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RESUMO 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma organização de call center e teve como 
objetivo identificar os fatores que estão relacionados ao absenteísmo dos 
atendentes. Caracteriza-se como um estudo de caso, de abordagem 
qualitativa. Como métodos de coleta foram usados dados de relatórios internos 
da empresa e um questionário de autoria própria. A estratégia de análise foi por 
meio dos métodos de Correlação de Pearson e Correlação de Spearman, com 
o apoio do software estatístico SPSS. Participaram da pesquisa 185 
atendentes, e por meio da pesquisa foi possível afirmar que os principais 
fatores relacionados ao absenteísmo são: o salário, as campanhas com 
brindes, a motivação e o reconhecimento do pessoal, o suporte fornecido pelo 
gestor imediato, a possibilidade de troca de horários, o estado civil e o sexo, o 
tempo de empresa, os problemas de saúde e os hábitos individuais como uso 
de bebidas alcoólicas e pratica de exercícios físicos.  
 
Palavras-chave: Absenteísmo. Call center. Atendente de Telemarketing.  
 

  



 
 

ABSTRACT 

 
This research was carried out in a call center organization, and had as objective 
to identify the factors that are related to the absenteeism of the attendants. It is 
characterized as a case study, with a qualitative approach. As data collection 
methods were used: internal company reporting data and a self-generated 
questionnaire. The analysis strategy was based on the Pearson Correlation and 
Spearman Correlation methods, with the support of the SPSS. 185 employees 
participated in the study, and by the research it was possible to state that the 
main factors related to Absenteeism are: salary, giveaway campaigns, 
motivation and recognition of staff, support provided by the supervisor, 
possibility of changing working hours, marital status and sex, company time, 
health problems and Individual habits such as use of alcoholic beverages and 
physical exercise.  
 
Keywords: Absenteeism. Call Center. Telemarketing attendant.  
  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Perfil dos atendentes respondentes do questionário quanto as 

perguntas de identificação pessoal, na empresa de call center, em de 

setembro de 2016. .............................................................................................. 28 

Tabela 2 - Perfil dos atendentes respondentes do questionário quanto as 

perguntas com resposta “sim” ou “não”, na empresa de call center, em de 

setembro de 2016. .............................................................................................. 28 

Tabela 3 - Perfil dos atendentes respondentes do questionário quanto as 

perguntas com resposta “discordo” ou “não sei opinar” ou “discordo”, na 

empresa de call center, em de setembro de 2016. ........................................ 29 

Tabela 4 - Correlações entre as variáveis de curto prazo e o 

índice/categoria de absenteísmo ..................................................................... 32 

Tabela 5 - Correlações entre as variáveis de médio prazo e o 

índice/categoria de absenteísmo ..................................................................... 32 

Tabela 6 - Correlações entre as variáveis de longo prazo e o 

índice/categoria de absenteísmo ..................................................................... 33 

 

 

 

LISTA DE QUADROS, FIGURAS E GRÁFICOS 

 

 

Quadro 1 - Principais preditores do absenteísmo ......................................... 13 

Figura 1 - Cálculo amostral ............................................................................... 21 

Gráfico 1 - Índice de absenteísmo por mês na empresa de call center no 

ano de 2016. ........................................................................................................ 30 

Gráfico 2 - Perfil dos atendentes pesquisados quanto ao índice de 

absenteísmo, na empresa de call center no mês de setembro de 2016. .... 31 

 

 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 1 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO ................................................................................ 1 

1.2 OBJETIVOS ................................................................................................. 3 

1.2.1 Objetivo Geral .............................................................................................. 3 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................ 3 

1.3 JUSTIFICATIVA ........................................................................................... 4 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO ..................................................................... 5 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................. 6 

2.1 ABSENTEISMO ........................................................................................... 6 

2.1.1 Tipos de absenteísmo ................................................................................ 7 

2.1.2 Possíveis causas e variáveis relacionadas ao absenteísmo ................ 8 

2.1.3 Variáveis de curto prazo ............................................................................ 9 

2.1.4 Variáveis de médio prazo ......................................................................... 10 

2.1.5 Variáveis de longo prazo ......................................................................... 11 

2.1.6 Custo e cálculo do absenteísmo ............................................................ 13 

2.1.7 Formas de lidar com o absenteísmo ...................................................... 14 

2.2 CALL CENTER ........................................................................................... 15 

2.2.1 Ambiente de trabalho no call center ...................................................... 17 

3 MÉTODOS E MATERIAIS DE PESQUISA ..................................................... 20 

3.1 TIPO DE PESQUISA .................................................................................. 20 

3.2 UNIVERSO DE PESQUISA E AMOSTRA ................................................. 21 

3.3 INSTRUMENTO E ESTRATÉGIA DE COLETA ......................................... 22 

3.4 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE ....................................................................... 24 

4 RESULTADOS .................................................................................................. 27 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS ATENDENTES QUANTO AS VARIÁVEIS DE 

CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO ................................................................ 27 

4.2 ANÁLISE DO ABSENTEISMO ................................................................... 29 

4.3 ANÁLISE DAS CORRELAÇÕES POR VARIÁVEL .................................... 31 

4.3.1 Variáveis de curto prazo .......................................................................... 31 

4.3.2 Variáveis de médio prazo ......................................................................... 32 

4.3.3 Variáveis de longo prazo ......................................................................... 33 



 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 34 

5.1 PRINCIPAIS RESULTADOS ...................................................................... 34 

5.2 CONTRIBUIÇÃO ........................................................................................ 35 

5.3 LIMITAÇÕES .............................................................................................. 37 

5.4 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS ........................................... 37 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 38 

Apêndice 1 – Questionário aplicado no estudo de caso (questões de 

identificação pessoal) ........................................................................................ 44 

Apêndice 2 - Questionário aplicado no estudo de caso (questões com 

escala de Likert) ................................................................................................. 45 

  



1 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo introduz o estudo e é formado por quatro tópicos. 

Primeiramente, o leitor será contextualizado dentro da temática do call center e 

do absenteísmo. Após isso, são mostrados quais objetivos o trabalho busca 

alcançar, em seguida a relevância do trabalho e finalmente, a estruturação de 

todo o trabalho.  

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A partir dos anos de 1980, surge uma importante questão no mundo dos 

negócios: como fazer para acessar os clientes de forma mais barata do que por 

meio da visita presencial de um representante? Como resposta a esta questão 

surge o call center. O call center trata-se de uma central onde as chamadas 

são realizadas ou recebidas, em alto fluxo de volume, com objetivos variados 

ligados a vendas, marketing, serviço ao consumidor, suporte técnico e outras 

questões que podem ser resolvidas a distância. (MADRUGA, 2015) 

Existem inúmeras empresas do ramo espalhadas por todo o Brasil, 

sendo estas internas ou terceirizadas por empresas de outros setores. As cinco 

maiores empresas do setor no Brasil, por número de atendentes, segundo o 

site CallCenter.Inf (2017), são: Atento com 85.000, Contax com 76.077, 

Almaviva do Brasil com 32.062, AeC com 30.000 e a Tivit, que possui um total 

de 24.000. 

O setor está crescendo e ganhando espaço cada vez mais no Brasil, 

onde estão sendo instaladas novas centrais a cada ano. Nas cidades onde 

estas centrais são fundadas, logo de início são contratadas grandes 

quantidades de pessoas de uma vez, pois a demanda pelo serviço de 

atendimento está cada vez maior, principalmente nas áreas de 

telecomunicação, serviços bancários e na área da saúde. Além disso, contribui 

também para a inclusão do jovem no mercado de trabalho, visto que parte dos 

funcionários de um call center o tem como seu primeiro emprego. 

Embora o setor de call center empregue pessoas em massa, deve ser 

levado em consideração o fato de que as atividades realizadas pelos 

funcionários – principalmente da base – são padronizadas e rotineiras, o que 



2 
 

leva a procura por profissionais com pouca qualificação ou até mesmo 

nenhuma. Essa situação promove quedas na produtividade e no 

comprometimento das pessoas nas suas tarefas. (MOCELIN; SILVA, 2008; 

SOUSA, 2013).  

Outro fato bastante comum no call center é o índice elevado de turnover 

(rotatividade), e isso ocorre principalmente por dois motivos. Primeiro, muitas 

pessoas que entram no setor o encaram apenas como um emprego temporário 

e logo que encontram outra coisa que mais se encaixe no seu perfil ou que os 

remunere melhor solicitam o desligamento da empresa. Segundo, muitas vezes 

os atendentes ficam saturados da rotina repetitiva e passam a forçar o 

desligamento por parte da empresa, provocando uma queda na produtividade 

até que este seja efetuado.  

Com esse alto índice de turnover a empresa tem que arcar com diversos 

custos. Estes custos são todos os valores a serem pagos a um funcionário no 

ato de uma rescisão e também o custo que está envolvido na admissão de 

novos atendentes, além de todo o tempo necessário para treinar novas 

pessoas até que se adequem a empresa.  

Além da rotatividade, que é um problema, outro indicador gerador de 

prejuízos financeiros a um call center é o absenteísmo, que se trata de todas 

as ausências do funcionário na empresa, justificadas ou não, sejam estas 

ausências uma falta integral, um atraso ou uma saída antecipada.  

Este indicador é um dos principais geradores de custos, pois se o 

funcionário está de atestado, por exemplo, a empresa precisa pagar 

integralmente aquele dia de trabalho. Na União Europeia, na década de 1990, 

o absenteísmo, devido a incapacidade para o trabalho por doença, acidente ou 

lesão, teve um custo total que varia entre 1.5% e 4% do produto interno bruto 

(PIB).  

