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Resumo: A questão da importância da autonomia e do empowerment e de suas interferências 
nos resultados de uma empresa já foram muito discutidas na literatura para ambientes de 
manufatura. Entretanto, poucos trabalhos procuraram estudá-la em um dos setores que mais 
vem crescendo nos últimos anos: os serviços de massa. Através de um estudo direcionado a 
call-centres de três operadoras de cartão de crédito, o presente artigo discute a importância 
dos diversos aspectos relacionados ao conceito de autonomia e empowerment, numa situação 
real colocada pelos pesquisadores: o processo de aquisição de cartão de crédito 
internacional, onde os pesquisadores assumiram o papel de cliente e entraram diretamente 
em contato telefônico com os call-centres das operadoras. 
  

 Palavras chave: Autonomia; Empowerment; Serviços; Call-Centres.  

 

1. Introdução 
Apesar do conceito de empowerment e autonomia ter ganhado indiscutível 

importância nos últimos anos, sobretudo para organizações de serviço (TRACY, 1994; 
MILLS, 1995),  a aplicabilidade do conceito ainda está longe de ser uma questão de fácil 
abordagem. 

Algumas organizações de serviço estão muito distantes de aplicar esses conceitos. O 
fast-food de maior sucesso no mercado brasileiro é um bom exemplo desse fato. Na rede 
Macdonald´s os funcionários da linha de frente (atendentes) são ensinados até mesmo a 
perguntar o que o cliente deseja de uma forma padronizada, inclusive com um script 
específico para itens adicionais. Eles aprendem os procedimentos para montar um pedido, 
como por exemplo, primeiro preparar a bebida gelada, depois os itens quentes, colocando-os 
de uma maneira padrão numa bandeja onde o cliente ainda não a alcance. Há ainda um roteiro 
para coletar e dar o troco ao cliente.  Finalmente há outro script para o funcionário dizer 
obrigado e volte logo!  

Poder-se-ia argumentar que, pela natureza do serviço encontrado nestas lanchonetes, à 
semelhança dos call-centres, não há a necessidade de autonomia e empowerment. A 
abordagem taylorista parece então, ser a mais adequada. 

Parece. Mas será que no caso dos call-centres, onde a natureza da transação necessita 
de uma interação maior entre o atendente e o cliente, as questões referentes à autonomia ou 
empowerment não deveriam ganhar importância? Como as empresas de cartões de crédito dão 
importância a esta questão? 

Esse artigo se propõe a desenvolver um estudo direcionado a operadoras de cartões de 
crédito, numa transação crítica para a empresa: a venda do cartão de crédito para um cliente 
que não dispõe do mesmo.  A questão norteadora do artigo passa então a ser: Como a 
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presença ou ausência da autonomia e do empowerment dos atendentes de uma operadora 
pode interferir no processo de aquisição de um dado produto? 

 

2. A questão da autonomia e do empowerment  
O termo autonomia possui múltiplas dimensões, inclusive no campo sociológico, 

onde, com freqüência, encontramos a discussão da autonomia de classes sociais, de indivíduos 
perante o estado ou outras instituições.  Assume-se neste trabalho as seguintes definições: 

a) Autonomia: Capacidade de um grupo/indivíduo projetar, decidir e implementar alterações 
de ritmo, métodos, alocação interna e controle das atividades de produção, dado um 
determinado aparato técnico-organizacional onde este grupo/indivíduo atua (MARX, 1998). 

b) Empowerment: Abordagem de organização do trabalho na qual a gerência estabelece uma 
árvore decisória de procedimentos, ou seja, para diferentes situações identificadas o 
funcionário ou grupo deve cumprir diferentes procedimentos/regras de conduta. 

As abordagens centradas no posto de trabalho procuram limitar a autonomia dos 
trabalhadores ao mínimo e desconsideram o trabalho grupal como um arranjo potencialmente 
produtivo, uma vez que flexibilidade e competição crescente não fazem parte do repertório 
das condições ambientais em que tais propostas são recomendadas. Desta forma, os objetivos 
de minimização de custos e aumentos da escala de produção devem ser obtidos pela 
padronização de procedimentos e alocação rígida de indivíduos a um ou poucos postos de 
trabalho. A cooperação proposta é entre trabalhadores e gerência, no sentido de que os 
primeiros devem ser convencidos a trabalhar segundo as regras "científicas" da organização e 
projeto do trabalho. 

