado se deve ao 

Decreto nº 6.523, de 31 de julho de 2008, que obriga a manutenção das gravações pelas 

empresas de telesserviços. Em comparação com a pesquisa realizada pela AMA (2007) – é 

importante ressaltar que essa pesquisa foi realizada com empresas de diversos setores –, 

temos que 45% das empresas norte-americanas monitoram o tempo de ligação e os números 

discados e apenas 16% gravam as conversas telefônicas. Vilela e Assunção (2004) também 

identificaram o monitoramento dessas atividades na central de atendimento investigada. 

 Os motivos citados por Amanda, Gabriel, Geórgia, Mariana e Rodolfo para monitorar 

as ligações foram: acompanhar o desempenho dos operadores e se resguardar legalmente – 

para àqueles casos em que o cliente faz uma reclamação sobre o atendimento. Segundo eles, a 
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gravação das chamadas traz transparência e segurança para a empresa, conforme estabele o 

Decreto. Os trechos das falas de Amanda e Geórgia demonstram isso.  

 
A gente tem gravação de telefone por dois motivos: um pra gente saber também a 

qualidade de atendimento da gente, pra saber como ela tá se procedendo, se o português tá 

correto, se a abordagem tá correta, se o processo está correto; e dois pra fazer a 

verificação. (Amanda) 

 

Então, nós também fazemos um acompanhamento pra pra analisar a postura, alinhamento 

é... feedback, o que condiz com o nosso segmento, então é nesse momento aí que também a 

gente pegue alguma coisa que que não é do do procedimento, alguma coisa... nesses 

momentos, a gente também pode fazer essa... acompanhamento. (Geórgia) 

 

 A tabela 3 mostra uma comparação geral entre os resultados obtidos por esta pesquisa 

e os obtidos pelo relatório da AMA (2007). 

 

Tabela 3 – Comparação entre os resultados desta pesquisa e os do relatório da AMA 

Atividades Dados da pesquisa 
Relatório AMA 

(2007) 

Gravação das conversas telefônicas 100% 16% 

Tempo de ligações telefônicas 100% 45% 

Número dos telefonemas discados e recebidos 100% 45% 

E-mails recebidos e enviados 88,9% 43% 

Histórico de programas utilizados 77,8% 45% 

Acesso à páginas impróprias 77,8% 65% 

Entrada e saída do expediente 77,8% 55% 

Pausas para descanso* 66,7% - 

Postagem em redes sociais 66,7% 10% 

Histórico de páginas acessadas 55,6% 66% 

Arquivos salvos no computador pessoal 44,4% 43% 

Movimentação dentro do setor 44,4% 47% 

Conversas por chat* 33,3% - 

Uso de dispositivos periféricos* 22,2% - 

Teclas digitadas  11,1% 45% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Segundo o relatório da AMA (2007), as atividades mais monitoradas pelas empresas 

norte-americanas são o “histórico de páginas acessadas” e o “acesso à páginas impróprias” –  

que ficaram em terceiro e quinto lugar no nosso levantamento, respectivamente. As atividades 

menos monitoradas, segundo o relatório, são as “postagens em redes sociais” e a “gravação de 

conversas telefônicas” – que, pelo nosso levantamento, ficaram em quarto e primeiro lugar, 

respectivamente. 

 Consideramos que as diferenças entre os nossos resultados e os da AMA (2007) 

podem ser consequência das discrepâncias entre as amostras estudadas. Enquanto a 

associação pesquisou empresas de diversos setores da economia norte-americana, este 

trabalho pesquisou uma única atividade regulada pelo governo no Brasil – o teleatendimento.  

 Uma informação que emergiu da fala dos entrevistados foi a questão da intensidade do 
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monitoramento. Embora o nosso objetivo fosse apenas levantar as atividades monitoradas 

eletronicamente, percebemos, com base nas falas, que algumas atividades são monitoradas 

mais frequentemente do que outras. Rodolfo, por exemplo, possui uma ferramenta que 

monitora os e-mails dos operadores, mas não a utiliza. 

 
Eles, eles mandam e-mails para os clientes até dos nossos clientes. A gente sempre recebe 

cópia de tudo mas nós não acessamos. Assim, não temos acesso a caixa postal deles 

porque... por uma questão de privacidade e ética. Eu eu eu até então, eu não tive nenhuma 

experiência que eu precisasse ééé monitorar o e-mail dele. Por exemplo, ele tá usando o e-

mail e eu to olhando, no dia a dia, o que que ele tá fazendo periodicamente. A gente não 

tem essa conduta aqui. 

 

 Amanda, Geórgia, Paula, Rita e Susi associaram o monitoramento das atividades não 

relacionadas ao uso do telefone ao pessoal da TI e demonstraram não acessar essas 

informações com frequência. As falas de Paula e Rita demonstram esse contexto. 

 

Eu só... Eu, eu diretamente eu só monitoro a parte de telefone. Então o meu telefone é 

interligado com todos então eu sei se fulaninho não atendeu a ligação ou se ele tá em 

ligação, ou se chamou e não atendeu porque vem pra mim o aviso de que ele não tá 

atendendo. (Paula)  

 

[Em] todo computador que usamos é necessário colocar nosso usuário e senha, ficando 

fácil identificar todas as nossas atividades no computador. Eu não falo monitoradas 

diariamente, até porque o setor não tem tempo pra isso. Mas se necessário, é possível 

colher qualquer informação de acessos. (Rita) 

 

 A partir das análises inter e intra-casos propostas por Miles e Huberman (1994), 

identificamos que as atividades monitoradas mais frequentemente pelos entrevistados são as 

relacionadas ao uso do telefone (como “gravação das conversas telefônicas”, "tempo de 

ligações telefônicas" e "número dos telefonemas discados e recebidos"). Além de serem as 

únicas atividades monitoradas por todos os participantes, elas foram as únicas lembradas e 

citadas por todos na pergunta introdutória (“você poderia me explicar como a empresa usa da 

tecnologia para monitorar os funcionários?”) – acreditamos que isso demonstra a relevância 

desses monitoramentos em suas rotinas. 

 Duas possíveis explicações para essas diferenças são: a própria natureza do negócio, 

onde o telefone é o principal meio de comunicação com o cliente, e a grande variedade de 

informações que a tecnologia possibilita que sejam extraídas das ligações – como demonstra 

Gabriel, no trecho abaixo. 

 
O sistema que a gente faz ele recebe chamadas, distribui as chamadas entre entre 

operadores, faz a gravação do áudio da dada chamada, assim como registra também todos 

os dados é éééé brutos  de tempo de de espera do do cliente, quantas vezes o telefone tocou, 

se foi atendido ou não, o tempo médio de atendimento dividido por operador. Então, tudo 

isso são métricas que a gente usa pra pra garantir a aaa satisfação do cliente, né?  
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 Todos os outros entrevistados demonstraram possuir sistemas de controle de chamadas 

semelhantes ao descrito por Gabriel. Desta forma, a partir do monitoramento das chamadas, 

eles também conseguiriam mapear diversas atividades dos operadores ao longo do dia. 

  

4.3 TIPOS DE RESISTÊNCIA INFORMAL À VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 

 

 Nesta categoria descrevemos os tipos de resistência informal à vigilância eletrônica 

percebidas pelos gestores. Os dados foram coletados através das perguntas: “no dia a dia, 

como os empregados reagem ao monitoramento dessas atividades?”, “como eles se 

comportam quando não concordam com algo do sistema?” e “você pode me contar uma 

situação de resistência que marcou?”. A análise dos dados foi realizada com base no glossário 

de Efthymiou (2009) – anexo A. 

 Uma informação que gostaríamos de destacar inicialmente é que, durante a análise das 

respostas, percebemos que muitas das situações narradas pelos entrevistados não 

correspondiam à atos de resistência. Conforme Ackroyd e Thompson (1999), Contu (2008), 

Efhymiou (2009) e Johansson e Vinthagen (2014), precisamos tomar cuidado para não 

classificar outras expressões do dia a dia como resistência. Consideramos como resistência 

informal ao monitoramento apenas os atos propositais de oposição que claramente queriam 

uma melhoria no sistema de controle. Se a situação narrada pelo gestor não se dirigisse à 

vigilância eletrônica, a codificamos como “resistência informal geral” e se o comportamento 

de oposição não tivesse o objetivo de melhoria, como “maus comportamentos” (ACKROYD; 

THOMPSON, 1999). 

 Ao final da codificação focalizada, identificamos 30 códigos relacionados à “maus 

comportamentos”, 16 códigos relacionados à “resistência informal geral” e 15 códigos de 

“resistência informal à vigilância eletrônica”. É importante ressaltar que todas as perguntas do 

nosso roteiro eram dirigidas à resistência informal à vigilância e que esses outros tipos de 

desvio de comportamento emergiram espontaneamente.   

 Como o objetivo desta pesquisa é descrever os tipos de resistência informal à 

vigilância eletrônica percebidas pelos gestores, a etapa de categorização considerou apenas os 

códigos em “resistência informal à vigilância eletrônica”. Para reunir estes códigos em 

núcleos de sentido (subcategorias), utilizamos os tipos de resistência previstos no glossário de 

Efthymiou (2009). Assim, os 15 códigos (30 referências) foram reunidos em 9 subcategorias. 

A figura 13 mostra um esquema da codificação. 
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Figura 13 – Modelo dinâmico da categoria resistência informal à vigilância eletrônica 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
 

 Dos 54 tipos de resistência previstos no glossário de Efthymiou (2009), nós 

identificamos nove nos casos investigados (“aproveitar-se das brechas nas normas”, 

“denunciar”, “fofocar”, “ironizar”, “mudar comportamento por trás do gestor”, “não 

colaborar”, “negociação direta e reclamações”, “trabalhar lentamente” e “trapacear”). A 

identificação de atos de resistência ao controle corrobora com os preceitos da corrente 

foucaultiana, de que não há poder sem resistência (ACKROYD; THOMPSON, 1999; 

CALLAGHAN; THOMPSON, 2001; LANKSHEAR et al., 2001; TAYLOR; BAIN, 2003; 

BESSI, 2009). Também mostra que os trabalhadores são vozes ativas na manutenção das 

relações no ambiente de trabalho – fenômeno negligenciado pela corrente estruturalista da 

LPT. 

 Para melhor visualização dos resultados obtidos, organizamos as nove subcategorias 

de resistência informal em um mapa de árvore (figura 14).  
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Figura 14 – Categoria tipos de resistência por número de itens codificados 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Conforme a figura 14, “trabalhar lentamente” foi a subcategoria citada por mais 

entrevistados – cinco no total. “Trapacear” e “fofocar” foram citadas por quatro gestores cada. 

No outro extremo, “aproveitar-se das brechas nas normas”, “mudar de comportamento por 

trás do gestor” e “negociação direta e reclamações” foram as subcategorias menos citadas – 

um entrevistado e uma referência cada. O quadro 11 mostra o número de referências das 

subcategorias e dos códigos por entrevistado. 
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Quadro 11 – Número de referências por entrevistado da categoria tipos de resistência informal 
Subcategorias Códigos Am. Ga. Ge. Ma. Pa. Ra. Ro. Ri. Su. Total 

Aproveitar-se das 

brechas nas normas 

Burla o sistema para 

acessar páginas 
        1 1 

Denunciar 
Denúnica 

publicamente 
     1   1 2 

Fofocar 
Reclama com os 

colegas 
    1 1 1  1 4 

Ironizar Fala ironicamente     1   1 1 3 

Mudar de 

comportamento por 

trás do gestor 

Fala mal por trás do 

gestor 
       1  1 

Não contribuir 

Reclama de tudo     1     1 

Faz o contrário do 

solicitado 
       1  1 

Negociação direta e 

reclamação 
Reclamação direta      1    1 

Trabalhar 

lentamente 

Faz ligações pessoais 

para não atender 
    1     1 

Navega na internet 

durante o expediente 
     1  1  2 

Usa celular durante o 

expediente 
1     1  1  3 

Tirar longas pausas no 

banheiro 
    1    3 4 

Trapacear 

Atrasa frequentemente         1 1 

Entra com celular 

escondido 
     1   1 2 

Uso indevido do 

banco de horas 
  1     1 1 3 

 Total 1 0 1 0 5 6 1 6 10  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 O entrevistado com maior número de referências textuais de resistência informal foi 

Susi, com dez citações. Raimundo e Rita vieram em seguida, com seis referências cada. Paula 

ficou em terceiro, com cinco. O cruzamento destas informações com o perfil da amostra 

mostrou que três dos quatro entrevistados com mais referências são gestores intermediários e 

trabalham diretamente – e diariamente – com os operadores (Paula, Rita e Susi). Com base 

nisso, consideramos que a distância da realidade do funcionário pode influenciar na 

identificação de comportamentos de resistência informal – resultado que corrobora com o 

estudo de Taylor e Bain (2003). 

 Conforme o quadro 11, Gabriel e Mariana não identificaram comportamentos de 

resistência informal à vigilância nos seus ambientes de trabalho. Este resultado não foi visto 

por nós como uma confirmação das pesquisas de Fernie e Metcalf (1998) – que afirmaram 

que, no contexto moderno, não haveria resistência ao controle. Gabriel e Mariana nos 

contaram que não convivem diariamente com os operadores. Consideramos que o fato deles 
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não identificarem comportamentos de resistência ao monitoramento pode ser consequência 

desse distanciamento. Essa visão corrobora com o estudo de Taylor e Bain (2003, p. 1488), de 

que “proclamações da morte da resistência podem emergir daqueles que tem pouco contato ou 

afinidade com a vida dos trabalhadores reais”.   

 Dentre todas as subcategorias, o código/ comportamento citado por mais entrevistados 

foi “reclama com os colegas” – citado uma vez por quatro entrevistados. Segundo os gestores, 

eles escutam reclamações informais entre os operadores quando andam pelos corredores – os 

temas são o bloqueio de acesso a certas páginas e a impossibilidade de usar o celular no setor. 

Paula disse “as vezes eu percebo, ‘ah, eu queria ver num sei o quê e não consigo’ mas... 

mesmo sabendo que estão no horário de trabalho às vezes tem um comentário desse tipo”. 

Raimundo e Susi também relataram:  

 

Não ééé voltado diretamente a minha pessoa ou quem quer que seja, muitas vezes é 

corredor, é conversa de corredor, é alguém comentando “ah, agora ninguém mais pode 

fazer isso, porque fulano pode e a gente quando...” aí muitas vezes eles atribuem isso a 

uma certo tipo de perseguição. Muito embora todos, todos, sem exceção, eles assinam dois 

termos de conduta ééé de orientação de conduta da empresa. (Raimundo) 

 

Eles fa... Eu já ouvi operador falar porque os coordenadores e supervisores usam celular e 

os operadores não podem. Mas aí, ééé tem a justificativa, nós estamos... nós não estamos 

em linha, né? Nós precisamos nos comunicar. (Susi) 

  

 Em segundo lugar, os códigos/ comportamentos citados por mais gestores foram “usa 

o celular durante o expediente”, “fala ironicamente” e “uso indevido do banco de horas” – 

citados um vez por três entrevistados cada. Sobre o uso do celular durante do expediente, 

Raimundo disse: “eles propositalmente demonstram que estão com smartphone”. Já Amanda 

respondeu: “eu até tava falando com a minha coordenadora, [...] a gente vai marcar reunião 

por causa do whatsapp, porque tá demais”. Para Amanda o uso do celular no ambiente de 

trabalho é um novo desafio para as organizações. 

 Com relação à ironia, Susi nos contou o caso de um operador que estava insatisfeito 

por não poder entrar no setor com o celular e fez um comentário irônico: “de operador entrar 

com celular e jogar na minha mesa assim, e dizer 'se tocar atende, visse? me chama', sabe?”. 

Por fim, sobre o uso indevido do banco de horas, Susi nos contou: 

 
Não é permitido fazer banco de horas, então tem também... nós estamos sofrendo 

resistência a isso, ao banco de horas. Já fiz inúmeras reuniões informando que não pode 

fazer mas muitos operadores insistem, então a gente tá monitorando também isso aí, todos 

os dias, essa questão do horário.  