A maioria dos trabalhos com a temática tem seu estudo de caso em 

outros setores do mercado de trabalho, como por exemplo, o absenteísmo de 

servidores públicos em uma universidade (OLIVEIRA; GRANZINOLLI; 

FERREIRA, 2007), e absenteísmo de enfermeiros em um hospital universitário 

(SILVA; MARZIALE, 2000). Alguns trabalhos estudam o absenteísmo de um 

modo mais geral (NETO, 2006). Os estudos em call centers no Brasil estão 

concentrados no sul e sudeste do país (SILVA, MORAES; MOREIRA, 2015) e 
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de modo geral, tratam somente sobre o impacto causado pelo absenteísmo. Os 

trabalhos que pesquisam sobre as causas, olham para o absenteísmo apenas 

como justificado (atestados, abonos legais etc.) ou injustificado (faltas), mas 

não entram na causa raiz do problema, como o que está por trás dos 

atestados, por exemplo, ou os fatores psicológicos dos atendentes. 

Com base nas ideias acima, este trabalho visa responder a seguinte 

pergunta: Quais são os principais fatores relacionados ao absenteísmo 

dos atendentes em uma organização de call center?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Deste modo, pretende-se no decorrer deste estudo alcançar os 

seguintes objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

 Identificar fatores relacionados ao absenteísmo dos atendentes em uma 

organização de call center. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Classificar os atendentes de acordo com as variáveis de curto, médio e 

longo prazo do absenteísmo, identificadas na literatura; 

 Identificar o índice de absenteísmo dos atendentes. 

 Correlacionar o absenteísmo dos atendentes com as variáveis 

identificadas. 

 

  



4 
 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Esse estudo possui relevância para os estudiosos que trabalham com o 

fator humano nas organizações, para o campo de estudo sobre absenteísmo 

temática de absenteísmo para os profissionais do setor de call center e 

gestores em geral, e para a autora.  

Para o campo de estudo sobre absenteísmo, alcançar o objetivo 

proposto irá acrescentar um olhar diferenciado sobre o assunto, realizando 

novas analises, visto que os trabalhos até então em circulação estudam o 

absenteísmo ainda muito superficialmente. 

Para os estudantes responder a problemática desse trabalho é 

importante por trazer estudos e análises envolvendo absenteísmo e tudo que o 

engloba, como por exemplo, o clima organizacional, motivação, saúde mental, 

estresse ocupacional etc. Além disso, como já dito anteriormente, os estudos 

em call centers no Brasil estão concentrados nos estados do Sul e Sudeste do 

país e tratam sobre o impacto causado pelo absenteísmo de uma forma 

generalizada. 

Para os profissionais do setor de call center e gestores em geral este 

trabalho é relevante, porque o estudo de caso vai mapear os principais fatores 

relacionados ao absenteísmo, entrando no detalhe e mencionando os 

principais motivos. Destaca-se que o absenteísmo é um dos indicadores de call 

center mais importante para os gestores. O gestor, independente do setor do 

mercado de trabalho, lida diretamente com pessoas, e este precisa conhecer a 

fundo seus atendentes, seus anseios e suas pretensões na empresa, para que 

a partir disso possa tomar melhores decisões e traçar melhores estratégias na 

forma de liderar estas pessoas, gerando por meio delas um resultado mais 

satisfatório as necessidades da empresa. Além disso, o absenteísmo gera uma 

preocupação constante aos gestores, pois é um dos indicadores que gera 

maior custo dentro de uma empresa, quando mal gerenciado. 

Para a autora, como estudante de administração e atuante na área da 

gestão em um call center, este trabalho justifica-se, visto que por meio deste 

estudo se torna possível a aquisição de novos conhecimentos e pode-se, 

inclusive, agregar este conhecimento na prática a fim de aprimorar os 

resultados na Empresa em que trabalha. Além disso, os conhecimentos aqui 
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adquiridos sobre absenteísmo poderão ser usados de modo geral em qualquer 

outra empresa onde a mesma venha a trabalhar como gestora. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos. O primeiro é a introdução, 

que expõe uma contextualização da pesquisa e seus objetivos. O segundo é a 

fundamentação teórica, que traz uma explanação sobre o significado do 

absenteísmo e suas possíveis causas, e uma contextualização do ambiente de 

call center, local da pesquisa. O terceiro apresenta os métodos e materiais 

utilizados para realização deste trabalho: os tipos de pesquisa, o universo e 

sujeito da pesquisa, o método de coleta e análise dos dados. O quarto mostra 

os resultados da pesquisa: o perfil dos atendentes de call center respondentes 

do questionário e as respostas obtidas. Por fim, o quinto capítulo traz as 

considerações finais: os principais resultados, contribuições do estudo, suas 

limitações e sugestões para pesquisas futuras. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta o embasamento teórico deste trabalho e traz 

conteúdo de vários autores de forma mais detalhada sobre a temática de 

absenteísmo e call center, além do cruzamento de ideias para que seja 

conduzida a pesquisa. O referencial teórico é formado por dois tópicos: 

absenteísmo e call center. 

O primeiro tópico mostra informações acerca do absenteísmo (o que é, 

quais são os tipos, as variáveis que influenciam nele, quais custos são 

gerados, como ele é calculado e quais as formas de combatê-lo), o segundo 

tópico contextualiza o call center (histórico, como funciona etc.). 

 

2.1 ABSENTEISMO 

 

No antigo Egito os escravos que faltavam ao trabalho eram castigados e 

até punidos com a morte. Na civilização greco-romana o trabalho era feito por 

escravos e vigiados por tropas, cabendo-lhes a função de impedir, por força, a 

ausência ao trabalho. Com a Revolução Industrial, ocorrida em meados do 

século XVIII, a palavra absenteísmo começou a ser utilizada.  

Outras características marcantes decorrentes desta revolução foram à 

linha de produção, em que cada ausência passou a ser vista como 

comprometedora da qualidade e do produto final, e a substituição da mão de 

obra por máquinas e equipamentos gerou maior desemprego. Neste mesmo 

período percebeu-se que embora os trabalhadores já houvessem adquirido 

direitos, os mesmos ainda sofriam pressão, gerando maiores ausências ao 

trabalho por doenças e acidentes. (SIQUEIRA, 1984) 

A conformação do ambiente de trabalho ainda não atende a condições 

físicas e mentais de trabalho percebidas como satisfatórias pelos 

trabalhadores, causando afastamentos e altos índices de absenteísmo nas 

empresas. Uma preocupação de muitos empresários, administradores e 

profissionais da área de gestão de pessoas são as faltas e atrasos de seus 

funcionários, essas faltas ou atrasos são chamados de absenteísmo (FRANÇA, 

2007). 
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Stockmeier (2004) define o absenteísmo como ausência ao trabalho por 

qualquer razão. Tais como: doenças; acidentes de trabalho; direitos legais 

(doação de sangue, participação em júris, eleições e licença maternidade); 

fatores sociais (doença ou óbito de parentes); e fatores culturais extras ou 

intraempresariais como emendar feriados, copa do mundo, feriados religiosos 

não oficiais, legalização de uma falta gerada por outra motivação não 

relacionada à saúde, etc.  

Robbins (2010), por sua vez, descreve o absenteísmo como o não 

comparecimento do funcionário ao trabalho, o que provoca sérias perdas por 

este fator estar ligado diretamente à produtividade da empresa. Os custos da 

empresa são aumentados em virtude destas ausências, e estas somam com 

outros fatores agravantes. Por exemplo, as reduções nos níveis de trabalho, a 

má qualidade, o baixo desempenho, problemas disciplinares, etc. 

Johns (2009) afirma que o absenteísmo pode ser visto de dois lados: do 

ponto de vista do trabalhador, e do ponto de vista da organização. O 

trabalhador vê como uma possibilidade de desconto no salário, de demissão ou 

de outros problemas relacionados. Por outro lado, a organização entende o 

absenteísmo como uma dificuldade de realização do trabalho previsto e 

gerador de prejuízos decorrentes. 

 Segundo Couto (1987), as principais dificuldades causadas pelo 

absenteísmo são a diminuição da produtividade, que aumenta o custo de 

produção refletindo no custo final do preço ao consumidor; o aumento do custo 

da previdência social, com repasse das despesas à sociedade; a diminuição do 

rendimento do trabalhador e aumento dos seus gastos; e a perda da agilidade 

do trabalhador com o afastamento. 

 

2.1.1 Tipos de absenteísmo 
 

Segundo Couto (1987), existem vários tipos de absenteísmo, que podem 

ser classificados da seguinte forma: voluntário, por doença, legal e 

compulsório. 

O absenteísmo voluntário refere-se à ausência do trabalho, por razões 

particulares e não justificadas, sem amparo legal, de exclusiva 

responsabilidade do trabalhador. Enquanto que o absenteísmo por doença 
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inclui todas as ausências por doenças, diagnosticadas por procedimento 

médico, onde geralmente neste caso são entregues atestados que são 

protocolados na empresa justificando a ausência. 

 Por sua vez, o absenteísmo legal é composto por faltas ao serviço 

amparadas em lei, como licença maternidade, doação de sangue e serviço 

militar. Por fim, o absenteísmo compulsório diz respeito às faltas ao trabalho 

por imperativo de ordem legal, ainda que o trabalhador não deseje, tais como: 

suspensão imposta pela chefia, prisão, etc. 

A classificação descrita demonstra a complexidade do assunto e o 

motivo da recorrente luta contra o absenteísmo, que envolve questões de 

postura e comprometimento no contexto das relações de trabalho. No entanto, 

existem ainda variáveis que influenciam no absenteísmo, conforme será 

descrito no próximo tópico. 

 

2.1.2 Possíveis causas e variáveis relacionadas ao absenteísmo 
 

Para analisar os motivos que levam os funcionários a faltarem ou se 

ausentarem da empresa, primeiramente é necessário identificar as causas que 

geram o absenteísmo.  

De acordo com Chiavenato (2000), as principais causas do absenteísmo 

são: doenças efetivamente comprovadas; doenças não comprovadas; razões 

diversas de caráter familiar; atrasos involuntários por motivo de força maior; 

faltas voluntárias por outros motivos pessoais; dificuldades e problemas 

financeiros; problemas de transporte; baixa motivação para trabalhar; 

supervisão precária da chefia e políticas inadequadas da organização. 