As abordagens centradas na flexibilidade de alocação dos trabalhadores assemelham-
se a uma adaptação dos princípios do modelo de postos de trabalho a um ambiente marcado 
por uma maior competição (característica dos anos 80 em diante), particularmente 
observáveis em processos produtivos discretos que dependam fortemente dos ganhos de 
escala para a manutenção de seus resultados - caso paradigmático da indústria automotiva. 
Nestes ambientes, é possível manter-se a preocupação com padronização de métodos e 
procedimentos, estabelecendo-se formas mais complexas de cooperação, que incluem trabalho 
grupal, fluxos mais rápidos de informação entre trabalhadores e gerentes, aproveitamento de 
sugestões de melhoria por parte dos trabalhadores diretos. Qualidade, tempo, custo, 
flexibilidade são prioridades quase sempre presentes em nível semelhante de importância 
nestes ambientes produtivos, porém a prerrogativa gerencial de projetar e controlar o trabalho 
se mantém, muito embora parte das responsabilidades cotidianas de controle do processo de 
produção passe a ser executada pelos próprios trabalhadores.  O conceito de empowerment 
acima citado tende a ser utilizado enquanto abordagem organizacional. 

Por fim, as abordagens centradas na autonomia, colocam-na no centro da estratégia 
empresarial. Preconizam o trabalho em grupos com autonomia, o que pode significar em 
muitos casos uma abordagem alternativa à escola clássica, um abandono da preocupação com 
o posto de trabalho em troca de uma organização e gestão flexíveis que operem segundo 
processos. 

Segundo Tracy (1994) a definição de Empowerment deve também permear os 
conceitos de responsabilidade, autoridade, treinamento e desenvolvimento, conhecimento e 
informação, feedback sobre o desempenho, reconhecimento pelas realizações, confiança, 
permissão para errar e tratamento com dignidade e respeito. Para a autora, o empowerment é, 
sobretudo, uma questão de como os funcionários usam o “poder” a eles conferido.  
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A questão do poder está longe de ser uma unanimidade nas empresas. Uma análise 
histórica mais cuidadosa resgataria como principal causa da controvérsia, a predominância da 
Administração Clássica Taylorista na segunda revolução industrial, onde o “homem 
econômico” exercia um papel básico de execução de tarefas repetitivas e enfadonhas e era 
desprovido da responsabilidade de pensar. Ele era condicionado a obedecer a ordens (sem a 
mínima condição de ponderá-las) e a executar tarefas sem ter a mínima condição de mudá-las. 
O poder de um operário era quase nulo, a autonomia era inexistente e o conceito de 
empowerment nem sequer havia sido concebido. 

Esse cenário mudou consideravelmente através das experiências das fábricas da Volvo 
em Kalmar ou Uddevalla na Suécia (MARX, 1998). Essas fábricas tornaram-se uma espécie 
de paradigma de uma nova organização do trabalho onde aspectos como enriquecimento de 
cargos, autonomia de decisões sobre ritmo e melhores condições ambientais se mostraram 
possíveis.  

Marx (1992) e Salerno (2004) apontam que a sociotécnica obteve sucesso na década 
de 80 em boa parte por conta da adesão sindical a esta abordagem. Segundo Salerno, a escola 
sociotécnica, de forma geral, não relaciona diretamente a organização e a lucratividade, ou em 
outras palavras, não integra a dimensão física da produção com a dimensão financeira do 
negócio. A partir da década de 90 a sociotécnica volta à tona, não mais como instrumento de 
melhoria das condições de trabalho forjado em lutas operárias (como ela foi concebida), mas 
como instrumento de eficiência produtiva, dado o ambiente que demandava flexibilidade dos 
sistemas de produção, na questão da chamada reestruturação produtiva (Salerno, 2004).  

Miyake (2005) também revisitou o tema da utilização de princípios da escola 
sociotécnica, estudando um grupo de empresas no Japão na indústria eletrônica. Em seu 
trabalho é nítida a mudança de sistemas de produção que eram automatizados, para sistemas 
mais focados na utilização de mão de obra mais flexível, no que ele chamou de “Cell 
Production Systems”. 