 

 Os códigos “denuncia publicamente”, “navega na internet durante o expediente”, “tira 

longas pausas no banheiro” e “entra com o celular escondido” foram citados por dois 
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entrevistados cada, enquanto que “burla o sistema para acessar páginas”, “fala mal por trás do 

gestor”, “reclama de tudo”, “faz o contrário do solicitado”, “reclamação direta”, “faz ligações 

pessoais para não atender” e “atrasa frequentemente” foram citados por apenas um 

entrevistado cada. 

 Dos quinze comportamentos/ códigos encontrados, identificamos que nove já haviam 

sido identificados em pesquisas anteriores. O quadro 12 relaciona os tipos de comportamento 

identificados por este trabalho com os identificados em pesquisas anteriores. 

 

Quadro 12 – Relação entre tipos de resistência informal por autor 
Subcategorias Códigos Pesquisas 

Aproveitar-se das 

brechas nas normas 

Burla o sistema para 

acessar páginas 
Zimmer (2009); Cardoso (2010); 

Fofocar 
Reclama com os 

colegas de trabalho 
Zimmer (2009) 

Ironizar 
Fala 

ironicamente 
Bain; Taylor (2003); Efhymiou (2009) 

Não contribuir 

Reclama  

de tudo 
Bessi (2009); Efthymiou (2009) 

Faz o contrário do 

solicitado 
Bessi; Grisci (2008) 

Negociação direta e 

reclamação 

Reclamação  

direta 
Efthymiou (2009) 

Trabalhar 

lentamente 

Faz ligações pessoais 

para não atender 

Callaghan; Thompson (2001); Cardoso (2010); Mulholland 

(2004);  

Navega na internet 

durante o expediente 
Zimmer (2009); Paulsen (2013) 

Trapacear 
Atrasa  

frequentemente 
Efthymiou (2009); Mulholland (2004); Ricci (2010) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Os comportamentos/ códigos “denuncia publicamente”, “entra com celular escondido” 

“fala mal por trás do gestor”, “tira longas pausas no banheiro”, “usa o celular durante o 

expediente” e “uso indevido do banco de horas” não foram identificados em outros trabalhos. 

O surgimento de novos comportamentos de resistência está de acordo com a literatura, 

conforme previsto por Efthymiou (2009, p. 60), “não há como um único catálogo de 

resistência ser sempre completo”. Paiva Júnior, Leão e Mello (2011) consideram que o 

critério “surpresa” – surgimento de novas informações – confere validade à pesquisa 

qualitativa. 

 No código “denuncia publicamente”, Raimundo e Susi narraram histórias de 

operadores que expuseram sua insatisfação publicamente. Raimundo, em específico, nos 

contou a história de uma operadora que se sentiu perseguida pelo monitoramento e usou as 

redes sociais para expor sua insatisfação. 
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Ela foi muito específica e citou o nome éé explicitamente da empresa de uma forma que 

ela, na verdade ela apontou uma insatisfação com relação exatamente ao que nós estamos 

conversando e que nós seríamos uma empresa ééé eu to procurando o termo aqui, que 

exigisse demais, eu não quero usar as palavras que ela usou mas foi usado numa rede 

social. 

 

 No código “fala mal por trás do gestor”, Rita narra o caso de uma operadora que não 

concordava com o grau de cobrança e com as restrições impostas pela organização. Rita nos 

contou que, certa vez, durante o monitoramento das chamadas, escutou uma ligação em que a 

operadora dizia para outra pessoa que não gostava dela (Rita). 

 
Passei um ano com uma funcionária, porém ela foi demitida nessa segunda-feira. Ela a 

pessoa que mais resistia às mudanças do setor, por está tão apta a fazer o errado. Enfim, 

ela fingia gostar de mim. Um momento muito difícil foi uma vez que estava monitorando 

uma de suas ligações e ouvi ela dizer que tinha ódio de mim e que não aguentava mais 

minhas cobranças e eu não tive como fazer nada porque estamos com esse problema de 

não gravar as ligações, mas comentei com minha gerente.  

 
 No código “entra com o celular escondido” estão os trechos em que os gestores 

narraram situações em que os operadores usaram o celular escondido, mesmo sabendo que a 

organização proibia o seu uso. Raimundo nos contou “[...] filmando quem usa e quem não usa 

o smartphone escondidinho dentro de sua cabine” e Susi “[...] mas existe, realmente também 

resistência. Às vezes eu verifico um operador que entrou”. 

 Uma informação que emergiu da análise inter-casos (MILES; HUBERMAN, 1994) foi 

a grande quantidade de resistências relacionadas ao uso do celular – das 30 referências de 

resistência informal à vigilância, nove estão relacionadas a ele. As empresas onde Amanda, 

Paula e Rita trabalham permitem o uso moderado destes dispositivos e as três gestoras 

relataram ter problemas com o uso excessivo. As empresas onde Raimundo e Susi trabalham 

proibem o uso dos smartphones e eles relataram resistências como o uso escondido ou 

proposital. Conforme Zuboff (1988), a entrada de novas tecnologias criam novos desafios 

para a gerência.  

 Outra informação que emergiu das entrevistas foi o uso das redes sociais para 

reivindicar melhorias no sistema de controle – situação narrada por Raimundo. Não 

identificamos na literatura de resistência pesquisas que tenham abordado o uso das redes 

pelos trabalhadores. Por isso, consideramos que a situação narrada por Raimundo aponta para 

o surgimento de um formato de oposição mais explícito e danoso do que o previsto pelas 

pesquisas – segundo Scott (1985), a resistência de rotina ocorre no dia a dia da organização 

informal e de maneira quase invisível. Como as informações compartilhadas nas redes podem 

ser vistas por diversas pessoas, a reivindicação atinge um raio maior de distância e pode gerar 

prejuízos maiores para as organizações. Neste caso, os discursos de Thomas e Davies (2005) e 
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Efthymiou (2009) – de que a resistência não deve ser subestimada – se renovam e surgem 

novos desafios para os gestores – conforme previsto por Zuboff (1988). 

Também gostaríamos de destacar uma informação extraída das respostas da pergunta 

“no dia a dia, como os empregados reagem ao monitoramento dessas atividades?”. Dos nove 

entrevistados, apenas Raimundo e Rita classificaram a relação entre os operadores e a 

vigilância como ruim. Raimundo nos respondeu “pouco felizes, principalmente no que diz 

respeito aaa [proibição de] smartphone e utilização da internet free dos nossos 

computadores” e Rita “muito difícil”. 

 Todos os outros sete entrevistados afirmaram que seus operadores reagiam bem à 

vigilância. Gabriel, Rodolfo e Susi mencionaram que seus operadores gostavam do 

monitoramento – semelhante à Lankshear et al. (2001) –, enquanto que Amanda, Gabriel, 

Geórgia, Mariana, Paula, Rodolfo e Susi afirmaram que não identificam resistência aos 

dispositivos de vigilância nos seus ambientes de trabalho. Os trechos das falas de Amanda, 

Susi e Paula exemplificam o contexto. 

 
Mas problemas mesmo, eu não tenho não. É muito monitorado, é muito aberta a relação, 

eu não vejo... eu não consigo nem me lembrar. Tô aqui tentando me lembrar de algum 

problema.  (Amanda) 

 

Eles gostam muito do acompanhamento ééé através do que nós enviamos pra eles... das 

mensagens que nós enviamos. Eles cobram muito isso, eles cobram diariamente o 

acompanhamento. Então, em relação a isso, eles são tranquilos. (Susi) 

 

Em relação a essa parte de monitoramento (pausa), é como se fosse uma coisa mais 

comum pra eles, eu acho. Porque toda empresa tem isso hoje em dia, né? Então eu não 

vejo tanta resistência quanto a isso não. (Paula) 

 

 Apesar destas respostas, ao longo das entrevistas, os entrevistados narraram diversas 

situações que se encaixavam no conceito de resistência informal (com exceção de Gabriel e 

Mariana, que não narraram comportamentos de resistência informal). Esta mudança de 

discurso foi percebida por Rodolfo, que no final da entrevista disse: 

 
Eu tô até meio que desdizendo o que eu disse no começo, que eu num num num enfrentava 

isso aqui, mas quando a gente vai conversando ai vai tá vendo, lembrando e vai 

identificando que realmente [...] 

 

  Através da sobreposição destas informações com a nossa base teórica – análise de 

meta-matriz (MILES; HUBERMAN, 1994) –, identificamos quatro possíveis explicações 

para este fenômeno. Primeiro, conforme Morrison e Robinson (1997) e Ford, Ford e D' 

Amelio (2008), os gestores tem concepções diferentes sobre o que é resistência e por isso 

deram informações divergentes; segundo, conforme Scott (1985), Ackroyd e Thompson 
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(1999) e Prasad e Prasad (2000), a resistência informal é difícil de ser detectada, motivo que 

levou os gestores a acreditarem que praticamente não existem; terceiro, conforme dito por 

Rodolfo, no trecho acima, os gestores tiveram dificuldade para lembrar situações de 

resistência durante a entrevista; e quarto, os gestores não quiseram falar sobre os problemas 

do seu trabalho. 

 Por fim, gostaríamos de destacar o surgimento de dois casos de resistência “formal” 

(em grupo) nas falas de Rita e Susi. Colocamos o termo entre aspas porque o conceito de 

resistência formal de Prasad e Prasad (2000, p. 387) remete a “protestos, greves, queixas, 

restrição da produção”, atos revolucionários, o que não condiz com o encontrado. Não 

contabilizamos estes comportamentos na codificação e categorização porque só foram 

considerados atos de resistência informal. Os trechos abaixo mostram as falas das 

entrevistadas. 

 
Como nossa equipe é pequena, as reclamações foram coletivas. Porém, as pessoas não têm 

responsabilidade, não têm o devido controle do uso de sites, querem estar sempre 

acessando, atrapalhando assim sua produtividade. (Rita) 

 

Eu já tive uma equipe que era bem resistente, bem resistente mesmo [...] No dia que nós 

lançamos a campanha, uma operadora começou a rir aí disse “que bom pra quem vai, né? 

Porque a nossa equipe não vai não”. Eles já fizeram grupos no whatsapp pra boicotar 

campanhas, então era bem grave aquilo, sabe? Bem sério mesmo o problema da equipe. 

(Susi) 

 

 O surgimento destes atos coletivos vai contra a corrente pós-foucauldiana da Teoria do 

Processo de Trabalho (TAYLOR; BAIN, 2003). A corrente reduz a resistência apenas a atos 

individuais e implícitos que servem como uma “válvula de escape” para o trabalhador 

(KNIGHT; MCCABE, 1998). Também mostra que, apesar do esforço da gerência dos call 

centers em eliminar a interação entre os colaboradores (RICCI, 2010), eles encontram espaço 

para exercer a sua subjetividade. Por fim, esta informação está de acordo com os estudos de 

Taylor e Bain (2003), Thomas e Davies (2005) e Efthymiou (2009), que mostraram que a 

resistência informal pode evoluir e gerar confrontos organizados. 

 Para concluir esta categoria, elaboramos uma nuvem de palavras com as 30 palavras 

mais citadas pelos entrevistados nos trechos codificados (figura 15). As palavras que 

aparecem com maior destaque foram as mais citadas pelos gestores. 
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Figura 15 – Nuvem de palavras da categoria tipos de resistência informal à vigilância 

eletrônica 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 A palavra com mais destaque na nuvem é “banco” que está relacionada a resistência 

ao banco de horas – citada por três gestores. A palavra “celular” também foi bastante citada, 

relacionada a restrição e ao excesso de uso dos telefones no ambiente de trabalho. As palavras 

“ouvi” e “conversa”, que também estão em destaque na nuvem, estão relacionadas às 

conversas informais entre os operadores que os gestores escutam no dia a dia. Por sua vez, 

“pausa” e “banheiro” estão relacionadas às longas pausas no banheiro, citadas por dois 

entrevistados. Por fim, a palavra “horário” está relacionada aos atrasos frequentes.  

 

4.4 ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO À RESISTÊNCIA INFORMAL À 

VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 

 

 Nesta categoria identificamos as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos gestores 

para lidar com a resistência informal à vigilância. Os dados foram coletados através das 

perguntas: “o que faz quando identifica essas situações?”, “havia outras formas de lidar com 

elas?”, “como você se sente quando isso acontece?” e “você faz algo para se sentir melhor em 

relação ao fato? O quê?”. A análise dos dados foi realizada com base na literatura de coping, 

descrita no tópico 2.3. 

 Na fala dos sete entrevistados que narraram atos resistência informal à vigilância, 

identificamos 31 referências textuais relacionadas a estratégias de enfrentamento. Estas 31 

referências foram reunidas em nove unidades de sentido (códigos), criadas com base em 

Carver, Scheier e Weintraub (1989). Os códigos, por sua vez, foram categorizados em três 

subcategorias extraídas da tipologia de Latack (1986) – que foi escolhida por ser voltada para 

a compreensão do coping no ambiente de trabalho. A figura 16, mostra o esquema geral de 



87 

 

codificação desta categoria.   

 

Figura 16 – Modelo dinâmico da categoria estratégias de enfrentamento 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Todas as três estratégias de enfrentamento previstas por Latack (1986) foram 

identificadas nas falas dos entrevistados – é importante ressaltar que, em uma mesma 

situação, o gestor pode adotar estratégias de enfrentamento diferentes. Este resultado 

corrobora em parte com a pesquisa de Rivard e Lapointe (2012), que também identificou 

respostas associadas ao controle (“dissuasão”) e ao escapismo (“inação” e “reconhecimento”) 

em seu levantamento. A diferença em relação a este estudo é que não identificamos respostas 

do tipo “retificação” e consideramos “manejo de sintomas” como uma forma de lidar com 

situações de resistência – não considerado pela tipologia destes autores. 

 Para visualizar a distribuição dos códigos e das referências por subcategoria, criamos o 

mapa de árvore apresentado na figura 17. 

 

Figura 17 – Categoria estratégias de enfrentamento por número de itens codificados 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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 A subcategoria “controle” foi a única estratégia citada por todos os entrevistados. Com 

quatro códigos e 20 referências – aproximadamente 64,5% do total de referências textuais –, 

ela é a subcategoria com o maior retângulo na figura 17. A subcategoria “escapismo” veio em 

seguida, com dois códigos, sete citações – aproximadamente 22,6 % do total - e citada por 

quatro entrevistados. Em último lugar, ocupando o menor espaço na figura, está a 

subcategoria “manejo de sintomas”, citada por quatro entrevistados, com três códigos e quatro 

referências (12,9%). Fontes, Neri e Yassuda (2010) e Barcaui e Limongi-França (2014) 

também identificaram esta ordem de frequência em seus estudos. 

 A maior quantidade de referências associadas à subcategoria “controle” não está de 

acordo com os resultados da pesquisa de Rivard e Lapointe (2012). Estes autores 

identificaram que a maioria dos gestores lida com a resistência através da inação (38% das 

respostas) – na nossa pesquisa, a subcategoria equivalente (“escapismo”) ficou em segundo 

lugar, com 22,6% do total de referências. A subcategoria “controle”, que na nossa pesquisa 

teve o maior número de referências (64,5%), ficou em terceiro lugar na pesquisa de Rivard e 

Lapointe (2012) - após “retificação” -, com 22,6% dos casos.  

 Consideramos que a diferença entre os nossos resultados e os obtidos pela pesquisa de 

Rivard e Lapointe (2012) pode ter três explicações: a primeira, conforme sugerido por 

Lapointe e Rivard (2005) e Efthymiou (2009), é que os gestores estão tomando mais atitude 

para resolver a resistência e, por isso, identificamos menos estratégias de escapismo que os 

autores em 2012; a segunda, é que os nossos entrevistados tiveram dificuldade para admitir 

uma inação frente a situações de resistência informal e, por isso, o número encontrado por nós 

foi inferior ao dos autores; por fim, na terceira, a distinção entre os resultados é fruto da 

diferença entre as amostras já que, enquanto nós investigamos gestores de teleatendimento no 

Brasil, Rivard e Lapoint (2012) investigaram gestores de TI de diferentes setores da economia 

mundial. 