Da mesma forma, segundo França (2007), os motivos que ocasionam o 

absenteísmo são: Doenças, que geralmente afasta o funcionário do 

cumprimento de suas atividades; Dificuldades no relacionamento; 

Desmotivação, que geralmente ocorre devido a não valorização do trabalho; 

Problemas familiares ou financeiros, tais como dificuldade em encontrar 

alguém para cuidar dos filhos enquanto estão no horário de trabalho; entre 

outras situações pessoais. Ou seja, geralmente algumas situações pessoais 

levam o funcionário a faltar no trabalho desnecessariamente. 
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Harrison e Martocchio (1998) realizaram um estudo das variáveis 

determinantes do absenteísmo, classificando as origens deste em curto, médio 

e longo prazo. O absenteísmo em curto prazo é o que se dá nos três primeiros 

meses de empresa, o chamado período de experiência. O absenteísmo em 

médio prazo ocorre entre quatro meses até um ano do funcionário na empresa, 

e o absenteísmo em longo prazo é o que acontece a partir do primeiro ano 

como funcionário. Os tópicos a seguir irão detalhar estas variáveis. 

 

2.1.3 Variáveis de curto prazo 
 

Em curto prazo, de acordo com a pesquisa de Harrison e Martocchio 

(1998), os fatores que vão determinar o absenteísmo são os incentivos para 

que o funcionário compareça e o quanto este se sente bem trabalhando no 

cargo de atendente. 

No caso de um call center, os incentivos para que o funcionário 

compareça a empresa compreendem campanhas que envolvam brindes 

variados, campanhas envolvendo alguma forma de reconhecimento 

profissional; e, principalmente, suporte do seu gestor imediato (supervisor) nos 

casos de necessidade.  

Faraco (2007) menciona os incentivos para que o funcionário 

compareça, quando enfoca como variáveis de curto prazo a má administração, 

supervisão deficiente e falta de motivação. A forma como o atendente se sente 

bem está ligada à sua identificação com o cargo. Ou seja, se aquela pessoa 

gosta de trabalhar no setor em que trabalha, se ele vê crescimento profissional 

na empresa, se está feliz com os colegas de trabalho e se o salário o satisfaz, 

mesmo que momentaneamente. 

Na mesma linha de pensamento, Ruyter, Wetzels e Feinberg (2001) 

realizaram um estudo do índice de autonomia atribuída aos atendentes. A 

pesquisa apresentada pelos autores indica que, quando os atendentes de 

telemarketing sentem que têm autonomia suficiente para desenvolver suas 

tarefas, eles apresentam menores níveis de stress.  

Existe um conceito da psicodinâmica que resume o bem-estar do 

funcionário em relação ao seu trabalho (DEJOURS, 2004). O conceito explana 

que o trabalho é um dos meios pelos quais se constrói a identidade no campo 
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social do indivíduo, podendo ser uma fonte de prazer ou de sofrimento 

psíquico. Prazer quando o trabalhador vencendo as pressões e os obstáculos 

próprios da carreira ou do ambiente de trabalho, alcança seus objetivos, tem o 

seu trabalho reconhecido e consegue alcançar o sentimento de realização. 

Sofrimento quando no trabalho há sensações desagradáveis geradas pela não 

satisfação das necessidades, pela frustração de expectativas, sendo resultado 

da relação do sujeito com a realidade do trabalho.  

Schermerhorn, Hunt e Osborn (1999) enfatizam que a principal causa do 

absenteísmo por curto prazo é a insatisfação com o seu trabalho. Neste 

sentido, eles afirmam que os funcionários satisfeitos tendem a faltar menos, 

portanto tem menos predisposição a faltar por motivos desnecessários, ao 

contrário dos funcionários insatisfeitos. 

 

2.1.4 Variáveis de médio prazo 
 

Dentre as variáveis de médio prazo, são mencionados o horário flexível 

ou não flexível e a cultura dos demais atendentes. Alguns autores detalham 

estes fatores: 

Harrison e Martocchio (1998) em seu estudo concluíram ainda que, no 

que se refere ao absenteísmo em médio prazo, é possível diminuir os níveis de 

ausência com a adoção de horário flexível e permissões para a troca de turnos 

entre os empregados.  

Em relação ao turno de trabalho, nota-se que quando um atendente 

possui um turno de trabalho menos maleável, quando não há possibilidade de 

trocar horário em caso de necessidades, este funcionário apresenta um nível 

de absenteísmo maior em relação a outros com horário mais maleável. Em um 

estudo realizado, observou-se que o turno da noite é o que apresenta maior 

índice de absenteísmo. (NOGUEIRA 1980). 

Em adição, de acordo com Stockmeier (2004), a cultura relativa ao 

absenteísmo na empresa é um dos assuntos mais estudados, pois se entende 

que o trabalhador pode achar normal certo número de faltas anuais. Por 

exemplo, se os colegas de trabalho de determinado funcionário apresentarem 

faltas e não exista por parte da empresa qualquer restrição a esse padrão, este 



11 
 

funcionário vem a achar normal o comportamento e pode passar a adotar este 

mesmo padrão. 

 

2.1.5 Variáveis de longo prazo 
 

Ao estudar as variáveis de longo prazo sobre o absenteísmo, os autores 

Harrison e Martocchio (1998) identificaram que os fatores ligados as faltas são 

relacionadas as características de personalidade, variáveis demográficas, 

problemas crônicos de saúde e hábitos individuais. Dentre as variáveis 

demográficas, idade, sexo e estado civil são as mais investigadas. Eles 

identificaram também que a saúde física e mental afeta diretamente o 

comportamento faltoso, chamando a atenção para o uso de bebidas alcoólicas 

e substâncias tóxicas, depressão e sedentarismo. 

Em relação a variável sexo, Nogueira (1980) evidencia que o 

absenteísmo entre mulheres é mais elevado que o dos homens. A explicação 

mais lógica da diferença evidenciada em alguns estudos é que a cultura coloca 

historicamente as responsabilidades da casa e da família sobre a mulher. 

Quando uma criança está doente, ou alguém precisa ficar em casa para 

esperar algum serviço (eletricista, encanador, reparo na internet), é a mulher 

que tem essa responsabilidade e que, tradicionalmente, falta ao trabalho.  

Isso está diretamente ligado a variável estado civil, onde observa-se que 

mulheres casadas ou em uma união estável têm um absenteísmo maior do que 

as solteiras. Isto ocorre provavelmente devido ao fato de que culturalmente as 

mulheres casadas têm mais atividade no lar que as solteiras, o que 

consequentemente aumenta a sobrecarga e as conduz à fadiga. (NOGUEIRA, 

1980).  

No que diz respeito a variável idade, espera-se que jovens sejam menos 

absenteístas do que os mais velhos, por se deduzir que os jovens têm mais 

saúde. Porém, de acordo com Robbins (2010), pode ocorrer o contrário. Isso 

acontece, pois de acordo com o autor, a relação idade-absenteísmo é uma 

questão de a falta ser ou não evitável.  

Em geral, empregados mais velhos têm taxas mais baixas de faltas 

evitáveis que os mais jovens. Entretanto, eles têm taxas mais altas de faltas 

não evitáveis. Isso ocorre provavelmente devido à saúde fraca associada ao 



12 
 

envelhecimento e ao período de recuperação mais longo de que estes 

trabalhadores mais velhos precisam quando se acidentam.  

Pode-se inferir, então, que nos grupos mais jovens parece existir menor 

senso de responsabilidade que nos mais idosos. Assim, o trabalhador jovem, 

que sente alguma pequena alteração na sua saúde, procura ausentar-se do 

trabalho. Isto é averiguado com mais frequência em trabalhadores não 

qualificados, que executam trabalhos monótonos, ocasionando uma diminuição 

no interesse. Dessa forma, qualquer desvio, mesmo que mínimo do seu estado 

de saúde, leva-o a ausentar-se do serviço, sentindo-se plenamente justificado 

ao fazê-lo pelo fato de considerar-se doente. Já os trabalhadores mais idosos 

relutam em faltar ao serviço a menos que se sintam incapazes para realizá-lo. 

(COUTO, 1987) 

Para explanar a relação entre saúde e absenteísmo é necessária uma 

análise. Para Canguilhem (2000), a saúde pressupõe um equilíbrio ativo entre 

o homem e seu meio ambiente, seja no trabalho, na família ou na sociedade. 

Ainda, de acordo com o autor, saúde não é só um estado, mas uma 

conquista permanente, conseguida à custa de lutas incessantes contra a 

ameaça da doença. Sendo essa doença é um elemento constitutivo, 

favorecendo assim a compreensão de que é necessário atuar sobre todos os 

fatores que venham a interferir nesse estado, sejam eles, objetivos ou 

subjetivos, físicos ou emocionais. 

Em complemento a este pensamento, para Faria (2005) a saúde mental 

do trabalhador influencia diretamente na produtividade da empresa. Isso se 

justifica pois se o trabalho possui caráter de realização e satisfação pessoal, 

também se transforma em doença e prejuízos à integridade física e psíquica do 

indivíduo, o que se transforma num fator prejudicial a longo prazo. 

Ou seja, a saúde do atendente pode ser comprometida a longo prazo 

dependendo de outros fatores de curto e médio prazo (satisfação por exemplo), 

e este fator se torna o principal causador de absenteísmo, como já mencionado 

diversas vezes neste trabalho.  