Mesmo com toda essa discussão em torno da escola sociotécnica, o ato de dar “poder” 
‘as pessoas até hoje, não é bem entendido por muitos gestores. Muitas vezes, há uma confusão 
entre capacidade de decisão e poder hierárquico na linha de comando de uma organização. 
Assim, a descentralização do poder (da capacidade de decidir), pode ser encarada como 
sinônimo da perda de poder sobre as pessoas, rotinas e atividades das empresas. Segundo esse 
pensamento, dar poder pode significar justamente a perda do mesmo para quem o cedeu.  

Nesse contexto, o estudo de call-centres se revela um terreno fértil para questionar 
aspectos de poder, autonomia, decisão e empowerment. Num call-centre pode-se visualizar 
muitos dos conceitos tayloristas enraizados, como estabelecimento de tempos padrões, 
seguimentos de rotinas rígidas ou scripts (as quais foram planejadas por pessoas diferentes 
das que executam a tarefa), muitos níveis hierárquicos (normalmente um atendente ou 
operador de Telemarketing, Líder de Célula de Atendimento, Supervisão e Gerente), mas ao 
mesmo tempo, pela natureza do serviço e pela propriedade de simultaneidade entre a 
produção e consumo (propriedade típica dos serviços), o call-centre tende a exigir um certo 
grau de flexibilidade que uma estrutura taylorista pode não dispor. Essas características dos 
serviços serão discutidas a seguir.    

3. A definição acerca dos serviços  
A definição acerca do que é um Serviço tem sido um problema ao longo dos anos. O 

termo significa coisas muito diferentes em contextos distintos. Haywwod-Farmer e Nollet 
(1991) citados por Johnston e Clark (2002) resumiram assim esse problema: 

 



 XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 
 

“Não obstante mais de 25 anos de estudo, os acadêmicos da área de administração de 
serviços não concordam sobre o que é um serviço. De fato, em vez de chegarem mais próximo 
a uma definição, parecem ter cada vez menos certeza. O problema é tentar em poucas 
palavras descrever 75% da atividade econômica dos paises desenvolvidos. Há alguma 
surpresa por haver exceções para todas as definições?”. 

Zarifian (1998) caracterizou o processo de produção de serviço como a transformação 
das condições de existência de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. O serviço deve, 
portanto, agir sobre as condições de uso ou sobre as condições de vida do destinatário (um 
cliente ou usuário), de maneira que corresponda às necessidades e expectativas deste último. 

3.1 Os serviços de massa 
De forma geral, os de serviços de massa são os tipos de serviços que atendem ao maior 

número de clientes (SIVESTRO ET AL, 1992). Este fato pode ser facilmente visualizado num 
Operador de Call-centres, onde se pode chegar facilmente ao número de 10.000 atendimentos 
de clientes numa hora de operação, com cerca de 400 postos de trabalho (HUTCHINSON ET 
AL, 2000). 

Normalmente são serviços pouco personalizados, com alto grau de padronização de 
operações. Em geral, a padronização favorece o uso de equipamentos para a produção do 
serviço, no qual, embora geralmente seja necessária a presença do cliente, o grau de contato é 
baixo e impessoal. Alguns exemplos de serviços de massa típicos são o transporte urbano 
(metrô e ônibus), grandes supermercados, serviços de comunicações telefônicas e transmissão 
de rádio e televisão. 

As características chaves desse tipo de serviço, segundo Johnston e Clark (2002) são: 

- Altos volumes de transações com clientes por fornecedor individual ou unidade de serviço. 
Por exemplo, um call-centre pode lidar diariamente com vários milhares de ligações 
telefônicas, e seus operadores, possivelmente, trabalham com mais de uma centena de 
transações; 

- Proposições de serviços claras, freqüentemente comuns a muitas unidades de entrega do 
serviço e vinculadas, normalmente, a marcas globais; 

- ênfase no processo de ganho de consistência, com unidades, freqüentemente, lidando 
diariamente com milhares de transações; 

- Capacidade desses serviços, que está vinculada ao desenvolvimento de um produto-serviço 
fortemente controlado, e desenho dos processos de serviços exigidos para sua entrega. Grande 
número de pessoas é recrutado com base em especificações restritas para exercer sua parte 
nesses processos. Freqüentemente, recebem treinamento intensivo para uma atividade 
especializada, que é uma pequena parte do processo total. 