 Uma informação que gostaríamos de destacar é a não identificação da resposta 

“retificação” por nós – resposta em que o gestor vê a resistência como uma fonte de melhorias 

e gera mudanças no sistema a partir dela. Rivard e Lapointe (2012) identificaram que em 

35,8% dos casos os gestores deram esta resposta à resistência. Nós, por outro lado, não 

identificamos falas relacionadas a este comportamento nas perguntas desta categoria. Essa 

não identificação pode indicar que os gestores não consideram a resistência uma fonte de 

informações estratégicas, conforme sugere uma linha de pesquisa mais recente (FERNELEY; 

SOBREPEREZ, 2006; FORD; FORD; D’ AMELIO, 2008; IJAZ; VITALIS, 2011; 

THOMAS; HARDY, 2011; THOMAS; SARGENT; HARDY, 2011; COURPASSON; 
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DANY; CLEGG, 2012; HON; BLOOM; CRANT, 2014). É importante ressaltar que, 

conforme mostraremos no tópico 4.4, emergiram algumas situações do tipo “retificação” nas 

perguntas da categoria “implicações da resistência”. 

 Outra informação identificada a partir da sobreposição dos nossos resultados com os 

de Rivard e Lapointe (2012) foi o resultado de cada estratégia de enfrentamento. Segundo 

estes autores, 64,5% dos gestores que utilizaram a resposta “dissuasão” (que equivale a nossa 

subcategoria “controle”) afirmaram ter reduzido o número de casos de resistência. Em 

seguida, com 63,3% de casos de redução, está a estratégia “retificação”. “Inação” e 

“reconhecimento” (que equivalem a nossa subcategoria “escapismo”) foram relacionadas por 

90,4% e 100% dos gestores, respectivamente, ao aumento dos casos de resistência. A partir 

destas informações, observamos que a estratégia mais utilizada pelos nossos entrevistados 

(“controle”, com 64,5% das referências) está, na maioria dos casos, associada à redução dos 

atos de resistência – o que consideramos bom, pois indica uma tentativa de resolver a 

situação. Porém, a não identificação da resposta “retificação” indica um ponto a ser 

melhorado na atuação dos gestores, que pode ser investigado por estudos futuros. 

 Na pergunta “o que faz quando identifica essas situações?”, todos os entrevistados 

afirmaram conversar com os operadores – o que classificamos como uma estratégia de 

“controle”, por visar a solução da situação. Ao longo da conversa, realizamos novas perguntas 

como “o que você fala?” e “em que momento acontece esta conversa?” para poder descrever 

melhor estas reações. Assim, identificamos os códigos “aguarda momento adequado”, “busca 

ajuda para resolver situação”, “planeja iniciativa para resolver a situação” e “toma iniciativa 

imediata”. O quadro 13 mostra o número de referências de cada código por entrevistado. 

 

Quadro 13 – Número de referências por entrevistado da subcategoria controle 
Subcategoria Códigos Am. Ga. Ge. Ma. Pa. Ra. Ro. Ri. Su. Total 

Controle 

Aguarda momento 

adequado 
    3     3 

Busca ajuda para 

resolver situação 
1    2   1  4 

Planeja iniciativa para 

resolver situação 
2      3  2 7 

Toma iniciativa 

imediata 
  1   1 2 2  6 

 Total 3 0 1 0 5 1 5 3 2  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 “Planeja iniciativa para resolver situação” foi o código/ comportamento com mais 

referências textuais – sete no total. Nele, estão as falas onde os entrevistados demonstraram 

pensar sobre a situação antes de tomar uma atitude. Amanda, Rodolfo e Susi narraram 
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situações em que utilizaram essa estratégia. As falas de Rodolfo e Susi abaixo demonstram o 

cenário. 

 
[...] depois eu começo a raciocinar friamente, “o que é que precisa ser feito?”, se eu tenho 

um projeto para um negócio e sei o que é que tem que ser feito e sei e tem alguém dentro 

que não está disposto a agir de acordo com o combinado [...] Então assim, éé eu analiso 

friamente o cenário, penso na empresa [...] (Rodolfo) 

 

É! Ai eu fiquei... Eu me preocupei a princípio “mas porque ele sai do setor? O que ele vai 

fazer?”. Até eu eu verificar nas câmeras, eu pensei muito, porque eu acho que invade, né? 

a privacidade da pessoa, eu ir atrás e tal, eu não gosto disso, eu deixo meus operadores 

bem a vontade. Mas, tava muito sabe? Tava exagerado, todos os dias, todos os dias, aí eu 

fui verificar. (Susi) 

 

 Uma informação que emergiu neste código foi a realização de campanhas 

motivacionais para enfrentar a resistência – o que foge do uso apenas da conversa. Susi nos 

contou que planejou uma campanha para levar as equipes com o melhor desempenho para um 

final de semana em um hotel – “Eu lançava campanhas, ééé foi lançada uma campanha pra o 

[nome do hotel], pra a equipe inteira ir pra o [nome do hotel]”. Vilela e Assunção (2004) 

também identificaram o uso de campanhas na central investigada pela pesquisa. 

 “Toma iniciativa imediata” foi o código/ comportamento citado por mais gestores 

(Geórgia, Raimundo, Rodolfo e Rita) e o segundo com mais referências – seis no total. Nele 

estão os trechos onde os entrevistados afirmaram atacar a resistência assim que a reconhecem. 

Quando perguntamos a Rita sobre a sua reação, por exemplo, ela respondeu: “no mesmo 

momento e eu a chamo e converso”. A fala de Rodolfo também demonstra isso: “quando eu 

noto que alguém tá caindo eu chamo, converso”. 

 Uma informação que emergiu nesse código foi a questão da consciência dos gestores 

em tomar uma atitude imediata para impedir que a resistência evolua e contamine outros 

operadores – conforme previsto por Lapointe e Rivard (2005), Thomas e Davies (2005) e 

Efthymiou (2009). Gabriel, Geórgia e Mariana fizeram essa relação em seus discursos. Os 

trechos abaixo apresentam as falas de Gabriel e Geórgia.  

 
Mas é aquela exceção que se não for tratada, né? É aquela historinha da uma maçã podre 

que estraga todo o resto. Então se você tem essa sementinha plantada aí de uma pessoa 

que não tá alinhada, que não tenha maturidade ou que não quer trabalhar éé acaba 

prejudicando a outra pessoa que tá do lado [...] (Gabriel) 

 

Não, a gente já chama. São casos.. até porque a gente preza muito essa questão de não 

disseminar um comportamento. Porque a gente sabe que uma laranja podre, né, num saco 

rapidinho contamina, então a gente procura assim não não não deixar muito tempo não. 

(Geórgia) 

 

 O código “busca ajuda para resolver situação” foi citado por três entrevistados e teve 

quatro referências. Este código reúne as falas onde os gestores afirmam terem recorrido a 
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ajuda de um conhecido para resolver a situação de resistência. Todos os entrevistados que 

citaram esse comportamento eram gestores intermediários e recorriam ao seu superior para 

resolver a situação. As falas de Paula e Rita mostram o contexto. 

 
[...] se eu não conseguir corrigir aí eu passo pra gerência do setor que aí ela vai... deve ter 

outras formas de de de tentar corrigir ou ou, dependendo da política da empresa, de ser 

advertência, entendeu? (Paula) 

 

Pois é, foi muito difícil, tinha uma resistência muito grande. Muitas vezes precisei da ajuda 

da nossa gerente, ela comparecia no setor para algumas reuniões mostrando que nós 

somos cobradas pela nossa diretoria por determinadas atitudes e tentando deixar claro pra 

eles que o que estava sendo cobrado por mim era o correto. (Rita) 

 

 Por fim, no código “aguarda momento adequado” estão as situações em que os 

gestores não tomaram uma atitude imediata, preferindo aguardar um momento apropriado 

para agir. Apenas Paula narrou utilizar essa estratégia em três momentos. Quando 

perguntamos a ela sobre a sua reação, ela respondeu: “eu espero o momento”. 

 Apesar de todos os gestores terem afirmado conversar com os operadores para resolver 

a situação, ao longo da análise identificamos sete referências textuais de situações em que os 

gestores não tomaram uma iniciativa sobre a resistência. Essas referências foram reunidas nos 

códigos “aguarda situação se repetir” e “não toma iniciativa” e depois subcategorizadas como 

“escapismo”. O quadro 14 mostra o número de referência de cada código por entrevistado. 

 

Quadro 14 – Número de referências por entrevistado da subcategoria escapismo 
Subcategoria Códigos Am. Ga. Ge. Ma. Pa. Ra. Ro. Ri. Su. Total 

Escapismo 

Aguarda situação se 

repetir 
1    1    1 3 

Não toma  

iniciativa 
    1  2  1 4 

 Total 1 0 0 0 2 0 2 0 2  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Dentro da subcategoria “escapismo”, o código/ comportamento com mais referências 

textuais foi “não toma iniciativa” – citada por três entrevistados e com quatro citações. Neste 

código estão as falas das situações em que os entrevistados não tomaram uma atitude frente à 

resistência. Paula, Rodolfo e Susi tiveram falas nessa estratégia de enfrentamento. As falas de 

Paula e Rodolfo demonstram o contexto. 
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Éé, eu acabo ficando mais flexível em relação ao ambiente de trabalho, talvez uma ligação 

que, como eu lhe disse, que tá lá no meu ramal, eu vejo que ta lá mas eu acabo não 

chamando a atenção porque eu tenho que cumprir a prioridade, entendeu? Eu tenho que 

dar prioridade ao operacional em si, o processo que depende de de... por exemplo, o 

financeiro depende de mim, o faturamento da empresa depende de mim então eu tenho que 

tentar... a prioridade, a minha prioridade é essa, então eu acabo sendo mais flexível por 

causa disso nas outras coisas, em ligação, em conversas paralelas no setor, nesse tipo de 

coisa. (Paula) 

 

Não sei se poderia, mas fazer um “printscreen” da tela com data com tudo, juntar com 

atestado e questioná-lo "ó tá aqui, você me deu um atestado e tava..”, enfim. Não é, não é 

que você vá usar, vá usar dessa forma, mas pelo menos você vai conhecendo quem é quem 

dentro do ambiente de trabalho. (Rodolfo) 

 

 Uma informação que emergiu espontaneamente neste código foi a consequência 

negativa de não tomar uma atitude com relação à resistência – é importante ressaltar que o 

nosso roteiro não contém perguntas sobre as consequências das estratégias de enfrentamento, 

já que não tínhamos este objetivo. Rodolfo nos contou que a ausência de cobranças quanto às 

faltas ao trabalho criou um vício nos operadores de não justificar os seus motivos aos 

gestores. O trecho abaixo demonstra essa situação. 

 
[...] eu não tenho costume de descontar falta não justificada, então, o indivíduo faltou, 

alegou qualquer coisinha, chegou no outro dia sem atestado aqui, eu deixava passar. 

Então, eu terminei criando um vício aqui dentro, né? E isso foi uma falha minha, mas a 

gentee... é uma coisa que eu sempre tive, assim, como pessoa, eu tô nesse mundo pra 

aprender, então assim, toda vida que eu erro na empresa, que eu dô um passo errado, que 

eu faço uma coisa errada, eu "opa! errei, vou aprender". (Rodolfo) 

 
 A fala de Rodolfo corrobora com o resultado da pesquisa de Rivard e Lapointe (2012), 

que identificou que a inação está associada ao agravamento dos casos de resistência no 

trabalho. Também está de acordo com os discursos de Lapointe e Rivard (2005), Thomas e 

Davies (2005) e Efthymiou (2009), de que o modo como o gestor lida com a resistência tem 

influência direta na sua evolução e no seu formato. 

 O código “aguarda situação se repetir” reúne as falas dos entrevistados que não 

tomaram uma iniciativa por preferirem esperar o comportamento de resistência se repetir. No 

total, identificamos três referências textuais deste comportamento nos discursos de Amanda, 

Paula e Susi. Sobre os atrasos frequentes, Paula disse: “não, nesses casos [de atraso] eu sou 

mais flexível, eu procuro esperar pra ver se vai ocorrer mais ou se é uma coisa momentânea 

[...]”. Já sobre os atrasos no banheiro Susi nos contou: “a primeira vez acontece. Eu verifico 

todos os relatórios, todos os dias, e eu vou verificar naquela semana quantas vezes e quanto 

tempo ele, ele ficou no banheiro excessivamente”. 

 Diferente do código “não toma iniciativa”, não identificamos falas relacionando 

consequências negativas ao ato de esperar a repetição da resistência. Apesar disso, é 
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importante ressaltar, que, assim como o código “não toma iniciativa”, o código “aguarda 

situação se repetir” também está relacionado ao agravamento de comportamentos de 

resistência (RIVARD; LAPOINTE, 2012). Consideramos que a não identificação destas e 

outras consequências pode ser resultado de não termos uma pergunta no roteiro sobre o 

assunto. 

 A terceira estratégia de enfrentamento prevista por Latack (1986) – “manejo de 

sintomas” – considera outras formas populares de lidar com situações de estresse, como 

conversar, relaxar, praticar exercícios físicos ou recorrer à religiosidade. Durante a análise, 

identificamos estratégias desse tipo nas falas de Geórgia, Rodolfo, Rita e Susi. Os demais 

entrevistados não relacionaram estas práticas ao desestresse do ambiente de trabalho. O 

quadro 15 mostra o número de referência de cada código por entrevistado. 

 

Quadro 15 – Número de referências por entrevistado da subcategoria manejo de sintomas 
Subcategoria Códigos Am. Ga. Ge. Ma. Pa. Ra. Ro. Ri. Su. Total 

Manejo de  

sintomas 

Procura ajuda 

emocional 
       1  1 

Pratica atividade  

física 
  1    1   2 

Tira férias         1 1 

 Total 0 0 1 0 0 0 1 1 1  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Conforme o quadro 15, “pratica atividade física” foi o código com mais citações – 

duas no total – e citado por mais entrevistados. Nele, estão as falas de Geórgia e Rodolfo, que 

afirmaram praticar esportes para desestressar das demandas do trabalho.  

 
É, atividade física pra mim é essencial, eu [às] cinco horas da manhã tô na academia, tô... 

faço muai thai, que eu acho ótimo porque aí meus... o saco de pancada vai toda a energia e 

tal pra você ta bem, pra você tá legal aqui, entendeu? (Geórgia) 

 
Então, as vezes algumas coisas me decepcionam, eu digo "[nome do sócio], você vai sair 

agora? Não? Pronto! Fica aí que eu vou dar uma saída". Eu pego, vou em casa, pego 

minha prancha. Pode ser segunda-feira de meio dia, pode ser terça, quinta, pode ser o dia 

que for, eu pego vou lá, remo... aí, eu... é um momento que eu fico só então eu começo a 

pensar eu digo "mas rapaz, não sei o que", aí vai acalmando, vai passando, vai passando, 

vai passando e eu vou encarando como tem que encarar. E aí eu vou levando, né? Minha 

fuga é mais por aí, quando eu posso eu dô uma saidinha, extravaso lá fora e depois volto 

com mais calma. (Rodolfo) 

 

 O código “procura ajuda emocional” reúne a fala em que os gestores afirmaram pedir 

suporte moral à um conhecido para desestressar da situação. Rita foi a única que narrou usar 

essa estratégia. Em sua fala, ela nos disse: “sim, geralmente converso com minha gerente e 

ela sempre fala que o trabalho de um líder é muito difícil, porém precisamos ter muita 
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sabedoria”. É importante ressaltar que classificamos esse comportamento como manejo de 

sintomas porque a entrevistada deixou claro que o motivo dessas conversas eram desestressar. 

 Por fim, no código “tira férias” está o caso de Susi, que afirmou não ter negociado as 

férias porque estava muito cansada mentalmente. Neste caso, o afastamento do trabalho é uma 

estratégia de relaxamento.  