Também, o estresse mental gerado no cargo pode levar o indivíduo ao 

uso de álcool ou substâncias tóxicas e ao sedentarismo, o que agrava a 

situação. 
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Finalmente, existem variáveis de curto, médio e longo prazo que 

influenciam nas ausências ao trabalho. A partir da identificação dessas 

variáveis, são necessários estudos ainda mais detalhados para que se possa 

encontrar o melhor jeito de combater o absenteísmo. O Quadro 1 resume os 

principais preditores, identificados como causas ou variáveis do absenteísmo, 

separadas por curto, médio e longo prazo: 

 

Quadro 1 - Principais preditores do absenteísmo 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 
(Um a três meses) (Quatro meses a um ano) (Acima de um ano) 

Incentivos para comparecer Horário flexível Idade e sexo 
Satisfação com o trabalho Cultura dos demais atendentes Estado civil e filhos 

 
 Saúde física e mental 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

2.1.6 Custo e cálculo do absenteísmo 
 

Dentre uma das mais graves e usuais consequências do absenteísmo 

para as organizações, ressalta-se a queda da produtividade e, 

consequentemente, a queda dos lucros. As consequências do absenteísmo 

estão diretamente ligadas ao lado financeiro das organizações. (SOARES; 

SILVA, 2007) 

Com o mesmo pensamento, Dias (2005) reforça que, os custos mais 

evidentes do absenteísmo estão relacionados as despesas com pagamentos 

por dias não trabalhados, custos gerados pela diminuição da produtividade, 

gastos de seguros, custos com substitutos e hora extra paga para suprir o 

atendente faltoso, entre outros. 

De acordo com Neto (2006), em termos de valor, se um determinado 

índice constante de absenteísmo seja 5% por exemplo, quer dizer que a 

empresa precisa orçar 5% a mais do pessoal do que aquele realmente 

necessário para o trabalho. Isso porque 5% de seu efetivo está constantemente 

afastado. Efetivamente, esse é o custo imediato do absenteísmo.  

Segundo Fava (2007), o impacto do absenteísmo por doença na 

economia, em 2001, custou para a Alemanha 44,76 bilhões de euros, enquanto 

que para que o Reino Unido a perda foi de 11 bilhões de libras esterlinas. No 

mesmo ano, no Brasil, as despesas aumentaram em 31,8% com a concessão 
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do auxílio-doença. Em 2000, o auxílio doença representava 3,2% dos gastos 

da previdência Social; em 2004, essa despesa subiu para 7,5% 

Para calcular o índice de absenteísmo (IA), divide-se o número de horas 

perdidas (nhp) pelo número de horas planejadas (NHP) e multiplica-se o 

resultado obtido por 100, dessa forma temos a fórmula:  

 

𝐈𝐀 =
𝐧𝐡𝐩

𝐍𝐇𝐏
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 Exemplificando, se um funcionário tinha planejado 72 horas em uma 

semana e esteve ausente por 13 horas, nessa semana seu absenteísmo foi 

18,05%. (MARRAS, 2000) 

 

2.1.7 Formas de lidar com o absenteísmo 
 

França (2007) defende que para reduzir o absenteísmo a empresa pode 

buscar diversas alternativas, como por exemplo: fazer entrevistas de 

aconselhamento, propor horários flexíveis, melhorar o ambiente de trabalho e 

disponibilizar ao funcionário cursos extras para aperfeiçoamento profissional. 

Com a aplicação de algumas alternativas o absenteísmo é reduzido e 

consequentemente evita-se problemas com a produção. 

Como enfatizado no tópico anterior, Ruyter, Wetzels e Feinberg (2001) 

afirmam que a satisfação no trabalho é um importante determinante tanto no 

desempenho do funcionário quanto nos índices de rotatividade de pessoal. 

Dessa forma, entende-se que as empresas do setor devem assumir 

alternativas que possam aumentar a satisfação dos seus atendentes. Através 

dessas alternativas as empresas podem evitar diversos custos causados pelo 

absenteísmo e rotatividade, além de proporcionar ao funcionário melhor bem-

estar social. 

As medidas concretas que a empresa toma contra o absenteísmo, são 

resumidamente: medidas corretivas (processuais, administrativas ou 

disciplinares) e medidas preventivas. (PENATTI; ZAGO; QUELHAS, 2006) 

As medidas corretivas tratam-se geralmente de feedbacks formais 

(registrado em documento e protocolado no histórico de advertências do 
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funcionário), no intuito de que as ausências diminuam ou não mais ocorram. De 

modo geral, estas medidas são usadas quando o funcionário está com um 

histórico já de um índice elevado em relação aos outros colegas. 

Por outro lado, existe o funcionário que não possui histórico de 

ausências, mas de repente possa apresentar atestados (por exemplo, dois em 

uma semana). Para este caso, usam-se medidas consideradas preventivas, 

trata-se de feedbacks verbais para identificar o motivo e prevenir que ele se 

torne um absenteísta. 

Outras medidas preventivas existentes são aquelas orientadas para o 

ambiente de trabalho físico e psicossocial. Estas medidas são realizadas de 

modo a neutralizar, reduzir ou minimizar a diferença entre as exigências 

impostas pelo trabalho e as condições laborais, físicas, materiais e sociais. 

Bem como, buscar um equilíbrio entre essas exigências e o conjunto de 

conhecimentos, atitudes e habilidades, que influenciam a capacidade de 

respostas do indivíduo. Por exemplo, criando um ambiente de trabalho 

ergonômico, saudável, seguro e produtivo, permitindo ao funcionário 

participação na gestão e na organização, etc. 

 

2.2 CALL CENTER 

 

As definições para o termo call center são variadas. Normalmente, 

encontra-se na literatura os termos centro de suporte ou atendimento ao cliente 

(SAC), centro de interação com o cliente (CIC), contact center, help desk, 

central de tele atendimento entre outros sendo usados com o mesmo 

significado de call center. 

Zarifian (2001, p.157), conceitua a central de tele atendimento como: 

 

Um vasto dispositivo técnico, um modo de organização do 
espaço, dos instrumentos de informática, da gestão das 
chegadas dos fluxos telefônicos, da distribuição dos postos de 
trabalho, tão racionalizado e coercitivo quanto uma linha de 
montagem automobilística. 

 

No entanto, independente do nome a ser dado ao serviço de 

atendimento, todos apresentam em comum o fato do serviço se basear na 

interação de tecnologias de informação e telecomunicações. O foco deste 
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serviço é a relação com clientes, seja ele por meio de telefone, fax, websites ou 

outro aparato tecnológico. Usualmente, chama-se de call center a central de 

atendimento via telefone. (JAMIL; SILVA, 2005). 

De acordo com Rolfini (2013), o segmento de call center no Brasil 

movimenta mais de R$10 bilhões ao ano. Isso coloca o país na sétima posição 

de maior parcela do PIB do mundo para este setor, correspondendo por 68% 

do PIB de serviços.  

As centrais de tele atendimento são organizações relativamente novas: 

estima-se que 96% delas tenham sido criadas após 1990, e 76%, a partir de 

1998, ano da privatização do sistema Telebrás (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE TELEMARKETING [ABT], 2009). Esse dado é indicativo da íntima conexão 

entre o setor de telemarketing e a reestruturação da telecomunicação no Brasil.  

Para Mocelin e Silva (2008), o call center é uma área que tem 

apresentado oportunidades de emprego nos últimos tempos para indivíduos 

com baixa escolaridade e pouca ou até mesmo nenhuma profissionalização. 

Conforme Quintanilha (2013), as empresas de call center são conhecidas por 

terem como base de mão de obra um grande número de jovens que procuram 

o primeiro emprego, bem como pessoas com baixa escolaridade. Isto 

acontece, geralmente, devido ao fato de nessas empresas haver um grande 

número de contratações. No entanto, há também um alto nível de rotatividade 

de pessoal. 

Neste sentido, Fraga (2014) ressalta que apesar do crescimento do 

mercado de trabalho neste setor, a rotatividade é alta, os profissionais sofrem 

com baixos salários, precariedade do trabalho e adoecimento precoce. 

Segundo Quintanilha (2013), no Brasil mais de 1,3 milhão de pessoas tem sua 

carteira assinada por uma empresa do setor de call center, porém, a média de 

permanência dessas pessoas no trabalho não chega a dois anos contínuos.  

Mocelin e Silva (2008) complementam que, a atividade de telemarketing 

vem se tornando uma ocupação momentânea, os trabalhadores estão nos 

empregos de forma temporária e os call centers estão sendo entendidos como 

empresas de “passagem”. 

Resumindo o trabalho neste setor, Fraga (2014) afirma que os 

atendentes ganham um salário mínimo, trabalham de forma terceirizada e sob 

pressão constante para cumprimento de metas. Essas pressões são 
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mencionadas por Torres (2001). Ele explica que os atendentes devem lidar 

com várias exigências relacionadas ao atendimento ao público, como raciocínio 

lógico, concentração, memória e atenção, aliados à empatia, paciência e 

cordialidade. O atendente fica dependente de scripts (roteiros com 

procedimentos de atendimento a ser seguidos para cada caso/ligação) e ações 

padronizadas. Além disso, o funcionário deve ainda estar preparado para lidar 

com situações complicadas geradas pelo contato com o cliente e decorrente de 

atendimentos anteriores. 

No próximo tópico é apresentado detalhadamente o ambiente de 

trabalho e o clima organizacional no setor de telemarketing. 

 

2.2.1 Ambiente de trabalho no call center 
 

Ao analisar o ambiente de trabalho do setor é possível entender que os 

call centers são ambientes de trabalho específicos, que incorporam condições 

de trabalho e que possuem potencial negativo para o bem-estar do trabalhador.  

Para Veras (2006), a maioria dos serviços de tele atendimento está 

focada na qualidade da performance do atendente, em detrimento ao bem-

estar no trabalho. Com esse pensamento, são determinados pela gerencia 

alguns critérios pré-estabelecidos de avaliação, como por exemplo: tempo 

médio de ligação, tempo de espera do cliente em linha, número de pausas 

durante a jornada do funcionário e outros. 