4. A metodologia utilizada 

Esse trabalho seguiu um caminho particular para abordar o tema pesquisado. Ao invés 
de se utilizar métodos tradicionais e consagrados na área de administração de empresas ou 
engenharia de produção, como estudos de casos ou aplicação de surveys, optou-se por um 
método diferente baseado no trabalho de Halliden e Monks (2005) e Voss (2003). 

O objetivo do método adotado foi testar como alguns elementos característicos do 
conceito de empowerment e autonomia são tratados pelas operadoras de cartão de crédito na 
percepção do cliente final e como eles podem influenciar numa decisão de compra pelo 
cliente. Nada mais natural então, que o pesquisador assumir literalmente o papel de cliente.   
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Dessa forma, houve uma experimentação de uma situação real (a compra de um cartão de 
crédito internacional, numa ligação telefônica realizada por um cliente potencial), na qual os 
pesquisadores intervêm conscientemente. As variáveis, de seu lado, não são plenamente 
isoláveis, posto que todas elas interferem no que está sendo observado.  

Para a realização do experimento foram criadas algumas situações pré-determinadas, 
onde o pesquisador entrava em contato telefônico com a operadora do cartão, objetivando a 
compra de um cartão de crédito internacional.  Nesse contato, o pesquisador realizava 
perguntas para testar diversos aspectos do atendimento.  

Em nenhum momento, o atendente soube que a ligação tratava-se na verdade, de uma 
pesquisa acadêmica. Para o atendente era apenas mais um cliente, entrando em contato com a 
empresa para tentar adquirir um cartão de crédito internacional. Esse procedimento foi 
fundamental para garantir que os dados coletados não fossem manipulados ou sofressem 
algum viés, refletindo assim a realidade da transação da compra. 

O quadro 1 mostra as questões colocadas aos atendentes (nas ligações telefônicas efetuadas) e 
o que se procurou medir em cada uma dessas situações: 

 
QUADRO 1: Questões colocadas aos atendentes e principais aspectos mensurados na pesquisa 

QUESTÕES COLOCADAS O QUE SE PROCUROU MEDIR 

Qual é o preço da anuidade do cartão? 
É possível adquirir esse cartão pagando ... (30% 
menos que o inicialmente falado pelo 
atendente)? 

Conhecimento e autonomia/empowerment 
para reduzir o preço inicial proposto pelo 
atendente. 

Qual é a taxa de juros cobrada ao mês? 
Qual é a taxa de juros cobrada ao ano? 
É possível negociarmos para que eu pague uma 
taxa menor? (sabendo que o concorrente tem 
uma taxa menor que a que o atendente propôs) 

Conhecimento do produto (taxas mensais e 
anuais), visão das taxas cobradas pelos 
concorrentes e autonomia/empowerment para 
alterar a taxa inicial. 

Qual é o procedimento caso eu cancele o cartão 
antes do prazo previsto? 

Conhecimento do produto numa operação de 
cancelamento 

Qual é o procedimento caso eu tenha que alterar 
o dia do vencimento do cartão? 

Conhecimento do produto numa operação de 
alteração (não venda) 

Gostaria de falar com seu superior sobre os 
valores cobrados referentes à taxa de juros, É 
possível? 

Disponibilidade do superior e 
autonomia/empowerment para repassar a 
chamada 

Vou pensar um pouco nos dados que acabou de 
me passar e consultar outros concorrentes.  
Você pode me ligar até amanhã? 

Autonomia/empowerment para o mesmo 
atendente realizar chamadas para um 
potencial cliente. 

