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Call Center dos Horrores 
Empresa impõe regime de semiescravidão aos seus trabalhadores  
 

Os trabalhadores da BS SERVICES, empresa que presta serviço para a 
Caixa Econômica Federal, procuraram o Sinttel-DF para denunciar várias 
irregularidades que estão acontecendo no Call Center, o que está gerando 
revolta generalizada nos funcionários e que poderá causar a paralização 
das atividades. 
 
A empresa ainda não apresentou ao Sinttel-DF e à categoria a sua 
proposta de plano de saúde deixando os trabalhadores desprotegidos ou 
trabalhando doentes.  O SINTTEL DF já enviou à BS planilha solicitando 
os dados dos trabalhadores para a inclusão no plano odontológico, mas a 
empresa não respondeu. Está é face perversa de uma empresa que 
somente visa o lucro, deixando os trabalhadores a “deus dará”. 

 
Os trabalhadores relataram também que muitos supervisores fazem pressões para que os teleoperadores 

alcancem a meta de 300 minutos falados durante a sua jornada diária de trabalho. A ordem é bater a meta 

mesmo que tenha que segurar o cliente até 10 minutos ou mais numa ligação, para passar-lhe uma 

informação que seria necessário apenas 1 minuto. Isso é um flagrante desrespeito tanto com o trabalhador 

quanto com o cliente. Mais grave, trata-se de uma prática de semiescravidão onde os trabalhadores são 

impedidos de irem ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas, para atingirem metas humanamente 

impossíveis de serem alcançadas.  

O medo tomou conta do Call Center da CAIXA. Existem informações de demissões em massa dos 

trabalhadores que migraram da TIVIT para a BS SERVICES, assim que acabar os 90 dias de estabilidade 

que estão garantidos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT SINTTEL-DF/SEAC 2019). Além das 

péssimas condições de trabalho, os companheiros convivem com o fantasma da demissão.  

O Sinttel-DF orienta os trabalhadores que se sentem prejudicados com as normas impostas pela BS 

SERVICES, que se documentem com anotações e outras provas que entenderem necessárias pois, caso haja 

a necessidade, o Departamento Jurídico do Sinttel-DF poderá adotar as medidas legais cabíveis para 

defender os seus direitos. O Sinttel-DF alerta à CAIXA para a gravidade das denúncias e exige uma apuração 

rigorosa da situação, bem como informe ao sindicato as providências que foram tomadas.  

“REAJA AGORA OU MORRA DE TRABALHAR SEM SE APOSENTAR.”        

“DIGA NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA.” 
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