 

Eu fico muito triste, muito triste. Foi no mês de dezembro que eu tive com essa equipe, eu 

tava... eu tirei férias em janeiro e eu disse a minha coordenadora “eu não abro mão das 

minhas férias de janeiro, porque eu tô arrasada mentalmente”. (Susi) 

 

 Conforme os trechos acima, Geórgia, Rodolfo, Rita e Susi não relacionaram as 

práticas de manejo de sintomas à situações de resistência informal à vigilância. Da forma 

como é colocada, a prática de esporte, a conversa e as férias são estratégias para lidar com os 

sentimentos gerais envolvidos no ambiente de trabalho, não especificamente a resistência. 

Apesar disso, reunimos as falas nesta categoria porque consideramos que a resistência 

informal à vigilância é uma das fontes de estresse do trabalho destes gestores. 

 Não identificamos pesquisas que tenham investigado o uso da estratégia “manejo de 

sintomas” para lidar com a resistência informal especificamente. Coleta e Coleta (2008), 

investigando as estratégias utilizadas pelos policiais civis para lidar com as situações gerais de 

estresse, identificaram que 58,12% da amostra utilizava o manejo de sintomas. Mesquita et al. 

(2014), por outro lado, encontraram que 20,34% dos trabalhadores de um órgão público 

utilizavam essa estratégia. No caso desta pesquisa, 44,4% da amostra utilizou esta estratégia. 

Acreditamos que a diferença entre os resultados pode ser explicado pela diferença entre os 

setores investigados e pelo nosso interesse apenas em situações de resistência informal. 

 A partir do cruzamento destas informações com o perfil da amostra, identificamos que 

três dos quatro gestores que narraram usar essa estratégia são do sexo feminino. O resultado 

está de acordo com Pinheiro, Tróccoli e Tamayo (2003), que também identificaram que as 

mulheres usam mais manejo sintomas do que os homens. Também verificamos que os 

gestores intermediários com menos tempo de atuação no cargo podem ter maior probabilidade 

de usar estratégias de manejo se sintomas – Rita e Susi, que são as gestoras intermediárias 

com menos tempo de atuação (menos de um ano e meio no cargo), se referem à essa 

estratégia como uma espécie de “válvula de escape”, enquanto que Georgia e Rodolfo, que 

ocupam cargos de alta gerência há no mínimo quatro anos, se referem à ela como hobbie. Por 

fim, consideramos que o manejo de sintomas influencia positivamente na forma como o 

gestor lida com a resistência informal. Barcaui e Limongi-França (2014) relacionaram o uso 

de manejo de sintomas com a melhoria da qualidade de vida. 
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 Assim como fizemos no tópico “tipos de resistência informal à vigilância eletrônica”, 

reunimos todas as referências textuais codificadas nesta categoria e criamos uma nuvem de 

palavras. A figura 18 mostra as 30 palavras mais citadas pelos entrevistados. 

 

 

Figura 18 – Nuvem de palavras da categoria estratégias de enfrentamento 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Conforme discutimos anteriormente, todos os entrevistados afirmaram conversar com 

o operadores quando percebem comportamentos de resistência – motivo pelo qual as palavras 

“conversar” e “converso” estão em evidência na núvem. As palavras “chamo”, “depois”, 

“sempre” e “pensar” – que também aparecem em destaque – estão associadas ao momento em 

que o gestor toma uma iniciativa frente à resistência. Por fim, “prioridade”, “deixar”, 

“flexível” e “depende” estão em tamanho menor porque estão relacionadas às estratégias de 

escapismo, que teve menos citações em comparação com a subcategoria “controle”. 

 

4.5 IMPLICAÇÕES DA RESISTÊNCIA INFORMAL NA ORGANIZAÇÃO 

 

 Nesta categoria relatamos as implicações da resistência informal à vigilância 

eletrônica na organização. Os dados foram coletados através da pergunta: “quais foram as 

implicações desses comportamentos?”. A análise dos dados foi realizada com base na 

literatura da resistência informal, descrita no tópico 2.2. 

 Na fala dos entrevistados, identificamos 13 referências textuais relacionadas à 

implicações da resistência informal na organização. Na etapa de codificação, estas 13 

referências foram reunidas em quatro unidades de sentido (códigos). Em seguida, os códigos 

foram categorizados em duas subcategorias (“renova o sistema de controle” e “reforça o 

sistema de controle”), criadas com base na literatura de resistência informal. A figura 19, 
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mostra o esquema geral de codificação desta categoria.   

 

Figura 19 – Modelo dinâmico da categoria resistência informal à vigilância 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Na categoria “renova o sistema de controle”, estão as falas onde os entrevistados 

narraram casos de flexibilização, concessão ou mudança em benefício da resistência informal 

– conforme Rodrigues e Collinson (1995) e Prasad e Prasad (2000). Já na categoria “reforça o 

sistema de controle” estão as falas que mostram que a resistência não atingiu o seu objetivo e 

fortaleceu o sistema de controle – conforme Roscigno e Rodson (2004), Contu (2008), Deetz 

(2008), Karreman e Alvesson (2009) e Korczynski (2011). 

 Conforme a figura 19, todas as implicações encontradas estão relacionadas ao uso do 

celular e ao acesso à internet. Consideramos que esse resultado está de acordo com o que 

discutimos no tópico 4.2, onde mostramos que a maioria das reivindicações dos operadores 

estavam relacionadas ao uso destas tecnologias. Também consideramos que isso pode indicar 

que as implicações da resistência dependem da atividade reivindicada pelo operador – como 

indica a fala de Rodolfo. 

 
Mas pequenas coisas que eles conversam, como... que eles conversam entre si ou então eles 

começam a ter uma resistência naquilo ali, eu digo "não gente, vamos fazer o seguinte, eu 

tô notando isso, vamos agir dessa forma porque fica bom pra mim e pra vocês" e aí a gente 

vai ééé ... alguns pontos são negociáveis. Então... eles até... alguns trabalham há mais 

tempo, já conhecem a conduta então eles sabem que tem coisa que não tem nem coragem 

de de falar, porque sabe que vai ser um pedido ééé que não cabe ali, que não tem... 

(Rodolfo) 

 

 A partir da fala dos entrevistados, identificamos dois casos em que a resistência 
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renovou o sistema de controle (Raimundo e Rodolfo), um caso em que ela reforçou (Rita) e 

um caso em que ela renovou, mas poderá reforçar o sistema (Amanda). Geórgia, Paula e Susi 

não associaram os atos de resistência informal à mudanças na organização – Susi ainda 

identificou algumas mudanças na organização, mas ligadas à maus comportamentos. Os 

outros dois entrevistados não identificaram comportamentos de resistência e, por isso, não 

perceberam implicações. 

 Interpretamos a não identificação de mudanças por Geórgia, Paula e Susi como uma 

demonstração de que a resistência informal não gerou benefícios para os trabalhadores – 

resultado que corrobora com Contu (2008), Deetz (2008), Korczynski (2011). Desta forma, se 

somarmos o número de entrevistados que não identificaram mudanças com o número de 

entrevistados que narraram situações de intensificação do controle, temos que, em cinco das 

nove organizações investigadas, a resistência informal não atingiu o seu objetivo – gerar 

melhorias. Esse resultado confirma a ideia de “resistência descafeinada” de Contu (2008) – 

que é aquela resistência que “não leva a lugar algum”. 

 A distribuição dos códigos e referências textuais desta categoria ficou de acordo com o 

mapa de árvore apresentado na figura 20. 

Figura 20 – Categoria implicações da resistência informal por número de itens codificados 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 A subcategoria “renova o sistema de controle” foi citada por três entrevistados e teve 

oito referências textuais. Já a subcategoria “reforça o sistema de controle” foi citada por dois 

entrevistados e teve cinco referências. O quadro 16 identifica os respondentes de cada código, 

bem como o número de referências. 

 

Quadro 16 – Número de referências por entrevistado da subcategoria renova o sistema 
Subcategoria Códigos Am. Ga. Ge. Ma. Pa. Ra. Ro. Ri. Su. Total 

Renova o sistema 

de controle 

Flexibiliza o uso do 

celular 
1         1 

Permite o acesso à 

algumas páginas 
     4 3   7 

 Total 1 0 0 0 0 4 3 0 0  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 
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 Na subcategoria “renova o sistema de controle”, o código com mais referências foi 

“permite o acesso à algumas páginas”. Raimundo e Rodolfo tiveram falas nesse código. Os 

trechos abaixo apresentam o contexto. 

 
Foi chegado a essa conduta de nossa parte como rígida demais, que foi exatamente no 

momento em que aquela menina publicizou lá na rede pública... na rede social que estava 

sendo perseguida [...] flexibilizamos não o smartphone mas a utilização do computador 

pra fazer uma pesquisa pra pra..., sabe? Que antes não podia nem pra isso. (Raimundo) 

 
Mas pequenas coisas que eles conversam, como... que eles conversam entre si ou então eles 

começam a ter uma resistência naquilo ali, eu digo "não gente, vamos fazer o seguinte, eu 

to notando isso, vamos agir dessa forma porque fica bom pra mim e pra vocês" e aí a gente 

vai ééé ... alguns pontos são negociáveis. [...] Alguns sites a gente libera e alguns sites são 

bloqueados, porque em alguns momentos as atividades que eles estão desempenhando, ela 

fica ociosa, em determinado momento. Então, a gente deixa, às vezes, eles entram no site 

da universidade, todos são universitários, alguns querem fazer alguma pesquisa, alguma 

coisa. (Rodolfo) 

 

 Conforme os trechos acima, o caso de denúncia enfrentado por Raimundo e os casos 

de fofoca enfrentados por Rodolfo geraram uma flexibilização no sistema de controle. É 

importante ressaltar que somente no caso de Rodolfo nós percebemos que a renovação do 

sistema se deu de forma “amigável” – como sugerem Courpasson, Dany e Clegg (2012), 

Ferneley e Sobreperez (2006), Ford, Ford e D’ Amelio (2008), Hon, Bloom e Crant (2014), 

Thomas e Hardy (2011). Na fala de Rodolfo, identificamos um discurso semelhante ao 

sugerido pelos autores – usar a resistência de forma estratégica.  

 
Quando você engessa muito um profissional você pode achar que está ganhando porque 

ele não tá olhando o facebook e naquelas... naqueles 25 minutos que ele ficou ali, 

ganhando dinheiro seu, usando sua estrutura e sendo besta no facebook, você acha que 

aquilo ali é um grande prejuízo e engessa ele naquilo e em outras, em outras possibilidades 

também. Você pode estar impedindo um talento de crescer dentro do negócio. (Rodolfo) 

 
 O código “flexibiliza o uso do celular” teve uma referência textual e foi citado por um 

entrevistado. Nele, Amanda nos conta que na empresa onde ela trabalha o uso do celular é 

permitido somente em momentos de descanso. Apesar disso, devido ao hábito dos operadores, 

ela tem permitido o uso moderado durante o expediente.   

 
Aí o gestor tem que tá atento e orientar pra que isso realmente não seja prejudicial, seja 

saudável. As vezes você tá trabalhando num ritmo, dá aquela paradinha, aquela 

respirada... ei, eu acho bom, acho saudável, você olhar, dar uma risada, vê um vídeo e 

voltar, só não pode ser demais. Acho saudável até certo ponto. Monitorar sempre. 

(Amanda) 

 
 A partir da comparação entre os casos de Amanda, Raimundo e Rodolfo,  

consideramos que a expressão de uma resistência mais explícita e direta gerou implicações 
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mais consistentes para os trabalhadores. Raimundo foi o único entrevistado a nos contar que, 

após a resistência, a diretoria realizou reuniões para debater o sistema de controle. 

 
E eu acho interessante essa conduta por parte da nossa diretoria de querer acompanhar 

caso a caso de perto. Eu não tenho problema nenhum eee é uma espécie de conversa e lá 

eu cheguei e mostrei, eu disse “olhe, se a gente liberar eu vou ter em pouco tempo esse tipo 

de conduta, se em pouco tempo eu tenho um cliente insatisfeito, um cliente dizendo que foi 

mal atendido, você disser que não tem problema, nós paramos agora essa conduta” porque 

veja, o que foi falado... o argumento que foi levado pra ele foi que “caramba, eu fico aqui 

de 18 à meia noite, sabemos que o fluxo, o pico de ligação começa de 14, às 18 horas eu 

tenho uma redução sensível, às 20 horas eu tenho outra redução sensível e as 22 horas eu 

tenho uma uma redução significativa, então 22 horas o pessoal geralmente vai dormir. 

Como eu fico até meia noite, caramba, me permita navegar no site” foi levado isso pra 

diretoria. (Raimundo) 

 
 Não identificamos uma relação que aponte que certos tipos de resistência informais, 

como fofocar por exemplo, gerem implicações mais “benéficas” do que outros para os 

trabalhadores. Também não identificamos uma relação entre o perfil do gestor e a aceitação 

desses comportamentos para melhoria – Amanda é gestora intermediária há dois anos, 

Raimundo é alto gestor há seis anos e Rodolfo é proprietário de um call center há quatro anos. 

O que identificamos, a partir dos discursos, é que a resistência individual mais direta, 

explícita e danosa (por uma página de rede social) pode gerar implicações mais 

“consistentes”. 

 Na subcategoria “reforça o sistema de controle” foram gerados dois códigos – “cogita 

proibir o uso do celular” e “proibirá o acesso à algumas páginas”. O quadro 17 identifica os 

respondentes de cada código, bem como o número de referências. 

 

Quadro 17 – Número de referências por entrevistado da subcategoria reforça o sistema 
Subcategoria Códigos Am. Ga. Ge. Ma. Pa. Ra. Ro. Ri. Su. Total 

Reforça o sistema 

de controle 

Cogita proibir o uso 

do celular 
1       1  2 

Proibirá o acesso à 

algumas páginas 
       1  1 

 Total 1 0 0 0 0 0 0 2 0  

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Conforme quadro 17, o código mais citado pelos entrevistados foi “cogita proibir o 

uso do celular”, com duas referências textuais. Nele, Amanda e Rita falam que a resistência 

dos operadores em utilizar o celular moderadamente as fez cogitar proibir o seu uso. Rita 

disse: “[...] e uso de celular. Inclusive estamos vendo a possibilidade para tirar esse acesso, 

pois está afetando na produtividade de alguns profissionais”. Já Amanda: 

 
Eu até tava falando com a minha coordenadora, hoje eu tô... a gente vai marcar reunião 

por causa do whatsapp, porque tá demais. Até que ponto isso atrapalha? Porque é igual a 
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menino pequeno, “você pode jogar vídeo game! jogue uma hora” aí o menino joga duas, 

joga três, joga quatro... “epa! eu falei uma hora, vamos voltar pra uma hora?” continua 

jogando duas, três, quatro “beleza, então você vai ficar sem o vídeo game” , né? A gente tá 

quase chegando nesse ponto. Então se a gente notar realmente que tá atrapalhando, a 

gente tira. (Amanda) 

 

 Conforme discutimos anteriormente, Amanda foi a única entrevistada a demonstrar 

que a mesma resistência informal podia gerar resultados, renovação e reforço do sistema. A 

empresa onde ela trabalha permite o uso do celular somente durante o horário de descanso, 

porém, devido à resistência dos operadores, ela tem permitido o uso durante o expediente. 

Contudo, ao longo da entrevista ela afirmou que está cogitando retirar esse benefício. 

Conforme o trecho acima, ela demonstra que o mau comportamento dos trabalhadores é o 

responsável por isso.  

 Por fim, o código “proibirá o acesso à algumas páginas” possui uma referência e foi 

citado por um entrevistado. Rita nos contou que a empresa onde ela trabalha permite o livre 

acesso à internet. Porém, a resistência ao uso moderado pelos operadores levou a gerência a 

retirar o benefício. 