Fonte: Os autores  

 

É importante ressaltar também a necessidade da realização de um piloto com uma 
operadora de cartões de crédito para promover ajustes no roteiro inicial da pesquisa.  Neste 
piloto foi descoberto, por exemplo, que as operadoras de cartão teriam que fazer um cadastro 
com os dados do cliente (que era na verdade o pesquisador!) para encaminhar então uma 
proposta de compra do cartão. Para viabilizar a continuidade da pesquisa, o pesquisador 
explicou ao atendente que, antes de fazer uma proposta, ele (o cliente) gostaria de tirar 
algumas dúvidas acerca do produto. Essa foi a “brecha” encontrada para realizar as 
simulações das situações pesquisadas. 
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Todas as ligações efetuadas foram gravadas e transcritas num momento posterior. Em 
seguida foram agrupadas conforme o item mensurado. No total foram analisadas três 
operadoras diferentes, duas tentativas de compras com cada operadora com atendentes 
distintos, totalizando seis “entrevistas” completas. O tempo médio de cada atendimento foi de 
treze minutos de diálogo entre o pesquisador e o atendente do call-centre.  

Obviamente é muito arriscado promover uma generalização estatística ou analítica 
com essa base de pesquisa. Ao invés disso, a metodologia se revelou útil para tecer uma 
discussão inicial da questão estudada, verificando “in loco” os aspectos considerados. 

5. Os resultados obtidos 
Para facilitar o entendimento da pesquisa realizada, as situações estudadas nas 

diferentes operadoras foram agrupadas nas seguintes categorias: 

5.1 Preço da anuidade e autonomia/empowerment do atendente em alterá-lo 
Um ponto importante a ser ressaltado na pesquisa foi o ocorrido na operadora A. Ao 

ser questionado sobre o preço da anuidade do cartão que o cliente gostaria de comprar, os 
atendentes começaram a descrever as características do produto de maneira interminável, 
deixando o cliente numa situação desconfortável por ter que interrompê-lo e refazer a 
pergunta. Somente após a interrupção do cliente, foi que os atendentes finalmente colocaram 
o preço da anuidade.  

Em duas operadoras estudadas houve um fato convergente. Os atendentes não tinham 
nenhuma autonomia em alterar o preço do cartão da empresa. Ao invés de alterarem o preço, 
os atendentes simplesmente mudavam o tipo de cartão oferecido, “empurrando” para o cliente 
um produto mais barato. Isto provavelmente é parte do script, portanto relacionado ao 
empowerment e não à autonomia. 

Como numa terceira operadora a anuidade era gratuita, não foi possível medir a 
autonomia do atendente para alterar o preço inicial.   

5.2 Conhecimento técnico do produto (taxa de juros mensal e anual), visão das taxas dos 
concorrentes e possibilidade de alteração das taxas 

Parece haver uma certa “aversão” da palavra juros pelas operadoras. Ao invés de juros 
as operadoras usam a palavra encargo, causando uma certa confusão com o cliente. Além 
disso, os atendentes não apresentam uma visão clara se os juros (ou encargos) eram mensais 
ou anuais, tão pouco o valor cobrado por operadoras concorrentes.  

As informações prestadas pelos atendentes também se revelaram imprecisas. Numa 
colocação de um dado atendente: 

“A taxa de juros, eu não sei informar, mas ela veria até 12,99%”. 

Em nenhum dos casos os atendentes puderam alterar a taxa inicialmente colocada por 
eles na negociação, para se chegar a um denominador comum com o cliente. 

5.3 Conhecimento técnico do produto numa operação de cancelamento do cartão pelo 
cliente. 

Neste ponto as operadoras foram uniformes. Todas explicaram que o cliente deveria 
entrar em contato com a central de atendimento e efetuar o cancelamento numa eventual 
desistência do cliente. 

5.4 Conhecimento técnico do produto numa alteração da data de vencimento do cartão. 
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Assim como o item anterior, todos os atendentes explicaram que não haveria 
problemas caso o cliente quisesse alterar a data de vencimento do cartão, bastando um contato 
com a central de atendimento da operadora. 

5.5 Disponibilidade do superior e autonomia para repassar a chamada. 

 
Um aspecto que poder-se-ia considerar é: já que o atendente não tem autonomia para 

alterar taxas ou valores, o cliente deveria conversar com algum supervisor ou gerente para 
esta finalidade. 