Nesse sentido, Charbotel et al. (2009) constatam que o trabalho em call 

centers em geral está relacionado com fatores de risco para o desenvolvimento 

do stress. Sendo os principais: tempo padrão para realização de atividades e 

pausas de descanso; dificuldades para o alcance, simultâneo, de qualidade e 

cumprimento das metas estabelecidas; tensão com clientes e comentários 

negativos de superiores.  

Holman e Fernie (2000) afirmam ainda que, há um monitoramento 

excessivo realizado pelas empresas do setor sobre seus atendentes. Esse 

monitoramento pode ser traduzido negativamente não só nos níveis de 

satisfação, mas também na saúde mental, que contribuem para o aumento dos 

índices de ansiedade e depressão.  
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Na mesma linha, Veras (2006) defende que a natureza repetitiva da 

tarefa; o monitoramento do desempenho; juntamente com a pressão para 

cumprimento de metas podem resultar em trabalhadores insatisfeitos. Ou seja, 

esse monitoramento, quando usado como punição para que os empregados 

apresentarem melhores resultados, pode afetar diretamente o bem-estar e a 

saúde desses.  

Na prática, o que acontece é que os atendentes têm, de acordo com 

Sakamoto (2014), suas chamadas gravadas e analisadas para verificar se eles 

seguiram o script padrão. Além disso, geralmente há câmeras instaladas nas 

centrais de atendimento pela segurança corporativa, e ainda, as telas podem 

ser monitoradas em alguns casos. 

Foi realizado um estudo de caso numa empresa de call center por 

Honorato (2015) para verificar se o nível de stress ocupacional sentido pelos 

atendentes está relacionado à satisfação no trabalho. Ao correlacionar o nível 

de stress ocupacional com o nível de satisfação no trabalho o resultado 

encontrado foi uma forte correlação negativa (r = -0,642). Isto quer dizer que as 

variáveis de pesquisa, stress ocupacional e satisfação no trabalho, estão 

fortemente relacionadas negativamente. Assim, quanto maior o nível de stress, 

menor tende a ser o nível de satisfação no trabalho e vice-versa.  

Azevedo (2012) menciona que existe essa baixa remuneração percebida 

pela categoria, a falta de preocupação, por parte das empresas do setor, com a 

saúde de seus atendentes. Bem como, a falta de reconhecimento e retribuição 

profissional.  

Latha e Panchanatham (2010) enfatizam que dentro da rotina de 

trabalho dos profissionais de call center, os atendentes precisam lidar com 

abuso e críticas de diferentes clientes. O retorno dado pelo cliente sobre o 

atendimento recebido tem um impacto na oportunidade de crescimento do 

funcionário. Outro fator desagradável quanto ao retorno sobre o serviço 

prestado é que elogios e boas respostas a respeito do trabalho são raramente 

demostrados. Por outro lado, as críticas e comentários negativos, são 

apresentados com frequência. Esse ambiente de pressão pode gerar 

desmotivação e ser uma fonte estressora para o indivíduo, o que se agrava 

pelo medo de perder o emprego. 
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Toda essa pressão presente no setor de telemarketing torna o 

empregado desmotivado. Assim, ele não consegue se concentrar em suas 

atividades e acaba perdendo rendimento, ou mais que isso, desenvolve 

doenças físicas e psicológicas que em muitos casos são irreversíveis. 
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3 MÉTODOS E MATERIAIS DE PESQUISA 

 

Neste capítulo são apresentados os métodos de pesquisa e coleta de 

dados. Assim como é feita a descrição da população de estudo e da amostra. 

Também são apresentados os instrumentos e procedimentos de coleta e 

análise de dados.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Considerando-se as classificações e definições de diferentes tipos de 

pesquisas, a pesquisa se caracteriza como quantitativa e para a obtenção dos 

dados foi feito uso do estudo de caso. O estudo pode ainda ser classificado 

como exploratório, descritivo e documental. 

A pesquisa caracteriza-se como quantitativa, pois de acordo com 

Prodanov e Freitas (2013) a pesquisa quantitativa considera que todos os 

dados podem ser quantificáveis. Os dados são transformados em números e 

analisados por meio de recursos estatísticos.   

Conforme Prodanov e Freitas (2013), o estudo de caso consiste na 

coleta e análise de informações sobre um indivíduo, família, grupo ou 

comunidade específica, com finalidade de estudar os variados aspectos da 

vida, de acordo com o tema da pesquisa. Neste caso o objeto de estudo são as 

pessoas de determinado cargo (atendentes) de uma organização (call center). 

Para a Mascarenhas (2012), a ideia do estudo de caso é refletir sobre os 

dados conseguidos por meio da pesquisa e com base nesses dados descrever 

com profundidade o objeto de estudo. O estudo de caso é caracterizado pelo 

estudo profundo de um ou poucos objetos de pesquisa. Esse tipo de estudo 

permite o conhecimento amplo e detalhado do assunto.  

De acordo com o mesmo autor, o estudo é considerado exploratório por 

que o tema absenteísmo em call center ainda é pouco pesquisado no meio 

acadêmico, embora vivenciado com frequência no meio empresarial. E essa 

pesquisa busca constatar detalhes mais intrínsecos a respeito da temática. 

Descritivo, pois busca descrever a realidade do absenteísmo no setor por meio 

do levantamento de informações dos funcionários acerca de alguns fatores. E 
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por fim, documental, visto que utiliza documentos da empresa onde estão 

registradas as ausências dos funcionários no trabalho. 

 

3.2 UNIVERSO DE PESQUISA E AMOSTRA  

 

Conforme Levin, Fox e Forde (2012), o universo ou população é o 

conjunto de indivíduos que compartilham, pelo menos, uma mesma 

característica de pesquisa. Como por exemplo, funcionários de uma mesma 

empresa, trabalhando no mesmo ambiente, sob as mesmas condições. 

Para o local desta pesquisa, escolheu-se uma Central de Atendimento 

do ramo de Telemarketing, empresa privada e prestadora de serviços, em uma 

cidade no interior do Nordeste com aproximadamente 290.000 habitantes. 

Primeiro, devido ao fato da pesquisadora fazer parte da organização e observar 

que a empresa possui oportunidade de melhorias quanto a seu absenteísmo. 

Em segundo que, por fazer parte, o acesso aos dados e aos atendentes foi 

facilitado para a mesma. 

Como universo de pesquisa foram considerados os 2732 atendentes 

ativos na empresa em setembro de 2016. O cálculo da amostra mínima, 

necessária para que seja representativa a um nível de confiança de 95%, foi 

feito seguindo a seguinte formula matemática, apresentada na Figura 1.  

A formula é composta pelo tamanho do universo de pesquisa (N), nível 

de confiança (Z), margem de erro (e) e pelo valor da verdadeira probabilidade 

do evento (p), e tem como finalidade encontrar o tamanho da amostra (n). 

 

 

Figura 1 - Cálculo amostral 
Fonte: Medina (2013). 

 

A margem de erro (e) é, segundo Levin, Fox e Forde (2012, p. 160), a 

diferença entre o resultado obtido por meio da amostra e o resultado real com 
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base no universo. Nesta pesquisa foi trabalhada a margem de erro de sete 

pontos percentuais (7%). 

O nível de confiança (Z) expressa à certeza de que o dado encontrado 

está, de fato, dentro da margem de erro estabelecida. Foi adotado para esta 

pesquisa, o nível de confiança de noventa e cinco por cento (95%). 

A verdadeira probabilidade do evento (p) é à proporção que se espera 

encontrar por meio da pesquisa. Através dessa probabilidade é possível reduzir 

o tamanho do campo amostral, desde que seja conhecida à proporção que se 

espera encontrar. Porém, para o presente estudo, não havia proporção 

esperada, sendo assim, foi atribuído o valor de cinquenta por cento (50%) a 

variável proporção.  

Com base no cálculo amostral, sendo N = 2732, Z = 1,960, e = 7% e p = 

50%, foi encontrado o resultado de 183 funcionários, este é o número mínimo 

para considerar a amostra representativa. A pesquisa contou com a 

participação de 185 atendentes, portanto, o critério da quantidade mínima de 

funcionários para compor a amostra foi atendido.  

 

3.3 INSTRUMENTO E ESTRATÉGIA DE COLETA 

 

Os dados dessa pesquisa foram coletados em documentos da empresa 

e também por meio de um questionário aplicado aos atendentes.  

Algumas informações importantes (percentual de absenteísmo, tempo 

de empresa, setor e supervisor) foram coletadas de documentos existentes na 

empresa. Essas informações encontravam-se no relatório de absenteísmo por 

operador, disponível na intranet da empresa, num sistema de arquivos 

chamado MIS. 

O MIS se trata de uma base de dados com informações mensais da 

empresa contendo números de todos os acompanhamentos operacionais 

necessários. O uso de um relatório interno da empresa é benéfico para um 

trabalho quantitativo, uma vez que contém informações seguras e difíceis de 

serem conseguidas por outros meios.  

Na sequência, um questionário foi aplicado com os atendentes. Um 

questionário pode ser definido como uma técnica de investigação composta por 

um conjunto de perguntas que são submetidas a pessoas, a fim de obter 
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informações sobre conhecimentos, experiências, comportamentos, interesses, 

entre outras coisas (GIL, 2008). 

Como principais vantagens deste instrumento de coleta de dados, 

Marconi e Lakatos (2003) citam: economia de tempo, maior número de 

pessoas atingidas simultaneamente, abrangência de área geográfica maior, 

respostas mais rápidas e precisas, menos risco de distorção por influência do 

pesquisador, mais uniformidade na avaliação e obtenção de respostas, entre 

outras. 

O questionário aplicado foi semiestruturado, de autoria própria, a fim de 

identificar os principais fatores relacionados ao absenteísmo. O questionário foi 

composto por 12 questões iniciais, que envolviam identificação pessoal e 

outros aspectos pessoais e funcionais, tais como: matricula, supervisor, 

coordenador, turno, tempo de empresa, idade e sexo, qualidade de vida; e 

mais 13 questões com escala de Likert resumida (concordo, não sei opinar e 

discordo). O questionário completo encontra-se no apêndice deste trabalho. 