 
Como existem momentos que a demanda está muito tranquilo e eu não vejo problemas 

desse acesso nesses momentos, conversamos eu, nossa gerente e eles e deixamos claro que 

o acesso ia ser permitido novamente, porém sem excessos. Estamos identificando o excesso 

no uso dos sites, por esse motivo vamos precisar cancelar novamente esse acesso. (Rita) 

 
 Assim como no relato de Amanda, Rita atribui o reforço do sistema à um mau 

comportamento dos operadores. Diante desses resultados, consideramos que a resistência 

informal pode reforçar o controle – conforme Contu (2008), Deetz (2008) Karreman e 

Alvesson (2009) e Korczynski (2011) – se estiver associada a um mau comportamento que 

prejudica a produtividade do trabalhador – conforme previsto no início e fim do ciclo do 

monitoramento de Weckert (2005). 

 Assim como fizemos nos tópicos anteriores, reunimos os trechos codificados nesta 

categoria e criamos uma nuvem de palavras com as 30 palavras mais citadas pelos 

entrevistados (figura 21). 
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Figura 21 – Nuvem de palavras da categoria implicações da resistência informal 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Conforme a figura 21, as palavras “sites” e “acesso” foram as mais citadas pelos 

entrevistados. Consideramos que isso está de acordo com os nossos resultados, já que a 

maioria dos trechos codificados são relacionados à permissão ou probição do acesso às 

paginas na internet – oito no total. As palavras “pesquisa” e “ler” – que também estão em 

destaque – estão relacionadas à renovação do sistema, como argumentos considerados 

plausíveis pelos gestores para uma flexibilização do controle. Por fim, “atrapalhando”, 

“cancelar”, “conduta”, “excesso” e “uso” são palavras relacionadas ao reforço do 

monitoramento e mostram que o comportamento do trabalhador no dia a dia influência na 

resposta à sua reivindicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Neste capítulo, refletimos sobre os principais resultados apresentados no capítulo 

anterior. Também apresentamos as contribuições teóricas, metodológicas e práticas da 

pesquisa. Por fim, discutimos as limitações e as lacunas teóricas para estudos futuros. 

 

5.1 PRINCIPAIS RESULTADOS ENCONTRADOS 

  

 Na categoria “atividades monitoradas eletronicamente” nós levantamos as atividades 

monitoradas pelos gestores com o uso da tecnologia. No total, identificamos o controle de 15 

atividades pelos entrevistados – ver tabela 2. Apenas “gravação das conversas telefônicas”, 

“tempo de ligação” e “números dos telefones discados e recebidos” eram monitoradas por 

todos os respondentes. Enquanto que “teclas digitadas”, “uso de dispositivos periféricos” e 

“conversas por chat” foram as menos citadas. Acreditamos que a regulação do governo – que 

obriga a manutenção das gravações das chamadas pelas empresas – pode explicar a 

predominância das atividades relacionadas ao uso do telefone.  

 Na categoria “tipos de resistência informal à vigilância eletrônica” nós descrevemos as 

manifestações de resistência informal percebidas pelos gestores. No total, sete entrevistados 

perceberam situações de resistência informal em seus locais de trabalho. De suas falas, 

extraímos nove tipos de comportamentos. “Trabalhar lentamente” e “trapacear” foram os 

tipos citados por mais entrevistados, enquanto que “aproveitar-se das brechas nas normas”, 

“mudar de comportamento por trás do gestor” e “negociação direta e reclamação” foram os 

menos citados.  

 Na categoria “estratégias de enfrentamento à resistência informal à vigilância 

eletrônica” nós identificamos as estratégias de coping utilizadas pelos entrevistados. Nela, 

verificamos que 64,5% das referências textuais codificadas eram do tipo “controle”, 22,6% do 

tipo “escapismo” e 12,9% do tipo “manejo de sintomas”. A partir do cruzamento destes dados 

com os resultados com os de Rivard e Lapointe (2012), identificamos que a estratégia mais 

citada pelos gestores entrevistados (controle) está relacionada à diminuição dos casos de 

resistência – o que é positivo para as organizações. 

 Por fim, na categoria “implicações da resistência informal na organização” nós 

relatamos as mudanças ocorridas no sistema de controle devido à resistência. No total, 

identificamos dois casos em que a resistência renovou o sistema de controle, um caso em que 

ela reforçou e um caso em que ela renovou, mas poderá reforçar o sistema. Os outros cinco 

gestores não identificaram implicações e, por isso, foram considerados como exemplos de que 
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a resistência pode não gerar resultados para os trabalhadores, conforme prevêem Roscigno e 

Rodson (2004), Contu (2008), Deetz (2008) Karreman e Alvesson (2009) e Korczynski 

(2011). 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

 

 A primeira contribuição teórica deste trabalho é ter confirmado a existência de atos 

resistência informal à vigilância eletrônica. Conforme discutimos anteriormente, a corrente 

estruturalista da LPT vê os trabalhadores como uma voz passiva ao poder gerencial. Autores 

como Bain e Taylor (2000), Fernie e Metcalf (1998), Fleming e Sewell (2002) e Sewell e 

Wilkinson (1992) afirmaram que as novas práticas de gestão e o tamanho reduzido dos 

dispositivos de controle haviam criado um “controle perfeito”, ou seja, sem resistência. Os 

nossos resultados, no entanto, mostram os trabalhadores como uma voz ativa na manutenção 

das relações organizacionais. Este resultado corrobora com os autores que afirmaram que a 

ideia de “controle perfeito” é uma visão simplista da complexidade das relações de trabalho 

(ACKROYD; THOMPSON, 1999; LANKSHEAR et al., 2001; TAYLOR; BAIN, 2003; 

ZIMMER, 2009). 

 A segunda contribuição teórica deste trabalho é ter identificado atos de resistência em 

grupo nos casos estudados. Conforme discutimos anteriormente, a corrente ortodoxa da LPT 

reduziu a resistência a manifestações individualistas e independentes, onde os trabalhadores 

procuram apenas um “local de escape” (KNIGHTS; MCCABE, 1998, p. 1981). Este resultado 

corrobora com os trabalhos que mostraram o contrário, que a resistência pode ter formato 

individual, quase coletivo ou coletivo (TAYLOR; BAIN, 2003). 

 A terceira contribuição teórica deste trabalho é ter identificado um novo formato de 

resistência informal através de página de redes social. Conforme discutimos anteriormente, o 

conceito tradicional de resistência informal prevê um comportamento individual, indireto e 

escondido no dia a dia da organização (PRASAD; PRASAD, 2000; SCOTT, 1985). O uso das 

páginas de redes sociais para expressar uma insatisfação foge deste conceito tradicional, por 

ela ser mais explícita, direta e danosa. Assim, consideramos que o uso das tecnologias para 

expressar a resistência ao controle criou uma “resistência virtual” que precisa ser investigada 

pela literatura.  

 A quarta contribuição teórica deste trabalho é ter identificado as estratégias de 

enfrentamento utilizadas pelos gestores. Conforme discutimos anteriormente, havia uma 

lacuna teórica quanto à atuação do gestor com a resistência informal (LAPOINTE; RIVARD, 
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2005). A partir da identificação da estratégia “controle” como a mais utilizada pelos gestores 

(64,5% das referências textuais), mostramos que os gestores têm atuado no sentido de 

resolver a situação – como sugerido por Efthymiou (2009) e Lapointe e Rivard (2005).  

 A quinta, e última, contribuição teórica é ter apresentado as implicações da resistência 

informal identificadas por nove gestores. Conforme foi mostrado anteriormente, identificamos 

uma lacuna na literatura nacional sobre este tema (ZIMMER, 2009). Através dos nossos 

resultados, mostramos que, na maioria das vezes, a resistência informal não gerou mudanças 

no sistema de controle – conforme prevê uma parte da literatura internacional (ROSCIGNO; 

RODSON, 2004; CONTU, 2008; DEETZ, 2008; KARREMAN; ALVESSON, 2009; 

KORCZYNSKI, 2011). É importante destacar que os dois casos em que foram geradas 

concessões a resistência teve características mais disruptivas e ativas – conforme os resultados 

de Rodrigues e Collinson (1995) e Prasad e Prasad (2000).  

 

5.3 CONTRIBUIÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 A primeira contribuição metodológica desta pesquisa é ter proposto a extensão da 

etapa de codificação até a etapa de interpretação. Apesar de Charmaz (2009) e Saldaña (2009) 

sugerirem a separação entre as duas fases, percebemos que é possível identificar 

oportunidades e falhas no esquema de códigos ao longo do processo reflexivo da 

interpretação. Por esta razão, ao contrário do que sugeriram os autores, consideramos que a 

codificação não deva terminar antes do início da interpretação, mas sim ser melhorada através 

dela. 

 A segunda contribuição metodológica foi ter desenvolvido quadros ilustrativos para 

apresentar e interpretar os números de códigos e referências. Ao longo da apresentação dos 

nossos resultados, utilizamos diversos quadros para mostrar o número de referências de cada 

subcategoria. Desenvolvemos estes quadros porque não identificamos no NVivo® um recurso 

que os apresentasse essas informações. Como não identificamos o uso deste recurso em outras 

pesquisas que utilizaram a Análise de Conteúdo, gostaríamos de propor o seu uso em 

pesquisas futuras. Estes quadros permitem uma visualização geral do número de referências 

textuais por código e entrevistado e auxiliam na interpretação dos resultados. 

 

5.4 CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS 

 

 A primeira contribuição prática desta pesquisa é ter apontado as atividades que estão 

relacionadas à comportamentos de resistência. Baseado nos nossos resultados, sugerimos que 

as empresas discutam e avaliem, em particular, o uso do celular durante o expediente, a 
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restrição de acesso à certas páginas de internet e o acumulo de banco de horas no trabalho – 

que foram as reivindicações mais citadas pelos entrevistados. Tanto os gestores que 

trabalhavam em empresas que autorizavam o uso, quanto os que trabalhavam em empresas 

que não permitiam narraram casos de resistência às normas. 

 A segunda contribuição prática deste trabalho é ter descrito os comportamentos de 

resistência informal à vigilância eletrônica. Sugerimos que empresas que desenvolvem 

hardwares e softwares de monitoramento analisem os resultados para identificar novas 

oportunidades e realizar melhorias em seus produtos. O uso do celular, por exemplo – que foi 

citado por uma parte considerável dos entrevistados –, é algo que poderia ser monitorado 

através de um novo recurso no software ou um novo hardware de segurança. No caso do uso 

do celular, em específico, ainda surgem outras questões, como “como balancear os interesses 

da organização com os dos trabalhadores?”.  

 A terceira contribuição prática desta pesquisa é ter identificado o uso das redes sociais 

para reivindicar questões profissionais. Como discutimos na análise, as redes sociais são 

ambientes abertos cujo conteúdo pode ser acessado por diversas pessoas. Assim, sugerimos 

que as organizações estejam atentas ao uso das redes sociais pelos trabalhadores, bem como, 

estar mais próximas deles para impedir que a resistência evolua a esse estágio – conforme 

Efthymiou (2009), Lapointe e Rivard (2005) e Thomas e Davies (2005). Acreditamos que os 

gestores possam utilizar esses resultados para tomar decisões sobre a infraestrutura de TI. 

 A quarta contribuição prática desta pesquisa é ter mostrado que os gestores não usam a 

resistência como uma fonte de informações estratégicas. Apesar da maioria das referências 

identificadas serem do tipo “dissuasão” – o que pode ser considerado bom, já que tenta 

resolver a situação –, não identificamos situações em que os gestores tenham utilizado a 

resposta “retificação”, ou seja, que tenham feito melhorias a partir da resistência informal. 

Como Rivard e Lapointe (2012) apontam esta resposta como a segunda que mais reduz os 

comportamentos de resistência, sugerimos que as organizações avaliem as suas práticas 

gerenciais e promovam o uso “produtivo” da resistência.  

 

5.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

  

 A primeira limitação desta pesquisa foi o tempo disponível para sua construção. Para 

cumprir o prazo estabelecido pelo programa de pós-graduação, tivemos que abdicar de alguns 

procedimentos traçados no projeto inicial da pesquisa – como utilizar outras técnicas de coleta 

e alcançar a saturação teórica. Apesar de ter atingido o objetivo proposto com as técnicas 
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utilizadas, consideramos que a realização dos procedimentos não realizados poderia ter 

conferido mais validade e confiabilidade aos resultados.  

 A segunda limitação percebida foi a dificuldade de identificação e acesso à população 

da pesquisa. Como mostramos anteriormente, o fim da etapa de identificação da amostra se 

deu quando não obtivemos novos contatos de conhecidos e resposta das empresas visitadas – 

e não a saturação teórica, conforme planejado. Consideramos que essas dificuldades podem 

ter limitado os resultados encontrados pela pesquisa. 

 

5.6 ESTUDOS FUTUROS 

  

Com base nos resultados obtidos e nas lacunas identificadas ao longo da revisão da 

literatura, sugerimos que pesquisas futuras investiguem os impactos da permissão ou não do 

uso do smartphone no ambiente de trabalho. Como discutimos anteriormente, uma parte 

considerável dos atos de resistência identificados estão relacionados ao uso destes 

dispositivos. Qual o impacto da proibição do uso do celular em comparação com a permissão? 

Qual a percepção do trabalhador sobre o tema? 

 Também sugerimos a realização de pesquisas etnográficas com o mesmo objetivo do 

presente trabalho, englobando à amostra outros trabalhadores da organização. Consideramos 

que pesquisas com este escopo poderão encontrar formas de resistência e respostas gerenciais 

que não foram identificadas por este trabalho. Os resultados a pesquisa também poderiam ser 

comparados com os nossos para identificar possíveis vieses nos resultados. 

 Por fim, sugerimos a realização de pesquisas empíricas que investiguem instituições 

públicas. Apesar de não termos entrevistado gestores públicos, consideramos que as 

particularidades estruturais dessas instituições poderão gerar resultados diferentes dos obtidos 

por nós, apresentando uma visão diferente e aumentando os conhecimentos sobre o tema. 

Algumas sugestões de problemas de pesquisa são “como os servidores públicos resistem a 

vigilância eletrônica?” e “como os gestores públicos lidam com a resistência?”. A comparação 

com os nossos resultados permitiria identificar falhas e boas práticas. 
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ANEXO A – GLOSSÁRIO DA RESISTÊNCIA NO TRABALHO 

 
Tipologia Características Descrição 

Absenteísmo 

(Absenteeism) 
Individual ou coletivo, descoberto. 

O absentismo (ou falta ao trabalho) é uma prática comum de oposição que se relaciona com o grau de 

insatisfação dos trabalhadores. Ele pode causar o rompimento óbvio para o processo de trabalho, 

principalmente nos momentos em que o mercado de trabalho está apertado. 

Apropriar-se dos produtos 

da empresa 

(Acquiring company 

products or appropriation) 

Individual, escondido, não-

confrontacional. Ver também “roubo”. 

Funcionário pegam/ escondem algo da organização, a fim de resistir ao processo de mudança. Também pode 

servir para expressar uma insatisfação, punir a gerência ou até mesmo complementar salaries. 

Fazer confusão 

(Bitching) 

Esforços em um mesmo sentido, 

informal, oportunista. 

É uma maneira informal, intimista e oportunista de expressar a raiva pessoal.É caracterizada por 

sentimentos, reconstrução de eventos e releituras, destacando afrontas pessoais, injustiças e violações.  

Greve de diminuição da 

produção 

(Bottleneck strike) 

Organização, sindical. Veja também 

“sindicalismo” e “greves”. 

Ação geralmente controlada por sindicatos. Funciona através da diminuição da produção de uma seção, 

serviço ou oficina a fim de deter a empresa ou indústria. Não serve necessariamente para parar a produção, 

pode seruma ocasião para os sindicatos adotarem estratégias adicionais.  

Descuidar-se 

propositalmente 

(Careful carelessness) 

Deliberado, planejado, sabotagem, 

escondido. 

É uma série de ações descuidadas por parte dos trabalhadores, tais como colar goma de mascar em 

terminais, danificar um computador (conscientemente ou não) ou “esquecer” de salvar uma informação 

importante.  

