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Em um mercado 
cada vez mais 
amplo de 
possibilidades, 
o Sescap-CE 
lança o Ambiente 
Empresarial 
2015 com foco 
no crescimento 
do empresariado 
contábil 

MPF CONVOCA A SOCIEDADE EM FAVOR DE MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO 



DE CASA PARA 

Panorama

TATIANA BARROS É EXECUTI-
VA DE UMA TRADING COM-
PANY, empresa comercial que 
atua como intermediária entre 
fabricantes e compradores. Da 
sua sala de trabalho, ela coor-

dena toda a logística de operações no Brasil da 
Magtec Corporation, que atua com resinas, e se 
reúne com clientes e gestores da China, Estados 
Unidos e de qualquer parte do mundo. Cada um no 
seu País. “Trabalho com clientes de todos os lugares e 
com fusos horários diferentes”, conta.   

Tendência mundial, 
o teletrabalho, ou
home office, cresce
no Brasil e, segundo
especialistas, garante
resultados positivos
para o empresariado

O MUNDO 
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A Sobratt levantou que 43% das empresas, no Brasil, já adotam modelos de trabalho que permitem 
atuar a distância.  Álvaro Mello ressalta que, até 2016, esse índice subirá para 94%, mas diz não possuir es-
tatísticas sobre a adoção do teletrabalho nas empresas do Ceará e do Nordeste. “Daí, a razão de 
estarmos já tomando iniciativas para  criar a Sobratt-CE, com a finalidade de disseminar o 
teletrabalho no Estado”, diz. E complementa. “Apesar de não existirem números preci-
sos, sabemos que empresas cearenses vêm aderindo ao sistema”. 

Que o diga o presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de  Finanças  
(Ibef-CE), Antonio Roque Albuquerque, que adota o home office com alguns co-
laboradores. Para ele, no geral, alguns gestores têm resistência ao teletrabalho por 
terem a necessidade de acompanhar pessoalmente a atuação do funcionário. “Mas 
cada vez mais a perspectiva de mensuração dos resultados a partir de metas está se 
fortalecendo. As possíveis dificuldades podem ser gerenciadas com a implantação de um 
teletrabalho bem gerenciado”, diz. 

Vantagens à parte, Álvaro Mello alerta que contratar um profissional e colocá-lo imediatamente em 
home office não é aconselhável, pois nem os colegas o conhecem, nem o profissional domina a rotina. “O 
ideal é escolher funcionários que já possuam algum tempo de empresa”, considera. 

Quase metade das empresas dispõe do teletrabalho

Desde que assumiu a função de coordenador de 
novos negócios da Nestlé, empresa suíça produtora de 
alimentos, com sede no Brasil, o executivo Felipe Bar-
bosa também lida com uma rotina parecida. Direta e 
indiretamente, ele ainda tem que estar atento a uma 
equipe de cerca de 20 pessoas e, tal como Tatiana, sem-
pre está às voltas com reuniões de negócios com pes-
soas de diferentes regiões. “Não preciso me deslocar. 
Faço tudo através de videoconferência ”, diz. 

À medida em que a tecnologia avança, as distân-
cias diminuem, e o cumprimento de tarefas que antes 
exigiam grandes deslocamentos torna-se perfeitamen-
te possível ser feito de um só lugar. E, porque não, da 
própria casa? É o que fazem a Tatiana e o Felipe. Eles 
atuam com o teletrabalho, também conhecido como 
trabalho remoto, ou home office. 

O presidente da Sobratt (Sociedade Brasileira de 
Teletrabalho e Teleatividades), Álvaro Mello, afirma que, 
de acordo com o cruzamento de informações obtidas no 
IBGE e Ibope, 12 milhões de pessoas em todo o país tra-
balham a distância. Muitas, por necessidade das próprias 
empresas. Segundo Álvaro, para os empregadores, a viabi-
lização do trabalho a distância representa, principalmente, 
a redução de uma série de custos. “As empresas ganham 
ainda com a maior produtividade de seus colaboradores e 
melhoria de sua imagem institucional”, considera. 

Aumento do rendimento
As palavras de Álvaro Mello ecoam no dis-

curso de Tatiana. “No home office, você consegue 

controlar melhor o seu horário e foca mais, mas só 
funciona para alguns tipos de trabalho, não para 
todos. Para o meu, ele é essecial. Por exemplo, não 
perco tempo no trânsito, me deslocando. Então, ele 
é melhor em termos de performance. O único pro-
blema é a perda daquele convívio pre-
sencial  com os colegas. Mas se você 
é um profissional reconhecido 
pelos resultados, trabalhar a dis-
tância agrega muito”, considera. 

Felipe Barbosa faz coro 
com Tatiana. “Minha produ-
tividade aumentou. Antes, no 
meu outro trabalho, eu perdia 
duas horas por dia só de desloca-
mento. E nem trabalhava tão longe. 
Hoje, faço daqui (home office) 80% das 
minhas atividades. A empresa me disponibiliza 
computador, telefone, pacote de dados, e o pró-
prio sistema  para eu acessar, ou seja, me dá todas 
as ferramentas para eu exercer meu trabalho em 
casa”, diz. 

Perguntado sobre a preocupação do empre-
sariado com relação à segurança das informações, 
já que, assim como Felipe, profissionais que atuam 
com teletrabalho acessam os sistemas fora da es-
trutura das empresas, o presidente da Sobratt con-
sidera que “as instituições já evoluíram muito no 
modelo de segurança, graças a softwares e sistemas 
de firewall que protegem os dados”. 
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Perguntado sobre qual deve ser o perfil do profissional que trabalha home office, o presidente da Sobratt é 
categórico. “Tem que ser uma pessoa disciplinada. Há indivíduos que não têm essa habilidade e precisam daque-
la rotina de sair de casa para ir ao escritório. Se ficarem em casa, podem cometer o pecado de não cumprirem 
prazos, ou o contrário, trabalhando mais do que deviam. E não é isso que estamos propondo. Há a necessidade 
de ter muita disciplina no sistema de teletrabalho, respeitar as metas, ter autogerenciamento e administrar o 

tempo”, considera. 
Ainda conforme Álvaro, quando se adota o teletrabalho, uma imagem costuma ser co-

mum: a ideia de poder telefonar, responder e-mails, participar de teleconferências e fechar 
negócios usando pijamas e com a televisão ligada. Por mais que o home office permita o 
profissional estar mais à vontade em muitos momentos, é importante haver uma postura 
no contato com o público. “Não dá para estar ao telefone, em uma conversa profissional, 
com o cachorro latindo. Essas situações não só atrapalham o rendimento como ajudam 

a perpetuar a imagem equivocada de que trabalho em casa não é sério. Trabalhar em casa 
requer um espaço adequado para não haver interferências da rotina da casa”, avalia.

Outra dica que deve ser observada é a necessidade de a família entender que, apesar de 
a pessoa estar em casa, está focada no trabalho. “Desde o início, minha esposa e meu filho foram 

condicionados a respeitar o meu momento para o trabalho. Embora eu esteja fisicamente em casa, eles sabem 
que minha cabeça está voltada para a produtividade, para o cumprimento das minhas obrigações com a empre-
sa”, ressalta o Felipe, ciente também que, por conseguir adiantar muitas atividades e, por estar em casa, pode, de 
quebra, usufruir mais do lar doce lar.   

Perfil do profissional home office
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