As questões envolveram as variáveis de curto prazo (incentivos para 

comparecer e satisfação com o trabalho), médio prazo (flexibilidade de horário 

e cultura organizacional em relação ao absenteísmo), e longo prazo (idade, 

sexo, estado civil, filhos, saúde física e mental) identificadas no estudo. 

É importante ressaltar que, as informações do relatório da empresa 

(MIS) foram extraídas em outubro de 2016; com os dados do absenteísmo 

referentes ao mês de setembro de 2016; e a aplicação dos questionários foi 

feita também em outubro do mesmo ano.   

A empresa onde foi realizado o estudo possui expediente nos três turnos 

(manhã, tarde e noite). Devido “turno” ser uma variável relacionada ao 

absenteísmo, os questionários foram distribuídos igualmente para cada turno.  

Nos dois primeiros dias de coleta, foram entregues pessoalmente 65 

questionários para atendentes de equipes variadas da manhã, que entram as 7 

horas, 8 horas e 9 horas. 

No terceiro e no quarto dia da pesquisa, foram distribuídos, também 

pessoalmente, 65 questionários em equipes da tarde, de atendentes que 

entram na empresa as 12 horas, 13 horas e 14 horas, também de equipes 

variadas.  
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Para completar a pesquisa com o pessoal da noite, os 65 questionários 

foram entregues para um supervisor que trabalha a noite, pois a autora não 

tem acesso à empresa após as 16 horas. Neste caso, o supervisor foi orientado 

a repassar o questionário para os atendentes de diferentes equipes que entram 

às 17:40min (que é o último horário de entrada da empresa).  

Os atendentes dos três turnos foram informados que a autora estaria à 

disposição para tirar dúvidas, de forma a reduzir os questionários com 

informações em branco. Não foi dado nenhum prazo para o retorno do 

questionário, porém no texto inicial do mesmo havia a informação se que o 

tempo estimado para preenchimento era de dois minutos. Portanto, após dois 

minutos, o material foi recolhido e nenhuma pessoa precisou ultrapassar este 

tempo.  

Destaca-se, que a quantidade escolhida de 65 questionários para cada 

turno – totalizando 195 – foi para cobrir o número mínimo necessário para 

constituir uma amostra representativa com certa margem. Ao final da coleta, 

foram contabilizados os questionários válidos (totalmente preenchidos), que 

foram 64 da manhã, 62 da tarde e 59 da noite. Assim, foram excluídos dez 

questionários pela falta de preenchimento de dados importantes que 

inviabilizavam sua análise posterior, sendo destes: um do turno matutino, três 

do vespertino e seis do noturno.  

Possivelmente no turno da noite a quantidade foi inferior devido a não 

presença da autora no momento da entrega do material para a coleta de 

dados. Contudo, a quantidade total de questionários válidos obtidos (185) 

atende a quantidade mínima necessária, que seria 183. 

 

3.4 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE 

 

Depois de efetuada a coleta foi obtido um total de 185 questionários. As 

informações obtidas foram tabuladas em uma planilha do MS Excel.  

Ao finalizar a tabulação, os dados foram transferidos para o software de 

análise estatística IBM SPSS Statistics versão 21, a fim de realizar uma análise 

por meio dos métodos de Correlação de Pearson (r) e Correlação de Spearman 

(rho). 
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O SPSS inclui testes estatísticos que podem ser utilizados para 

descrever dados e analisar várias hipóteses de pesquisa. Além disso, por meio 

deste software podem-se criar tabelas e gráficos que ajudam na interpretação e 

análise de variáveis (NTOUMANIS, 2005). 

Algumas variáveis foram analisadas por meio da correlação de Pearson 

e outras por meio da correlação de Spearman. Isso porque as duas correlações 

medem o grau de correlação linear entre duas variáveis, porém o coeficiente de 

correlação de Pearson (r) aplica-se somente se as variáveis forem quantitativas 

e é especialmente apropriado para análise de variáveis com dados métricos ou 

dicotômicos, enquanto que o coeficiente de correlação de Spearman (rho), não 

requer a suposição que as variáveis sejam quantitativas e pode ser usado para 

variáveis nominais e ordinais (CARMO, 2016). 

Dessa forma, para este estudo, a variável métrica (idade) e as variáveis 

dicotômicas: remuneração extra (sim ou não), e filhos (sim ou não), foram 

avaliadas com a correlação de Pearson (r).  

As variáveis nominais: turno de trabalho (manhã, tarde e noite) e tempo 

de empresa (curto, médio ou longo prazo) foram avaliadas com a correlação de 

Spearman (rho), assim como também as variáveis ordinais: sente-se motivado, 

sente-se reconhecido, supervisor dá suporte, gosta do trabalho, vê 

possibilidade de crescimento, gosta dos colegas, gosta do supervisor, 

considera salário suficiente, tem possibilidade de alteração de horário, participa 

de campanhas com brindes, pratica de exercícios físicos, já viu colega ser 

sinalizado por absenteísmo, e já foi sinalizado (todas estas questões foram 

avaliadas com uma escala tipo Likert: discordo, não sei opinar ou concordo);  

As variáveis dicotômicas estado civil (união estável ou 

solteiro/viúvo/divorciado), uso de bebidas alcoólicas (sim ou não), sexo 

(feminino ou masculino), e problemas de saúde (sim ou não) também foram 

avaliadas pela correlação de Spearman (rho). 

Conforme Levin, Fox e Forde (2012), a correlação entre variáveis pode 

ser positiva ou negativa. Uma correlação positiva indica que quando uma 

variável (A) aumenta a outra variável (B) também aumenta. Enquanto que uma 

correlação negativa indica que a relação entre as variáveis é inversamente 

proporcional, ou seja, quando uma variável (A) aumenta a outra variável (B) 

diminui. Dessa forma, os coeficientes de correlação podem variar de -1 a 1, 
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sendo que quanto mais um índice for próximo de 1 ou -1, maior a correlação 

entre as variáveis. Do contrário, quanto mais próximo de 0, menor ou 

inexistente a correlação entre as variáveis. 
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo são analisados os dados que foram obtidos através do 

relatório da empresa e do questionário aplicado na pesquisa, com a finalidade 

de alcançar o objetivo geral e os específicos, anteriormente traçados. Quais 

sejam: classificar os atendentes de acordo com as variáveis apontadas na 

literatura, de curto, médio e longo prazo, que podem predizer o absenteísmo; 

identificar o índice de absenteísmo dos atendentes; e correlacionar o 

absenteísmo dos atendentes com estas variáveis. 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS ATENDENTES QUANTO AS VARIÁVEIS DE 

CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO 

 

Conforme apresentado no referencial teórico, existem duas possíveis 

variáveis de curto prazo, que são os incentivos para comparecer e a satisfação 

com o trabalho. Nessas vertentes, foram analisadas através de um questionário 

as seguintes questões: se o atendente possui remuneração extra, se ele está 

motivado, se ele é reconhecido, se gosta do trabalho, se vê possibilidade de 

crescimento na empresa, se o salário o satisfaz, se ele participa de campanhas 

envolvendo brindes, se o supervisor dá o suporte necessário aos atendentes, e 

se os respondentes gostam dos colegas de trabalho e de seus supervisores. 

As variáveis de médio prazo apresentadas no referencial são: a 

flexibilidade de horário e a cultura dos demais atendentes. Para estas, foram 

analisadas através do questionário as seguintes questões: o turno que os 

atendentes trabalham, se eles têm a possibilidade de trocar o horário de um dia 

de trabalho caso necessário, se eles foram sinalizados ou já viram um colega 

ser sinalizado por absenteísmo. 

Como variáveis de longo prazo, os autores mencionados no referencial 

teórico listaram o tempo de empresa; as características individuais, tais como: 

idade, sexo, estado civil, se possui filhos; e a saúde física e mental dos 

atendentes. Para mensurar essas variáveis, foram colocadas no questionário 

as seguintes questões: idade, sexo, estado civil, número de filhos, se pratica 

exercícios físicos, se consome bebidas alcoólicas, e se tem algum problema de 

saúde. 
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As Tabelas 1, 2 e 3 demonstram a frequência absoluta e relativa dos 

dados de identificação pessoal, dos dados com resposta “sim” ou “não” e dos 

dados com resposta “discordo”, “não sei opinar” e “concordo”, respectivamente. 

As tabelas também mostram a identificação numérica que foi usada para 

realizar a correlação das variáveis com o índice de absenteísmo.  

 

Tabela 1 - Perfil dos atendentes respondentes do questionário quanto as 
perguntas de identificação pessoal, na empresa de call center, em de 
setembro de 2016. 

Identificação 
numérica 

Variável 
Frequência 

absoluta 
Frequência relativa 

(%) 

  Turno     
1 Manhã 64 34,6% 
2 Tarde 62 33,5% 
3 Noite 59 31,9% 
  Tempo de empresa     
1 Curto prazo 33 17,8% 
2 Médio prazo 54 29,2% 
3 Longo prazo 98 53,0% 
  Sexo     
1 Feminino 130 70,3% 
2 Masculino 55 29,7% 
  Estado civil     
1 União estável 77 41,6% 
2 Solteiro/Viúvo/Divorciado 108 58,4% 

  Idade*     

 
18 a 22 86 46,50% 

 
23 a 27 46 24,90% 

 
28 a 32 26 14,10% 

 
33 a 37 18 9,70% 

 
38 a 55 9 4,90% 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 
*Agrupadas para melhor apresentação tabular. 

 

Tabela 2 - Perfil dos atendentes respondentes do questionário quanto as 
perguntas com resposta “sim” ou “não”, na empresa de call center, em de 
setembro de 2016. 