Negociar coletivamente 

(Collective bargaining) 

Organizado, oficial, sindicatos 

organismos colectivos, 

institucionalizados, procedimentos 

legais. Veja também “sindicalismo”. 

É uma forma de luta formal e organizada dos sindicatos e outras entidades coletivas com o objetivo de 

garantir o bem-estar dos funcionários no trabalho. Este tipo de oposição é, em geral, construído 

formalmente, protegido por um código e aplicado por ambos os empregadores e os sindicatos. 

Aproveitar-se das brechas 

nas normas 

(Creation) 

Identidade, auto-narrativas 

Embora o poder de gestão tem como objetivo mudar a identidade dos trabalhadores no sentido de satisfazer 

os imperativos de organização, os trabalhadores não necessariamente internalizam a cultura organizacional. 

Em vez disso, por meio de práticas de brechas, os trabalhadores usam a função do poder por “dar uma 

resposta” e criar algo que não foi pretendido pela administração. Além disso, outra prática desta resistência é 

tomar o discurso da gestão muito a sério sobre a identificação com certas crenças e normas. 

Cinismo 

(Cynicism) 

Deboche, ironia, sarcasmo, 

provocação. Veja também “sátira” e 

“humor”. 

Prática muito variada de resistência dos trabalhadores, aplicado através de um número de diferentes 

estratégias. Por exemplo, práticas da cinismo, como comentário irónico, sarcástico e satírica sobre as 

iniciativas gerenciais tornaram-se, no contexto atual, as formas significativas de mau comportamento. O 

cinismo também pode servir como um mecanismo de defesa para escapar da lógica gerencial e fornecer 

“espaço livre” para os trabalhadores. Também é uma prática através da qual os trabalhadores 

sarcasticamente ridicularizam os valores organizacionais e a cultura. 

Resistência descafeinada 

(“Decaf” resistance) 

Cinismo, humor, discurso por trás. 

Veja também “resistência burra”. 

Descreve práticas escondidas nos bastidores da oposição, como o cinismo, paródia, humor, e ceticismo. Essa 

resistência vem sem um custo de mudar efetivamente relações de poder ou reproduções econômicos. 

Humor, diversão, e “todo o resto”, são práticas “carnavalescas” que não constituem qualquer ameaça grave 

para as autoridades dominantes no local de trabalho. 

Desafiar Práticas não convencionais, furtos, É uma categoria conceitual, em vez de uma única prática de oposição. Constitui ações intencionais e 
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(Defiance) violação de regras. calculistas de resistência, incluindo furto, quebra de regras, não-cooperação e formas de sabotagem.  

Desvio de vestimentas 

(Deviant dressing) 
Abertos, confrontacinal, intencional. 

Esta prática diz respeito à violação intencional de código de vestimenta de uma organização como uma 

forma de expressar oposição e descontentamento. 

Distanciamento 

(Distance) 

Resistência através de distância, 

oposição de rotina, encoberto. 

Manter uma distância dos processos e das demandas do trabalho é uma prática comum de resistência. 

Trabalhadores distanciam-se não só fisicamente, mas também mentalmente. O distanciamento pode não 

visar o desafio da ordem dominante.  

Resistência burra 

(“Dumb” resistance) 

Não intencional, não-calculista, 

espontânea, de rotina. Veja também 

“resistência descafeinada”. 

Ações disruptivas dos trabalhadores, mas sem a intenção de ameaçar a organização.  

Mudar de comportamento 

por trás do gestor 

(Duplicity) 

Escondido, gestos. 

Cobertura para muitas formas de oposição. Acontece quando os funcionários fingem, por exemplo, estar 

trabalhando e quando o chefe não está por perto eles param a produção e o criticam.  

Esquivar 

(Escape) 

Distanciamento, cinismo. Veja também 

“distanciamento”. 

É a maneira pela qual os trabalhadores podem se distancia dos processos de trabalho através de cinismo, 

ironia e humor. São práticas de oposição utilizadas pelos trabalhadores para desviar das responsabilidades 

do trabalho. 

Fantasiar 

(Fantasy) 
Opinião fora do palco. 

A fantasia é para alguns escritores uma prática que leva à resistência no local de trabalho e para os outros 

uma prática que a finaliza. É uma pratica de oposição fora do palco. 

Diversão no trabalho 

(Fun at work) 

Ironia. Veja também “piadas”, 

“humor” e “satirizar”. 

Este tipo de resistência inclui piadas, comentários humorísticos, ironia, quebra de regras, e outras práticas 

que levam a momentos de brincadeira e graça no trabalho. Esta forma de mau comportamento é o que faz 

com que os trabalhadores continuem capazes de funcionar em ambientes injustos e opressivos. 

Gesticular 

(Gestures) 
Escondido, olhar. 

É uma prática de resistência escondida. Estas ações não representam uma ameaça para o sistema e geram 

poucas mudanças para os sujeitos. 

Fofocas 

Sarcasmo, ironia, discussões 

escondidas, falas críticas. Veja também 

“fazer confusão”, “murmurios em 

busca de aliança” e “humor”. 

- 

Relatórios ocultos 

(Hidden transcripts) 
Fora do palco. 

Na interação de poder entre subordinado e chefe pode existir um discurso oculto. Neste discurso, o mais 

fraco produz, por trás de quem possui o poder, uma transcrição que vai além das observações feitas. Essas 

transcrições incluem todos aqueles gestos e discursos que o “chefe” não pode ver ou ouvir. São produzidos 

para fins diferentes dos relatórios públicos. 

Humor 

(Humour) 

Piadas, sarcasmo, ironia, discussões 

escondidas, expressões exageradas, 

críticas, metáforas. Veja também 

“murmurios em busca de aliança”, 

“piada” e “fofocas” 

Além de proporcionar alívio da rotina e tédio, o humor no trabalho tem o potencial para a subversão e 

resistência, podendo transmitir mensagens graves.  

Resistência intencional 

(Intentional resistance) 
Consciente, intencional. 

A oposição não é sempre impulsionado por uma intenção de resistir. Portanto, “a resistência intencional” 

distingue a escolha intencional de um trabalhador de se opor. 

Ironizar Veja “sátira” e “cinismo”. - 
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(Irony) 

Piada 

(Joking) 

Humor, sátira, diversão. Veja também 

“humor”. 

As piadas podem servir para aliviar o tédio da rotina de trabalho. Elas também pode ser usadas para manter 

a ordem social, permitindo a articulação de uma forma permitida de desrespeito em situações conflituosas. 

Também podem constituir uma prática grave de resistência por meio da ironia e comentários sarcásticos.  

Restringir conhecimentos 

(Knowledge restriction) 
Esconder, informação, distanciamento. 

É uma forma de resistência de rotina, concentrando-se sobre a restrição do fluxo de informações a um grupo 

de trabalhadores. 

Demissão em massa 

(Leavin’) 
- 

Resposta coletiva e informal ligada a níveis elevados de demissões e rotatividade. Ocorre coletivamente, 

indicando um pré-planejamento entre os membros da força de trabalho. 

Murmúrio em busca de 

alianças 

(Murmurs) 

Discussões escondidas, conversas 

críticas, conspiração. Veja também 

“fofoca” e “humor”. 

Nessa oposição, os trabalhadores discutem suas queixas, secretamente, a fim de reforçar a sua posição antes 

de tomar alguma atitude, tentando atrair colegas de trabalho para apoiá-los no conflito.  

Não colaborar 

(Noon-cooperation) 

Recusa, não execução, escondido, 

descoberto. Veja também 

“distanciamento”. 

Consiste em se recusar abertamente a executar as tarefas exigidas ou não realiza-las secretamente. Inclui 

evitar tarefas, chegar tarde no trabalho, colocar atestado médicoe outras formas de agir diferente da 

pretendida pela administração. 

Negociação direta e 

reclamações 

(Open negotiations and 

complaints) 

Veja também “descoberto”. 

Levar os problemas ou injustiças aos gerentes ou supervisores diretamente e tentar negociar com eles. 

Discordância organizada 

(Organised non-

compliance) 

Organizado, conflito, sindicatos, 

negociação institucional, formal. Veja 

também “negociação coletiva” e 

“sindicalismo”. 

Organismos coletivos lutam através da negociação para se opor a lógica dos empregadores. As práticas 

visam a institucionalizar conflitos dentro e fora do local de trabalho, como é o caso das greves. 

Restringir a produtividade 

(Output restriction) 

Distância, escondido, negociação 

forçada, coletiva, recusa. 

Controledo próprio ritmo de produção. Normalmente de forma coletiva, os trabalhadores produzem até uma 

quantidade mínima, mas não ultrapassam disso. 

Se fazer de burro 

(Playing dumb) 
Fingir ignorância, intencional. 

É uma tática onde o trabalhador alega falsamente desconher os procedimentos eas regras da organização. 

Nessa resistênciao objectivo é manter o trabalho. 

Estimular o coletivo 

(Quasi-collective) 
- 

Essa forma de resistência envolve a ação sindical. Suas práticas contribuem para uma campanha mais ampla 

e organizada a nível local de trabalho. Um exemplo, é o uso do humor e da sátira em folhetos sindicais que 

são distribuidos na empresa. 

Recusar-se a fazer uma 

tarefa 

(Refusal) 

- 

É dizer não a uma ordem da administração. Uma estratégia bastante visível e arriscada, uma vez que ela 

ativa o olho da autoridade. Inicialmente é uma resistência passiva por descumprimento, mas, posteriormente, 

pode envolver uma articulação mais ativa de oposição. 

Pedir demissão 

(Resignitions) 
- 

A rotatividade e a demissão são formas institucionalizadas de resistência. 

Resistência de rotina 

(Routine workplace 

resistance) 

Parte do dia a dia do trabalho, “abaixo 

do radar”, escondido. 

A resistência de rotina ocorre no cotidiano dos trabalhadores. Ela pode ser espontânea, não planejada, 

indireta, esporádica, ou mesmo aberta, tática e persistente. Predominantemente, no entanto, a resistência de 

rotina tem sido caracterizada como uma forma que opera “abaixo do radar” da vida organizacional formal. 

Sabotar Intencional, não-confrontacional, Pode ser vista como uma ação consciente e deliberada, momentânea/contínua de ações de danificar e/ou 
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(Sabotage) escondido, dano, habilidades 

tecnológicas, planejamento, 

conhecimento. Veja também 

“resistência intencional”. 

destruir instalações, processos de trabalho ou o próprio produto.  

Satirizar 

(Satire) 

Ironia, provocação, humor negro. Veja 

também “cinismo”, “piada” e “humor”. 

Sátira (semelhante à ironia) é uma prática que revela uma atitude crítica em relação à gestão. 

 

Trapacear 

(Scammin’) 
- 

Evitar trabalho, absenteísmo, inventar doença, deixar o trabalho sem permissão e fumar durante o 

expediente. São produto de decisões gerenciais duras. Medidas duras podem incentivar um sentimento de 

injustiça entre os trabalhadores e fazê-los apoiar uns aos outros através da empatia e simpatia. 

Fingir 

(Slammin’) 
- 

Os trabalhadores fingem estar envolvidos em algo que não estão. Esta prática é uma espécie de estratégia 

coletiva de “distanciamento”. 

Trabalhar lentamente 

(Slow-down) 

Intencional. Veja também 

“distanciamento”. 

É uma prática semelhante a “restringir a produtividade” e “distanciamento”. É a prática intencional de 

reduzir a velocidade para diminuir a produtividade – demorar no banheiro, por exemplo. Também pode ser 

simplesmente um ato de entretenimento e/ou tédio. 

Fumar 

(Smokin’) 
- 

Uma prática estabelecida que proporciona uma oportunidade para uma pausa extra. Também pode ser 

umapausa feita para evitar umatrito no trabalho, ao invés de protestar formalmente. 

Colaboração entre 

trabalhadores para 

produzir abaixo da 

capacidade 

(Soldiering) 

Taylorismo, mau comportamento, 

deliberado, organizado, trabalhar 

lentamente. 

Conjunto de ações organizadas e deliberadas no sentido de restringir a produção e reduzir o fluxo de 

conhecimento para os gestores. 

Greve 

(Strike) 

Organizado, descoberto, oficial, 

sindicatos. 

Planejada e dirigida por sindicatos, a greve é uma prática coletiva e de confronto com o objetivo de parar a 

produção ou o serviço. 

Svejkism 
Coberto, cinismo, disposição do 

humor. 

Derivado do romance “O bom soldado Svejk”, e inspirado pelo personagem protagonista que resiste a 

disciplina do Exército Imperial austro-húngaro através de formas sutis de subversão.São formas 

(alternativas) possíveis de minar ou dissolver as relações de poder da organização. 

Resistência tecnológica 

(Technological resistance) 

Tecnologia, informática, software, 

salas de conversa, sabotagem, informal. 

Refere-se ao uso da tecnologia para comunicar resistência. A interação dos trabalhadores atravésda 

tecnologia (como os chats) lhes permite exercer controle e resistir a processos trabalhistas. 

Roubar 

(Theft) 

Escondido, consume de bens, 

sabotagem, furtos. Veja também 

“apropriar-se de produtos da empresa”. 

Para alguns, o roubo é uma das formas mais primitivas de protesto. Esta prática oferece um equilíbrio entre 

esforço e recompensa. Além de ganho financeiro, roubo e furto são uma fonte de poder psíquico dos 

trabalhadores, bem como a criação de um sentimento de uma comunidade compartilhada. 

Abandonar a tarefa 

(Unofficial Walkouts) 
Descoberto. 

Às vezes, parece que os trabalhadores não suportam mais o processo de trabalho e apenas abandonam o 

trabalhosem informar a empresa. Consiste em demissões individuais ou em grupo. 

Sindicalismo 

(Unionism) 

Sindicatos, sindicatos de trabalhadores, 

negociação coletiva, representação 

legítima, oposição formal, persistência, 

informação. Veja também “negociação 

coletiva” e “resistência formal”. 

Para alguns, o sindicalismo é uma forma de lutar pelos direitos. Através da fala da maoria, é a última 

barreira da resistência formal a condições de trabalho abusivas e injustas. Ocorre a partir do sistema 

econômico que serve a regra dos empregadores. São ajustes coletivos que vão além do pluralismo liberal e 

desafiam a estrutura do capitalismo. 
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Voz 

(Voice) 

Autoridade através da união, legítimo e 

representação organizada. 

É um representante legítimo da resistência que entra na esfera das relações de poder formais, como as 

autoridades sindicais ou estruturas alternativas. Entre outras coisas, o representante é uma maneira de levar a 

voz do coletivo onde as decisões são tomadas. 

Sair do trabalho 

(Walkouts) 
Descoberto, individual ou coletivo. 

Prática não oficial mas aberta de oposição. O trabalhadores saem de forma inesperada, porque simplesmente 

não conseguem mais trabalhar sob as condições existentes ou porque encontraram igual ou melhores 

condições de trabalho em outro lugar. Em alguns casos, é o ponto onde um trabalhador decide deixar um 

setor específico e escolher outra profissão. 

Denunciar 

(Whistleblowing) 
Expor, descorbertas, ir a publico. 

É amplamente aceita como uma prática de resistência do trabalhador, onde ele expõe publicamente falhas 

organizacionais.  

Obedecer todas as regras 

(Working to rule) 

Repetitividade, procedimentos 

estruturados, estratégia de defesa. 

Seguir e aplicar precisamente a regras da organização. É uma prática eficaz para retardar a produção, e, ao 

mesmo tempo limitar a capacidade gerencial para punir os envolvidos. 

Zapatismo - 

O zapatismo se opõe ao sexismo, ao patriarcado e a violência. Apoia a preservação do meio ambiente, a 

descentralização do poder e justiça. Permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer 

momento possa se levantar e lutar contra a nova ordem. Não é uma luta pelo poder,  pelo contrário. O 

zapatismo pode ser realizado no local de trabalho por meio de práticas de desvio, protesto ou greve 

organizada, dentre outros. Esta resistência não tem um modelo específico, pode ser qualquer prática que 

almeja justiça, dignidade e honestidade no local de trabalho. 