Entretanto, em nenhuma das simulações realizadas esse fato foi possível. Pelo 
contrário, parece haver uma certa relutância dos atendentes em repassar as chamadas ‘a seus 
superiores. Numa operadora o atendente ainda colocou de maneira enfática: 

“Sobre anuidade e taxa de juros, o senhor adquire o cartão e entrando em contato 
com sua central, você pode negociar esses valores”. 

5.6 Autonomia para o mesmo atendente realizar chamadas para um potencial cliente. 
As simulações eram finalizadas quando o cliente falava ao atendente que iria consultar 

concorrentes, e que o atendente (chamado nominalmente) deveria entrar em contato com o 
cliente no dia posterior para continuar a negociação.  

Em nenhum caso o atendente voltou a falar com o cliente/pesquisador. Parece haver 
uma divisão clara entre uma chamada passiva (onde o cliente realiza a chamada e fala com o 
atendente) e uma ativa (onde o atendente realiza pró-ativamente as chamadas). 

6. Conclusões e recomendações para futuras pesquisas 

Não é difícil perceber a falta de preparo dos atendentes numa relação de venda como a 
que foi criada pelos pesquisadores.  Além de não conhecerem detalhes básicos do produto 
oferecido (como a periodicidade da taxa de juros do cartão) os atendentes demonstraram não 
ter nenhuma autonomia em mudar alguma característica do produto oferecido. Aspectos mais 
relacionados ao conceito de empowerment foram identificados somente em situações 
específicas e, mesmo assim, raramente. 

Em tempos em que o discurso da customização dos produtos ou da superação das 
expectativas ou encantamento do cliente são espalhados aos quatro ventos, o que se encontrou 
numa transação real foi uma surpresa. Numa das transações mais críticas para qualquer 
empresa, (que é a venda de seu produto para um cliente que já demonstrou interesse de 
compra) as questões como a autonomia e o empowerment dos atendentes não passaram de 
uma miragem. 

Num dado momento um atendente falou que as negociações até poderiam ocorrer, mas 
não naquele momento, nem muito menos com ele, sugerindo a compra imediata do produto e 
uma negociação num momento posterior. Mas qual é o cliente que, em sã consciência, 
compraria primeiro um produto para num momento posterior começar a negociar as 
características do produto que já fora comprado?  

Um ponto importante encontrado nas simulações foi o fato das três operadoras não 
apresentarem diferenças importantes nas questões de autonomia e empowerment dos 
atendentes. Em nenhuma delas foi possível a negociação com o atendente, e esse último 
acabou se revelando apenas um leitor de scripts pré-definidos, com pouca ou nenhuma 
postura pró-ativa (basta lembrar que, mesmo com o pedido do cliente para o atendente entrar 
em contato no dia seguinte, nenhum atendente realizou essa ligação). Dito de outra forma, se 
todas as operadoras operam de maneira similar, poderia haver espaço para a diferenciação na 
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qualidade de atendimento. As operadoras poderiam considerar esse fato na qualificação de 
seus atendentes, conferindo-lhes mais autonomia e empowerment para realizar as negociações 
de vendas de cartões. Como as operadoras consideram e tomam decisão a este respeito? 

A metodologia adotada demonstrou-se útil para analisar a questão sob uma ótica 
diferente da convencional: o pesquisador desempenhando o papel de cliente. Muitos outros 
aspectos podem ser pesquisados desta forma, como por exemplo, a relação entre a percepção 
de qualidade do cliente e o tipo de abordagem do call-centre.  

Apenas para exemplificar, todas as questões do artigo tiveram como base a potencial 
venda de um produto para um cliente interessado em adquiri-lo (já que era o cliente que 
entrava em contato com as operadoras). E se o cliente, ao invés de uma característica 
indiscutivelmente interessante para a empresa, como a compra de um cartão, entrasse em 
contato com a operadora para realizar uma reclamação? Como a operadora encaminharia essa 
última? Haveria padronização nas soluções propostas? A falta de autonomia e empowerment 
do atendente podem potencializar a insatisfação do cliente? Parece então, haver uma avenida 
para possíveis pesquisas que abordem esse tema. Nestes casos parece fundamental 
complementar a pesquisa com entrevistas com operadores e gerentes destas organizações. 
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