Identificação numérica: 1 2 

  Não Sim 

Variáveis Freq. % Freq. % 

Consome bebidas alcóolicas 166 89,7% 19 10,3% 
Possui problemas de saúde 172 93,0% 13 7,0% 
Recebe remuneração extra 136 73,5% 49 26,5% 

Possui filhos 20 10,8% 165 89,2% 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 
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Tabela 3 - Perfil dos atendentes respondentes do questionário quanto as 
perguntas com resposta “discordo” ou “não sei opinar” ou “concordo”, 
na empresa de call center, em de setembro de 2016. 

Identificação numérica: 1 2 3 

  Discordo Não sei opinar Concordo 

Variáveis Freq. % Freq. % Freq. % 

Considera-se motivado 13 7,0% 14 7,6% 158 85,4% 
Considera-se reconhecido 40 21,6% 33 17,8% 112 60,5% 
Gosta do trabalho 4 2,2% 9 4,9% 172 93,0% 
Vê possibilidade de crescimento 16 8,6% 23 12,4% 146 78,9% 
Acha o salário satisfatório 90 48,6% 20 10,8% 71 38,4% 
Já participou de campanhas 23 12,4% 9 4,9% 153 82,7% 
Supervisor dá suporte 8 4,3% 13 7,0% 164 88,6% 
Gosta dos colegas 0 0,0% 0 0,0% 185 100,0% 
Gosta do supervisor 3 1,6% 9 4,9% 173 93,5% 
Possibilidade de trocar horário 86 46,5% 23 12,4% 76 41,1% 
Já viu colega ser sinalizado por abs. 35 18,9% 24 13,0% 126 68,1% 
Já foi sinalizado por abs. 114 61,6% 13 7,0% 58 31,4% 
Pratica exercícios físicos 102 55,1% 10 5,4% 73 39,5% 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

4.2 ANÁLISE DO ABSENTEISMO  

 

O índice de absenteísmo considerado dentro de um padrão aceitável, é 

em torno de 2,7% (BISPO, 2002). Contudo, foi verificado com a gerência da 

empresa onde foi realizado o estudo, que internamente considera-se desejável 

um absenteísmo de até 2%, intermediário quando fica abaixo de 4%, e alto 

quando acima de 4%. 

Foram extraídos do sistema MIS na empresa estudada os resultados de 

absenteísmo de janeiro a dezembro de 2016. Abaixo, o Gráfico 1 mostra esses 

números, mês a mês. 
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Gráfico 1 - Índice de absenteísmo por mês na empresa de call center no ano de 2016. 
Fonte: Relatório intranet (MIS) (2016). 

 

O trabalho foi realizado com os dados do mês de setembro de 2016, e 

nesse mês conforme ilustrado no Gráfico 1, a empresa estudada apresentou 

um índice de 4,0%, o que é considerado um número elevado de acordo com a 

literatura e com a gerência da empresa. Observa-se também que durante todo 

o ano de 2016 a empresa não conseguiu atingir o índice desejável, o que 

demanda mais atenção no assunto. 

Do total de respondentes do questionário realizado no mês de setembro, 

74% se encaixaram na faixa de absenteísmo desejável, 9% na faixa de 

absenteísmo intermediário e 17% estavam com o índice de absenteísmo 

considerado alto. O Gráfico 2 ilustra essa informação: 
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Gráfico 2 - Perfil dos atendentes pesquisados quanto ao índice de absenteísmo, na 
empresa de call center no mês de setembro de 2016. 
Fonte: Relatório intranet (MIS) (2016). 

 

 

4.3 ANÁLISE DAS CORRELAÇÕES POR VARIÁVEL 

 

Neste tópico, expõem-se os resultados obtidos separados por variáveis 

de curto, médio e longo prazo, destacando as correlações significantes, por 

meio do cálculo dos coeficientes de correlação de Pearson (r) ou de Spearman 

(rho). Os dados foram correlacionados com o índice de absenteísmo dos 

colaboradores.  

 

4.3.1 Variáveis de curto prazo 
 

Após tabulação e análise dos dados no software SPSS, conclui-se que o 

fato dos atendentes possuírem ou não remuneração extra (r = -,031), assim 

como gostar ou não do trabalho (rho = -,126), ou ver ou não possibilidade de 

crescimento (rho = -,134), além de gostar ou não dos colegas (rho = -,081) não 

afeta o nível de absenteísmo dos mesmos. Tendo em vista que estas variáveis 

não apresentaram correlação significativa. 

Contudo, foi possível afirmar com 95% de confiança, que aqueles que 

estão satisfeitos com o salário (rho = -,148*) e os que participam de campanha 

com brindes (rho = -,145*) faltam menos. Também, com 99% de confiança, 

conclui-se que aqueles que se sentem motivados (rho = -,257**) ou 

reconhecidos (rho = -,314**), que alegam que o supervisor dá o suporte 
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necessário (rho = -,320**), e aqueles que gostam do supervisor (rho = -,210**) 

faltam bem menos do que os demais. O cruzamento das variáveis de curto 

prazo com o índice absenteísmo dos atendentes encontra-se resumido na 

Tabela 4: 

 

Tabela 4 - Correlações entre as variáveis de curto prazo e o índice de 
absenteísmo 

Variáveis r rho 

Possui remuneração extra -,031 -,016 
Sente-se motivado -,090 -,257** 

Sente-se reconhecido -,140 -,314** 
Gosta do trabalho -,079 -,126 

Vê possibilidade de crescimento -,034 -,134 
Acha o salário suficiente -,047 -,148* 

Participa de campanhas com brindes -,152* -,145* 
Supervisor dá o suporte necessário -,207** -,320** 

Gosta dos colegas -,042 -,081 
Gosta do supervisor -,116 -,210** 

** A correlação é significativa ao nível 0,01 (2 extremidades). 
* A correlação é significativa ao nível 0,05 (2 extremidades). 
Fonte: Autoria própria (2016) 
 

 

4.3.2 Variáveis de médio prazo 
 

De acordo com a análise, o turno de trabalho (rho = -140), e o fato dos 

atendentes terem ou não visto algum colega ser sinalizado por causa de 

absenteísmo (rho = -,143) ou eles mesmos terem ou não sido sinalizadas (rho 

= -,087), não apresentaram correlação significativa com o nível de absenteísmo 

dos mesmos. Por outro lado, foi possível afirmar com 99% de confiança que 

aqueles que conseguem realizar alguma alteração de horário quando solicitam 

ao supervisor (rho = -,208**) faltam menos. A síntese do cruzamento das 

variáveis de médio prazo com o índice de absenteísmo dos atendentes 

encontra-se na Tabela 5: 

 

Tabela 5 - Correlações entre as variáveis de médio prazo e o índice de 
absenteísmo 

Variáveis r rho 

Turno -,100 -,140 
Alteração de horário é possível? -,019 -,208** 

Já viu colega ser sinalizado por absenteísmo -,009 -,143 
Já foi sinalizado por absenteísmo -,063 -,087 

** A correlação é significativa ao nível 0,01 (2 extremidades). 
* A correlação é significativa ao nível 0,05 (2 extremidades). 
Fonte: Autoria própria (2016) 
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4.3.3 Variáveis de longo prazo 
 

Com base na média dos dados exploratórios, a idade dos atendentes (r 

= -,028), assim como o fato de terem ou não filhos (r = -,122), e praticarem ou 

não exercícios físicos (rho = -,099) não apresentaram correlação com o nível 

de absenteísmo dos mesmos.  

Foi possível verificar que os atendentes em união estável faltam mais (r 

= -,105; rho = -,146*), assim como os que consomem bebidas alcoólicas (r = 

0,96; rho = ,169*). Contudo, como estas variáveis são dicotómicas, e os 

respectivos coeficientes de correlação de Pearson não foram significativos, tais 

informações devem ser consideradas com cautela. 

Por outro lado, como 99% de confiança, conclui-se que os atendentes 

que trabalham há mais tempo na empresa (rho = ,204**), assim como as 

atendentes do sexo feminino (r = -, 166*; rho = -,196**), e aqueles que alegam 

ter algum problema de saúde (r = ,205**; rho = ,233**) faltam mais. O 

cruzamento das variáveis de longo prazo com o absenteísmo dos atendentes 

encontra-se resumido na Tabela 6: 

 
Tabela 6 - Correlações entre as variáveis de longo prazo e o índice de 
absenteísmo 

Variáveis  r rho 

Tempo de empresa  ,147* ,204** 
Idade  -,028 -,034 
Sexo  -,166* -,196** 

Estado civil  -,105 -,146* 
Filhos  -,122 -,054 

Prática de exercícios físicos  -,082 -,099 
Consome bebidas alcoólicas  ,096 ,169* 
Possui problema de saúde  ,205** ,233** 

** A correlação é significativa ao nível 0,01 (2 extremidades). 
* A correlação é significativa ao nível 0,05 (2 extremidades). 
Fonte: Autoria própria (2016) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta as últimas considerações e conclusões sobre o 

estudo desenvolvido; e enfatiza os principais resultados e contribuições do 

estudo, as limitações da pesquisa, bem como as sugestões para o 

desenvolvimento de estudos futuros sobre o tema tratado neste trabalho. 

 

5.1 PRINCIPAIS RESULTADOS  

 

Este estudo teve como objetivo buscar fatores relacionados ao 

absenteísmo, por meio de um questionário aplicado em atendentes de uma 

organização de call center, correlacionando as informações encontradas com o 

índice de absenteísmo encontrado num relatório interno da empresa. Por meio 

da pesquisa é possível afirmar que os objetivos inicialmente estabelecidos 

foram alcançados, pois algumas relações foram comprovadas com confiança 

estatística. 