Fonte: Adaptado de Efthymiou (2009, p. 62-107). 
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APÊNDICE A – PESQUISAS ETNOGRÁFICAS E ESTUDOS DE CASOS INTERNACIONAIS QUE ABORDARAM A RESISTÊNCIA 

INFORMAL AO CONTROLE 

 

Autor/Ano Título Empresas estudadas Descrição Amostra 
Abordagem/ 

Método 

RODRIGUES; 

COLLINSON (1995) 

“Having fun?”: humor as 

resistance in Brazil 

01 empresa de 

telecomunicações 

localizada no Brasil 

Este trabalho investiga a dinâmica de uma 

campanha corporativa e a resposta contra-

cultural dada pelos sindicatos. 

Gestores 
Qualitativa / 

Estudo de caso 

FERNIE; METCALF 

(1998) 

(Not) hanging on the telefone: 

payments systems in the new 

sweatshops 

03 empresas de call center 

localizada no Reino Unido 

Este trabalho testa as previsões de um sistema 

de pagamento em relação a incidência de outras 

formas de comissionamento. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa / Estudo 

de caso 

KNIGHTS; MCCABE 

(1998) 

What happens when the phone 

goes wild: BPR, stress and the 

worker 

01 instituição bancária 

localizada no Reino Unido 

Este trabalho explora as experiências de 

funcionários trabalhando sob processo de re-

engenharia de negócios. Também examina a 

natureza do trabalho. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa / Estudo 

de caso 

TAYLOR; 

BAIN 

(1999) 

No assembly line in the head: 

work and employee relation in 

the call centre 

108 empresas de call 

center localizadas na Nova 

Escócia 

Este trabalho analisa a realidade do processo de 

trabalho em call centers e assuntos de trabalho 

relacionados. 

Gestores 
Mista /  

Estudo de caso 

BAIN; TAYLOR 

(2000) 

Entrapped by the “electronic 

panoptic”? worker resistance 

in the call centre 

01 empresa de call center 

localizada no Reino Unido 

Este trabalho discute as perspectivas teóricas 

relacionadas a natureza, eficiência e extenção da 

vigilância no ambiente de trabalho. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa/ Estudo 

de caso 

KNIGHTS; MCCABE 

(2000) 

Ain’t misbehavin?: 

opportunities for resistance 

within bureaucratic and 

quality management 

innovations 

01 instituição bancária 

localizada no Reino Unido 

Este trabalho identifica e explora a resiliência 

nos atos de resistência no trabalho. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa/ Estudo 

de caso 

PRASAD; PRASAD 

(2000) 

Stretching the iron cage: the 

constitution and implications 

of routine workplace 

resistance 

01 empresa de seguro de 

saúde localizada nos 

Estados Unidos. 

Este trabalho investiga como a resistência 

informal mitiga o controle, “esticando a caverna 

de ferro” (metáfora) onde os sujeitos trabalham. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa/ 

Etnográfico 

CALLAGHAN; 

THOMPSON (2001) 

Edwards revisited: technical 

control and call centres 

01 empresa de call center 

localizada no Reino 

Unido. 

Este trabalho demontra a estenção e as 

características da negociação e da resistência no 

trabalho. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa/ 

Etnográfico 

LANKSHEAR et al. 

(2001) 

Call centre employees’ 

responses to electronic 

monitoring: some research 

findings 

Call center de 01 empresa 

de agência de viagens. 

Este trabalho descreve as formas como os 

gerentes, supervisores e operadores gerenciam 

os dispositivos de vigilância eletrônica, o 

contexto social complexo e as negociações. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa/ 

Etnográfico 
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TAYLOR; BAIN 

(2003) 

Subterranean worksick blues: 

humour as subversion in two 

call centers 

02 empresas de call center 

localizadas no Reino 

Unido. 

Este trabalho explora o relacionamento entre as 

ações sindicais e o humor informal no ambiente 

de trabalho. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa/ 

Etnográfico 

MULHOLLAND 

(2004) 

Workplace resistance in na 

irish call centre: slammin’, 

scammin, smokin’ an’ leavin 

01 empresa de call center 

localizada na Irlanda 

Este trabalho discute a formação de de atitudes 

e práticas coletivas informais no ambiente de 

trabalho dos call centers irlandeses. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa/ 

Etnográfico 

TOWNSEND (2005) 

Privacy, technology and 

conflict: emerging issues and 

action in workplace privacy 

01 empresa de call center 

localizada na Austrália 

Este trabalho analisa os fatores que influenciam 

a resistência nos trabalhadores em um call 

center. 

Gestores 
Qualitativa/ Estudo 

de caso 

THOMAS; DAVIES 

(2005) 

Theorizing the micro-politics 

of resistance: new public 

management and managerial 

indentities in the UK public 

services 

07 instituições públicas 

localizadas no Reino 

Unido 

Este trabalho explora como e de que formas a 

nova gestão pública tem sido respondida e 

recebida, suportada e subvertida, traduzida e 

criada por gestores do serviço público. 

Gestores 
Qualitativa/ Estudo 

de caso 

STEVENS; LAVIN 

(2007) 

Stealing time: the temporal 

regulation of labour in 

neoliberal and post-fordist 

work regime 

01 empresa de call center 

localizada no Canadá 

Este trabalho explora como o tempo dos 

trabalhadores é regulado pelos gestores 

utilizando tecnologias da informação e 

comunicação. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa/ Estudo 

de caso 

EFTHYMIOU (2009) 

Workplace control and 

resistance from below: an 

ethnographic study in a 

cipriota luxury hotel 

01 hotel de luxo na 

República de Chipre 

Este trabalho examina o controle e a resistência 

no ambiente de trabalho. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa/ 

Etnográfico 

KARREMAN; 

ALVESSON (2009) 

Resisting resistance: conter-

resistance, consente and 

compliance in a consultancy 

firm 

01 empresa de consultoria 

global 

Este trabalho discute e analisa um caso onde o 

conhecimento do trabalhador parece não gerar 

protestos, sabotagem ou outras formas explicitas 

de resistência. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa/ Estudo 

de caso 

KORCZYNSKI (2011) 

The dialectical sense of 

humor: routine joking in a 

taylorized factory 

01 fábrica anônima 

localizada na Inglaterra 

Este trabalho examina o humor em três 

contextos do ambiente de trabalho: processo de 

trabalho, relações de controle e relações entre os 

colegas. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa/ 

Etnográfico 

COURPARSSON; 

DANY; CLEGG 

(2012) 

Resisters at work: generating 

productive resistance in the 

workplace 

01 empresa bancária e 01 

empresa de agronegócios 

Este trabalho análise duas situações de 

resistência em que os resistentes, organizados 

grupos, são capazes de influenciar as decisões 

da alta administração e produzir eventual 

mudança. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa/ Estudo 

de caso 

MCCABE (2014) 

Making out and making do: 

how employees resist and 

make organisational change 

01 empresa de call center 

localizada no Reino Unido 

Este trabalho explora como os trabalhadores se 

engajam em atos contraditórios que combinam 

elementos de resistência e consentimento. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa/ Estudo 

de caso 
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through consent in a UK bank 
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APÊNDICE B – PESQUISAS ETNOGRÁFICAS E ESTUDOS DE CASO NACIONAIS QUE ABORDARAM A RESISTÊNCIA INFORMAL 

AO CONTROLE 

 

Autor (Ano) Título Empresas estudadas Descrição Amostra 
Abordagem/ 

Método 

PREVITALLI 

(2002) 

Controle e resistência na 

organização do trabalho no 

setor automotivo: o caso de 

uma empresa montadora nos 

anos 90 

02 unidades produtivas 

automobilísticas 

localizadas no Brasil 

Este trabalho discute as novas formas de 

controle do processo de trabalho e as novas 

formas de resistência da classe trabalhadores a 

esse processo. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa / 

Estudo de caso 

GRISCI; CIGERZA; 

HOFMEISTER 

(2006) 

Tempo, resistência e 

consentimento na 

reestruturação produtiva do 

trabalho bancário 

01 instituição bancária 

localizada no Brasil 

Este trabalho explora como a passagem do 

tempo cronológico afeta a percepção que os 

sujeitos têm da reestruturação, e que 

conseqüências apresenta em relação aos modos 

de consentimento e resistência. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa / Estudo 

de caso 

BESSI; 

GRISCI 

(2008) 

Expressões da resistência no 

cotidiano do trabalho em 

bancos portugueses 

01 instituição bancaria 

localizada em Portugal 

Este trabalho elucida os modos de expressão 

que a resistência assume nas práticas cotidianas 

do setor bancário português. 

Bancários 
Qualitativa / 

- 

BESSI 

(2009) 

Modos de expressão da 

resistência no cotidiano do 

trabalho bancário 

02 instituições bancárias 

localizadas no Brasil e em 

Portugal 

Este trabalho investiga as possibilidades de 

expressão a resistência assumidas no cotidiano 

do trabalho bancário. 

Trabalhadores 

em geral 

Mista / 

Estudo de caso 

ZIMMER 

(2009) 

O panóptico está superado? 

Estudo etnográfico sobre a 

vigilância eletrônica 

01 órgão público 

localizado em um estado 

brasileiro 

Este trabalho analisa se o modelo panóptico, 

como elemento central para os estudos sobre 

vigilância eletrônica, está superado. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa / 

Etnográfico 

CAVAIGNAC 

(2010) 

Relações de trabalho e 

relações no trabalho na lógica 

capitalista contemporânea: um 

olhar sobre atendentes do call 

center de uma empresa de 

telecomunicações 

Call center de 01 empresa 

de telecomunizações 

localizada no Brasil 

Este trabalho busca compreender a dinâmica das 

relações de trabalho e das relações no trabalho 

vividas por atendentes do call center, no 

contexto de uma nova lógica de consumo da 

força de trabalho. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa /  

- 
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CARDOSO 

(2010) 

Vigilância eletrônica no 

trabalho bancário: do controle 

consentido ao totalitarismo 

corporativo 

01 instituição bancária 

localizada no Brasil 

Este trabalho busca compreender como os 

trabalhadores percebem a vigilância eletrônica 

sobre o seu processo de trabalho. 

 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa / 

- 

RICCI 

(2010) 

Organização do trabalho e 

controle em teleatendimento: 

o caso de uma empresa de 

cobrança 

01 empresa de call center 

localizada no Brasil 

Este trabalho explora as peculiaridades da 

organização do trabalho e as diferentes formas 

de controle observadas na atividade do operador 

de teleatendimento. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa / Estudo 

de caso 

SILVA et al. 

(2010) 

Relações de poder e exercídio 

de controle mediados pela 

tecnologia da informação 

01 empresa de construção 

civil localizada no estado 

de Pernambuco 

Este trabalho verifica a percepção dos gestores 

sobre os impactos causados pela tecnologia da 

informação em relação à implantação dos 

sistemas integrados de gestão e sua influência 

sobre as relações de poder e o exercício de 

controle na organização. 

Gestores 
Qualitativa / Estudo 

de caso 

FERNANDES; JÓIA; 

ANDRADE 

(2012) 

Resistência à implantação de 

sistemas de folha de 

pagamento na administração 

pública: um estudo multi-caso 

02 instituições públicas 

localizadas no Brasil 

Este trabalho investiga a implantação de sistema 

de folha de pagamento de servidores públicos, a 

respectiva reação dos usuários, em seu contexto 

organizacional, ao mesmo, e o desfecho final 

em termos da aceitação ou não do citado 

sistema. 

Trabalhadores 

em geral 

Qualitativa / Estudo 

de caso 

VIEGAS; 

HONORATO; 

SARAIVA (2013) 

Entre o controle e a 

resistência: análise das 

práticas do cotidiano no 

espaço organizacional em uma 

instituição federal de ensino 

superior 

01 instituição de ensino 

superior localizada no 

Brasil. 

Estre trabalho identifica e analisa as estratégias 

de controle e as práticas subversivas exercidas 

pelos diferentes atores sociais em suas 

interações cotidianas no espaço organizacional 

de uma instituição federal de ensino superior. 

Fotografias 

Qualitativa / 

Abordagem 

semissimbólica 
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APÊNDICE C – PESQUISAS NACIONAIS SOBRE COPING EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Ano Título Descrição Abordagem  Tipo de produção 

CHAMON; 

MARINHO; 

OLIVEIRA 

(2006) 

Estresse ocupacional, 

estratégias de enfrentamento 

e síndrome de burnout: um 

estudo com a equipe de 

enfermagem de um hospital 

privado de estado de são 

Paulo 

Este trabalho identifica o estresse ocupacional e suas manifestações nos 

profissionais da equipe de enfermagem que atuam em um hospital privado, (b) 

conhecer as estratégias de enfrentamento (coping) dessa população, e (c) 

avaliar os níveis de exaustão emocional, despersonalização e diminuição da 

realização pessoal para identificação da Síndrome de Burnout. 

Quantitativa 
Artigo publicado no 

ENANPAD 

BARRETO 

(2008) 

Docência universitária: 

condições de trabalho, 

estresse e estratégias de 

enfrentamento 

Este trabalho investiga os elementos que contribuem para desencadear o 

estresse no exercício da docência universitária e conhecer as estratégias 

adotadas pelos professores para enfrentar as situações estressantes 

Qualitativa 
Artigo publicado no 

ENANPAD 

WESTIN; 

CANASSA; 

LEITE; DUARTE 

(2008) 

Escola, violência e 

estratégias de 

enfrentamento: o projeto 

escola viva comunidade 

ativa em belo horizonte 

Este trabalho discute a questão da violência nas escolas e de estratégias de seu 

enfrentamento, especificamente, o Projeto Escola Viva Comunidade Ativa 

implementado nas escolas da rede estadual de ensino do município de Belo 

Horizonte 

Mista 
Artigo publicado no 

ENANPAD 

CHAMON; 

SANTOS; 

CHAMON 

(2008) 

Estresse e estratégias de 

enfrentamento: instruções de 

avaliação e aplicação. 

Este trabalho repertoria os vários modelos de análise de estresse e das formas 

de enfrentamento (coping) associadas 
Quantitativa 

Artigo publicado no 

ENANPAD 

HARDT 

(2009) 

Estresse e estratégias de 

enfrentamento em 

professores do ensino 

fundamental 

Este trabalho identifica o estresse e as estratégias de enfrentamento utilizadas 

por professores do ensino fundamental na cidade de Taubaté. 
Quantitativa Mestrado 

LEITE JÚNIOR 

(2009) 

Estresse, estratégias de 

enfrentamento e qualidade 

de vida no ambiente de 

trabalho: um estudo em um 

instituto de pesquisas 

Este trabalho investigar como se manifesta o estresse em funcionários 

públicos de um Instituto de Pesquisas e quais as estratégias de enfrentamento 

adotadas pelos mesmos. 

Quantitativa Mestrado 

LEITE JÚNIOR; 

CHAMON; 

CHAMON 

(2010) 

Análise comparativa entre 

quatro pesquisas sobre 

estresse e estratégias de 

enfrentamento e comparação 

com a média da população 

brasileira 

Este trabalho analisa quatro pesquisas sobre estresse e estratégias de 

enfrentamento, com objetivo de confrontar os resultados, comparar os níveis 

de estresse e identificar as estratégias de enfrentamento mais utilizadas por 

estas amostras, e também, comparar os escores médios com a média da 

população brasileira. 

 

Quantitativa 
Artigo publicado no 

ENANPAD 
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PEREIRA 

(2010) 

Estresse, estratégias de 

enfrentamento e qualidade 

de vida no trabalho: estudo 

de caso na área da 

construção civil 

Este trabalho identifica o estresse, as estratégias de enfrentamento e 

caracterizar a qualidade de vida no trabalho dos profissionais de uma empresa 

de médio porte da construção civil do sul de Minas Gerais. 

Quantitativa Mestrado 

TOJAL 

(2010) 

Estresse e estratégias de 

enfrentamento: estudo com 

gestores de escolas públicas 

na cidade de belém 

Este trabalho investiga o nível de estresse e as estratégias de enfrentamento 

adotadas pelos gestores de escolas públicas na cidade de Belém, Estado do 

Pará. 