Participaram da pesquisa 185 atendentes, sendo a maioria do sexo 

feminino (70,3%), solteiros/viúvos/divorciados (58,4%) e com filhos (89,2%). A 

média de idade dos participantes foi de 25 anos, e a maioria (53%) trabalha na 

empresa há mais de 12 meses. Na empresa estudada, o índice de 

absenteísmo no mês de setembro foi de 4,0%, acima do nível desejável, fato 

que se repetiu durante todo o ano de 2016. Então, conforme explanado no 

tópico 4.2 deste trabalho, o absenteísmo é um indicador que precisa de mais 

atenção.  

Quanto as variáveis de curto prazo, os resultados da pesquisa 

mostraram com confiança estatística, que os atendentes que estão satisfeitos 

com o salário, participam de campanhas com brindes, sentem-se motivadas e 

reconhecidas, que gostam do supervisor e estão satisfeitos com o suporte que 

o mesmo oferece faltam menos.  

As informações obtidas vão de acordo com as visões de Martocchio 

(1998), que afirma que os fatores influenciadores do absenteísmo a curto prazo 

são os incentivos que o funcionário tem para trabalhar e se ele se sente bem 

com o seu cargo. Os resultados também concordam com Faraco (2007), que 

alega que uma supervisão eficiente faz com o que o funcionário falte menos; e 



35 
 

com Hunt e Osborn (1999), que enfatizam que funcionários satisfeitos tendem 

apresentar um menor índice de absenteísmo.  

 Para as variáveis de médio prazo, os resultados da pesquisa 

mostraram com confiança estatística que os atendentes que tem possibilidade 

de alterar o horário quando precisam faltam menos. Este resultado comprova a 

afirmação de Harrison e Martocchio (1998), que em seu estudo concluíram 

que, no que se refere ao absenteísmo em médio prazo, é possível diminuir os 

níveis de ausência com a adoção de horário flexível e permissões para a troca 

de turnos entre os empregados.  

Quanto as variáveis de longo prazo, os resultados da pesquisa 

sugerem que as pessoas que estão solteiras faltam menos, assim como os 

atendentes do sexo masculino. Isto confirma os estudos de Nogueira (1980), 

que evidencia que o absenteísmo entre mulheres é mais elevado que entre 

homens. O autor também afirma que mulheres casadas ou em uma união 

estável têm um absenteísmo maior do que as solteiras, provavelmente porque 

culturalmente as mulheres casadas têm mais atividade no lar que as solteiras, 

o que consequentemente aumenta a sobrecarga e as conduz à fadiga.   

Ainda, conforme os resultados da pesquisa, os atendentes novatos 

faltam bem mais que os veteranos. Tal resultado pode ser explicado pelo que 

foi indicado por Faria (2005), que afirma que a saúde do atendente pode ser 

comprometida a longo prazo.  

Também, foi possível afirmar que aqueles atendentes que declararam 

não consumir bebidas alcoólicas faltam bem menos, assim como os atendentes 

que alegaram não ter problemas de saúde. Todas as informações obtidas vão 

de acordo com as visões de Harrison e Martocchio (1998), que identificaram 

que os fatores ligados as faltas são relacionadas às características de 

personalidade, problemas de saúde e hábitos individuais. 

 

5.2 CONTRIBUIÇÃO 

 

Este estudo trabalhou o absenteísmo no contexto de um call center, 

contribuindo assim para a literatura que trata sobre o assunto, visto que os 

trabalhos atuais em circulação estudam o absenteísmo ainda de uma forma 

muito superficial.  
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Para os estudiosos da temática do absenteísmo, ter respondido a 

problemática desse trabalho é importante por trazer estudos e análises 

envolvendo absenteísmo e tudo que o engloba: o clima organizacional, 

motivação, saúde mental, estresse ocupacional etc.  

Além disso, reafirma-se que os estudos em call centers no Brasil estão 

concentrados nos estados do Sul e Sudeste do país e tratam sobre o impacto 

causado pelo absenteísmo de uma forma generalizada, não detalhando os 

principais fatores relacionados de forma aprofundada. E também, a maioria dos 

trabalhos sobre absenteísmo concentram-se em outros setores. (DIAS, 2005; 

FARIA, 2005; MOCELIN, 2008; NOGUEIRA, 1980; OLIVEIRA, 2007; PENATTI, 

2006; SILVA, 2000; SIQUEIRA, 1984) 

Para os profissionais do setor de call center e gestores em geral, este 

estudo de caso vai mapear os principais fatores relacionados ao absenteísmo, 

sendo o absenteísmo um dos indicadores de call center que mais precisam da 

atuação dos gestores. Dessa forma, os gestores, por meio da leitura desse 

estudo poderão traçar melhores estratégias na forma de gerir as pessoas, com 

enfoque no absenteísmo.  

Foram identificados neste trabalho alguns fatores relacionados ao 

absenteísmo numa organização de call center. Desta forma, as organizações, 

de modo geral, precisam atentar-se nesses fatores de modo a desenvolver 

métodos que minimizem problemas, dentro do possível.  

O intuito disto deve ser não apenas reduzir o número de ausências na 

empresa, mas sim tornar a empresa um lugar onde o atendente se sinta bem, 

veja possibilidade de crescimento e seja reconhecido. Assim, 

consequentemente não só o absenteísmo, mas diversos outros indicadores 

tendem a melhorar. 

Este estudo também pode contribuir para a melhoria no trabalho dos 

atendentes de telemarketing, sendo este formado por vários fatores negativos 

que acabam desvalorizando não só a profissão, mas também o próprio ser 

humano que a exerce. Vale lembrar que para o cumprimento de suas metas o 

atendente tem que estar em condições adequadas, o que significa saúde física 

e mental. Assim, as organizações precisam oferecer um ambiente não só 

físico, mas também social e psíquico adequado para a promoção da saúde e 

bem-estar do indivíduo.  
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Finalmente, este estudo deve servir para que as empresas repensem 

suas estratégias e redefinam seus parâmetros de lucros e resultados. Pois, de 

acordo com Honorato (2015), atendentes insatisfeitos e explorados em 

demasia, levam a prejuízos como absenteísmo, rotatividade e afastamentos, 

além de baixa produtividade e/ou desempenho.  

 

5.3 LIMITAÇÕES 

 

O estudo apenas quantitativo impede que algumas questões sejam 

melhores detalhadas, o que seria possível ser feito por meio de uma entrevista 

complementar ou por observações sistemáticas. 

Pelo fato do questionário ter sido aplicado no ambiente da empresa e 

por uma gestora (a autora), os atendentes talvez tenham sido tendenciados a 

dar respostas positivas para a empresa. A autora tentou reforçar ao máximo 

que se trataria de um trabalho acadêmico que não iria influenciar no trabalho 

deles, nem que seriam repassados nomes para a gerencia. Porém, ainda 

assim acredita-se que uma pequena parcela de atendentes possa ter tido 

receio e respondido algumas perguntas de uma forma não tão pessoal. 

Por fim, por ser um estudo de caso, apresentou resultados apenas de 

uma unidade de call center, devido a não existência de outras empresas do 

setor na cidade onde foi realizada a pesquisa.  

 

5.4 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

Sugere-se que, para trabalhos futuros sejam feitas pesquisas com mais 

de uma unidade ou empresa de contact center para que seja viável uma 

comparação de resultados.  

Seria interessante também, para novos estudos, um trabalho que 

contemple o tema tanto por uma abordagem quantitativa quanto qualitativa. 

Usando questionários e entrevistas com gestores, a fim de obter informações 

mais aprofundadas acerca da problemática em questão.  

Ainda, para outra pesquisa, seria interessante não apenas apontar 

possíveis causas relacionadas ao absenteísmo, mas também, com base nos 

resultados, sugerir estratégias de como minimizar o indicador. 
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Apêndice 1 – Questionário aplicado no estudo de caso (questões de 
identificação pessoal) 
 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

1 Matrícula Resposta aberta 

2 Supervisor Resposta aberta 

3 Coordenador Resposta aberta 

4 Turno ( ) manhã ( ) tarde ( ) Noite 

5 Tempo na empresa ( ) até 3 meses 
( ) até 12 
meses 

( ) mais de 12 
meses 

6 Idade Resposta aberta 

7 Sexo ( ) feminino ( ) masculino 

8 
Você consome bebidas 

alcoólicas? 
( ) não ( ) Sim 

9 
Você recebe remuneração 

extra? 
( ) não ( ) Sim 

10 Estado civil? ( ) união estável ( ) solteiro, viúvo ou divorciado 

11 Possui filhos? ( ) não ( ) Sim 

12 
Possui algum problema de 

saúde? 
( ) não ( ) Sim 
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Apêndice 2 - Questionário aplicado no estudo de caso (questões com 
escala de Likert) 
 

 

O questionário a seguir trata-se de uma pesquisa para um trabalho de 
conclusão de curso. O tema é absenteísmo e a pesquisa é voltada 

exclusivamente para os atendentes. O tempo estimado necessário para 
realizar a pesquisa é de no máximo dois minutos. 

D
is

c
o
rd

o
 

N
ã
o
 s

e
i 
o
p
in

a
r 

C
o
n
c
o
rd

o
 

1 Você se sente motivado para comparecer na empresa. 1   

2 Você se sente reconhecido pelo seu trabalho.    

3 
Seu supervisor dá o suporte necessário para seu atendimento seja 

realizado da forma que você precisa. 
   

4 Você gosta do seu trabalho.    

5 
Existe para você a possibilidade de crescer profissionalmente onde 

você trabalha. 
   

6 Você gosta de seus colegas de trabalho.    

7 Você gosta do seu supervisor.    

8 O seu salário é satisfatório.    

9 
Você sempre consegue alterar seu horário de trabalho em caso de 

necessidade. 
   

10 
Você participa de campanhas com ganho de brindes e/ou 

recompensas. 
   

11 Você pratica exercícios físicos.    

12 
Você já viu um colega ser sinalizado por causa de falta/atraso/saída 

antecipada. 
   

13 Você já foi sinalizado por causa de falta/atraso/saída antecipada.    

 