Quantitativa Mestrado 

CAVEDON 

(2011) 

Modos de enfrentamento da 

morte violenta: a atuação 

dos servidores do 

departamento de 

criminalística do instituto 

geral de perícias do rio 

grande do sul 

Este trabalho busca compreender os modos de enfrentamento de um fazer 

diário que envolve o convívio profissional com a morte violenta. 
Qualitativa 

Artigo publicado na 

RAM 

FERNANDES 

(2011) 

Clima organizacional, a 

síndrome de burnout e as 

estratégias de enfrentamento 

no trabalho em funcionários 

do instituto de pesquisas do 

vale do paraíba paulista 

Este trabalho busca descrever a relação entre a percepção do Clima 

Organizacional, com a Síndrome de Burnout e conhecer as Estratégias de 

Enfrentamento no trabalho em funcionários de Instituto de Pesquisas do Vale 

do Paraíba Paulista. 

Quantitativa Mestrado 

PUTHUSSERRY; 

RODRIGUES; 

CHILD (2011) 

Psychic distance, its 

business impact and modes 

of coping: a study of 

internatinalizing British and 

indian partner smes 

Este trabalho examina a percepção psiquica da distância tomada pelos 

tomadores de decisão internacionais, suas visões sobre o impacto disso no 

negócio e como eles lidam. 

Mista 
Artigo publicado no 

ENANPAD 

SOBRINHO; 

PORTO (2012) 

Bem-estar no trabalho: um 

estudo sobre suas relações 

com clima social, coping e 

variáveis demográficas 

Este trabalho identifica o impacto de variáveis demográficas, do clima social e 

coping no bem-estar no trabalho. 
Quantitativa 

Artigo publicado na 

RAC 

BARCAUI; 

LIMONGI-

FRANÇA (2014) 

Estresse, enfrentamento e 

qualidade de vida: um 

estudo sobre gerentes 

brasileiros 

Este trabalho analisa a relação entre o estresse percebido no trabalho, a 

estratégia de enfrentamento adotada e a qualidade de vida de gerentes atuantes 

em organizações brasileiras 

Quantitativa 
Artigo publicado na 

RAC 
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APÊNDICE D – CARTA CONVITE 

 
Olá <nome do gestor>, tudo bom? 

 

 Meu nome é Rômulo, sou aluno do Mestrado em Administração da UFRN. Consegui 

seu contato através de <nome de quem indicou>, que trabalha com a sra. na <nome da 

empresa>. Envio este e-mail porque quero convidá-la a participar da minha pesquisa. Tenho 

certeza que sua experiência coordenando o <nome do local, empresa> (referencia no 

segmento) trará informações novas para meu trabalho e para a literatura. 

 Nos últimos 18 meses, eu e a Profª. Dra. Anatália (que nos lê por cópia, 

lattes: http://lattes.cnpq.br/1151025937054810) montamos uma pesquisa para compreender 

como os gestores lidam com a resistência informal à vigilância eletrônica. Resistência 

informal são comportamentos de oposição individuais e indiretos (como redução do ritmo de 

trabalho, uso de dispositivos não permitidos, danificação de equipamentos da empresa, 

etc.)  que ocorrem no dia a dia da organização. 

 Segundo parte da literatura teórica, a vigilância eletrônica e as novas práticas de gestão 

estão eliminando a resistência no ambiente de trabalho. Diferente do que acontecia 

antigamente com as greves, por exemplo, as oposições estariam reforçando o controle, ao 

invés de mudá-lo. À luz da Teoria do Processo de Trabalho e de papers nacionais e 

internacionais, nós queremos investigar empiricamente esse fenômeno. Escolhemos a 

atividade de teleatendimento porque nela os trabalhadores são monitorados de diversas 

formas - o que, segundo as pesquisas mais recentes, torna mais fácil o surgimento de 

resistência. 

 Como a sra. deve ter percebido, nossa pesquisa está diretamente relacionada com a sua 

área de atuação. Por isso, quero reafirmar a importância da sua participação para nós. A 

técnica de coleta de dados é por entrevista. Por isso, se a sra. aceitar o nosso convite, nós 

precisaremos agenda um dia para realizar a coleta - o dia, hora e local da entrevista ficam de 

acordo com a sua disponibilidade; imagino que a sua disponibilidade seja pequena, por isso, 

me coloco disponível de segunda à segunda em qualquer local. 

 Para que a sra. tenha uma noção do tempo investido, o roteiro da entrevista contém 11 

perguntas - que, de acordo com os testes pilotos realizados, dão aproximadamente 30 minutos 

de conversa. As perguntas são relacionadas ao seu dia a dia de trabalho e eu me comprometo 

a usar as suas respostas apenas para fins acadêmicos. Não identificarei você ou a empresa 

onde você trabalha no relatório final da pesquisa. 

 Face ao exposto, gostaria de saber se a sra. aceita o convite para participar da minha 

pesquisa. 

 

Att. 

Rômulo Andrade. / Tel.: (84) <número de telefone> 

 

Obs.: Por motivos de comprovação da pesquisa, envio por anexo uma carta de apresentação 

assinada pela minha orientadora e uma declaração de que sou aluno ativo do programa de 

mestrado da UFRN. Envio também o contato da minha orientadora para o caso da sra. querer 

tirar dúvidas sobre a pesquisa. 

 

Anatália Saraiva Martins Ramos (orientadora da pesquisa) / Tel.: (84) <número> / e-Mail: 

<endereço de e-mail>. 

 

 

http://lattes.cnpq.br/1151025937054810
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APÊNDICE E – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

 
 

 

 

Natal, <dia> de <mês> de 2015. 

 

 

 Ao <nome da empresa> 

 

 Prezados (as) Srs (as), 

 Informamos que <nome do aluno> é aluno ativo do curso de pós-graduação do 

Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGA-UFRN), estando, no momento, desenvolvendo sua pesquisa para Dissertação de 

Mestrado Acadêmico, para o qual o aluno solicita o apoio formal desta Instituição. 

 Informamos que este trabalho apresenta cunho exclusivamente acadêmico, 

preservando total sigilo com relação ao nome da entidade e de pessoas a ela relacionadas 

participantes das entrevistas planejadas para esta pesquisa. 

 Agradecemos sinceramente sua colaboração e nos colocamos à sua disposição para 

maiores esclarecimentos sobre este assunto. 

 

 

 Att. 

_______________________________________________ 

Prof
a
. Dr

a
. Anatália Saraiva Martins Ramos, PhD 

Orientadora da Pesquisa (PPGA-UFRN) 
E-mail: - 

Telefone: - 

Website: - 
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APÊNDICE F – RESULTADO DO LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

Capítulo 
Número de publicações 

internacionais selecionadas 

Número de publicações nacionais 

selecionadas 

Vigilância eletrônica nas 

organizações 
34 17 

A Teoria do Processo de Trabalho 

(LPT) 
8 3 

A resistência nas organizações 72 19 

Estratégias de enfrentamento 13 32 

As centrais de atendimento - 20 

Total 127 88 
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APÊNDICE G – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Seção 1 – Introdução 
·      Apresentação do propósito do trabalho; 

·      Explanação dos procedimentos da pesquisa; 

·      Apresentação do termo de consentimento e confidencialidade. 

  

Seção 2 – Levantar as atividades monitoradas pelo sistema de vigilância eletrônica da 

organização 

 

1. Você poderia me explicar como a empresa usa da tecnologia para monitorar os 

funcionários? 

Explorar: quais são os dispositivos; porque são utilizados; 

 

Eu gostaria que você identificasse neste checklist, as atividades monitoradas pela empresa 

através da vigilância eletrônica. 

 

Categoria Atividades 

Computador 

☐Teclas digitadas no computador pessoal 

☐Histórico de programas utilizados 

☐Arquivos salvos no computador pessoal 

☐E-mails recebidos e enviados 

☐Histórico de páginas acessadas 

☐Bloqueio de páginas impróprias 

☐Postagens em blogs 

☐Postagens em redes sociais 

Telefone 

☐Números discados em ligações telefônicas 

☐Tempo de ligações telefônicas 

☐Conversas de ligações telefônicas 

Conduta ☐Movimentação dentro da empresa 

Localização 
☐Crachá de identificação do funcionário 

☐Entrada e saída do expediente 

 

 

Seção 3 - Descrever as manifestações de resistência informal à vigilância eletrônica 

percebidas pelo gestor em seu ambiente de trabalho; 

 

2. No dia a dia, como os empregados reagem ao monitoramento dessas atividades? 

Explorar: reclamações; insatisfações; oposição; coletiva ou mais individual; 

3. Como eles se comportam quando não concordam com algo do sistema? 

Explorar: formas de resistência informal (faltam ao trabalho, fazem piadas, diminuem o 

ritmo de trabalho, usam roupa não permitida, danificam alguma máquina, roubo, fazem uso 

de um equipamento não permitido, demissão,conversam com o gestor, fingem que não 

sabiam, esconde informações, denunciar, etc.) 

4. Você pode me contar uma situação que marcou? 

Explorar: formas de resistência informal (absenteísmo, renuncia às normas, etc.) 

  

Seção 4 – Estratégias de coping 
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5. O que faz quando identifica essas situações? 

6. Havia outra formas de lidar com elas? O quê? Porque não fez?  

7. Como você se sente quando isso acontece? (emocionalmente, isso te afeta?) 

8. Você faz algo para se sentir melhor em relação ao fato? O que?   

  

Seção 5 – Implicações da resistência informal 
9. Quais foram as implicações desses comportamentos?  

Explorar: Houve alguma melhoria? 

  

Seção 6 – Dados para caracterização do perfil do entrevistado 
1. Nome 

2. Idade 

3. Sexo 

4. Formação 

5. Tempo de atuação na empresa 

6. Cargo em que foi admitido 

7. Cargo atual 

8. Quantidade de operadores de telemarketing 

  

Seção 7 – Perguntas de fuga (continuação da pergunta 4) 
4.1. O que você acha da resistência dos funcionários ao controle? 

4.2. E sobre os dispositivos de vigilância eletrônica utilizados pela empresa? 

4.3. Como é a sua relação com os seus colegas de trabalho? 
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APÊNDICE H – DOCUMENTOS PROTOCOLARES 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

Pelo presente termo, o signatário, Rômulo Andrade de Souza Neto, aluno 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 identificará o entrevistado e a empresa 

onde este trabalha na redação final dos relatórios. 

 

 

Natal, _______ de _________________ de _________. 

 

 

 

________________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Eu, _________________________________________________________________, 

sendo conhecedor do tema e metodologia utilizados pelo aluno do Programa de Pós-

Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

consinto em participar da pesquisa conduzida pelo mesmo. 

 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 acordado entre mim, signatário deste termo, 

e o pesquisador, que todas as possibilidades de identificação pessoal minha, enquanto 

entrevistado, devem ser impedidas. 

 

Natal, _______ de _________________ de _________. 

 

Assinatura: 

 

_________________________________________ 
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APÊNDICE I – LISTA DE CÓDIGOS 

 

Nome Fontes Referências Criado em Criado por 

Entrevistados 9 9 18/03/2015 18:29 RA 

Lidando com a resistência informal à vigilância eletrônica 9 167 17/03/2015 17:26 RA 

Atividades monitoradas 9 93 17/03/2015 15:06 RA 

Arquivos salvos no computador pessoal 4 4 16/03/2015 14:18 RA 

Bloqueio de páginas impróprias 7 8 12/03/2015 19:27 RA 

Bloqueio de pendrive 2 2 13/03/2015 15:53 RA 

Conversas por chat 3 4 13/03/2015 20:28 RA 

E-mails recebidos e enviados 8 9 12/03/2015 20:15 RA 

Entrada de smartphone no setor 2 2 13/03/2015 17:42 RA 

Entrada e saída do expediente 6 7 13/03/2015 17:30 RA 

Gravação das conversas telefônicas 9 9 12/03/2015 19:43 RA 

Histórico de páginas acessadas 5 6 12/03/2015 20:19 RA 

Histórico de programas utilizados 7 7 12/03/2015 20:03 RA 

Movimentação dentro do setor 4 4 13/03/2015 17:27 RA 

Números dos telefones discados e recebidos 9 9 12/03/2015 19:44 RA 

Pausas para descanso 6 6 12/03/2015 19:20 RA 

Postagem em redes sociais 6 6 12/03/2015 20:24 RA 

Teclas digitadas no computador pessoal 1 1 16/03/2015 19:51 RA 

Tempo de ligações telefônicas 9 9 12/03/2015 20:27 RA 

Estratégias de enfrentamento 7 31 17/03/2015 15:23 RA 

Controle 7 20 18/03/2015 18:52 RA 

Aguarda momento adequado 1 3 17/03/2015 15:37 RA 

Busca ajuda para resolver situação 3 4 16/03/2015 19:58 RA 

Planeja iniciativa para resolver situação 3 7 17/03/2015 15:38 RA 

Toma iniciativa imediata 4 6 17/03/2015 15:26 RA 

Escapismo 4 7 18/03/2015 18:52 RA 

Aguarda situação se repetir 3 3 31/03/2015 13:25 RA 

Não toma iniciativa 3 4 30/03/2015 19:28 RA 

Manejo de sintomas 4 4 18/03/2015 18:53 RA 

Pratica atividade física 2 2 30/03/2015 19:25 RA 

Procura ajuda emocional 1 1 01/04/2015 10:56 RA 

Tira férias 1 1 01/04/2015 11:00 RA 

Implicações da resistência informal 4 13 17/03/2015 16:55 RA 

Reforça o sistema de controle 2 5 02/04/2015 12:54 RA 

Cogita proibir o uso do celular 2 2 20/03/2015 9:21 RA 

Proibirá o acesso à algumas páginas 1 3 20/03/2015 9:29 RA 

Renova o sistema de controle 3 8 02/04/2015 12:53 RA 

Flexibiliza o uso do celular 1 1 25/03/2015 15:28 RA 

Permite o acesso à alguns sites 2 7 12/03/2015 19:30 RA 

Resistência informal à vigilância eletrônica 7 30 17/03/2015 14:50 RA 

Aproveitar-se das brechas nas normas 1 1 18/03/2015 11:50 RA 

Burla o sistema para acessar páginas 1 1 13/03/2015 19:06 RA 

Denunciar 2 2 18/03/2015 11:55 RA 

Denuncia publicamente 2 2 25/03/2015 17:09 RA 

Fofocar 4 4 18/03/2015 11:52 RA 

Reclama com colegas de trabalho 4 4 25/03/2015 17:25 RA 

Ironizar 3 3 18/03/2015 11:53 RA 

Fala ironicamente 3 3 25/03/2015 18:13 RA 

Mudar de comportamento por trás do gestor 1 1 18/03/2015 11:51 RA 



142 

 

Fala mal por trás do gestor 1 1 25/03/2015 17:27 RA 

Não colaborar 2 2 18/03/2015 12:12 RA 

Faz o contrário do solicitado 1 1 25/03/2015 18:03 RA 

Reclama de tudo 1 1 25/03/2015 18:10 RA 

Negociação direta e reclamações 1 1 18/03/2015 12:00 RA 

Reclamação direta 1 1 25/03/2015 18:00 RA 

Trabalhar lentamente 5 10 18/03/2015 11:54 RA 

Faz ligações pessoais para não atender cliente 1 1 16/03/2015 17:44 RA 

Navega na internet durante o expediente 2 2 16/03/2015 20:00 RA 

Tira longas pausas no banheiro 2 4 13/03/2015 19:11 RA 

Usa smartphone durante o expediente 3 3 16/03/2015 20:01 RA 

Trapacear 4 6 18/03/2015 12:05 RA 

Atrasa frequentemente 1 1 13/03/2015 19:32 RA 

Entra com celular escondido 2 2 13/03/2015 19:18 RA 

Uso indevido do banco de horas 3 3 16/03/2015 16:36 RA 

 


