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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, os moldes tradicionais de trabalho, marcados pela presença do 

empregado no ambiente físico do empregador e por sua subordinação direta a este, vêm 

cedendo lugar a formas flexibilizadas de labor, dentre as quais, destaca-se o teletrabalho 

realizado em casa. Pesquisas recentes demonstram o desejo cada vez maior dos colaboradores 

por mecanismos que tornem sua rotina de trabalho mais adequada às suas necessidades, com 

vistas à obtenção de melhor qualidade de vida, de maior proximidade ao seu círculo social e 

de dedicação a projetos pessoais. 

O fenômeno do teletrabalho veio para ficar e sua capacidade de difusão nas empresas e 

absorção pela cultura corporativa crescem, na medida em que as ferramentas tecnológicas e a 

inovação contínua permitem que colaboradores trabalhem de seus lares ou de outros locais, 

como se estivessem presentes no escritório. Nos dias de hoje, por meio da internet e de 

ferramentas de comunicação em tempo real, é possível receber ordens de qualquer local em 

que se possa conectar o computador a uma rede segura, bem como realizar tarefas diretamente 

do smartphone, garantindo maior dinamismo e liberdade ao empregado e melhores resultados 

para a empresa.  

Na sociedade pós-industrial, a mensuração da produtividade do colaborador não é 

mais em termos de horas de trabalho, mas, sim, de alcance dos resultados propostos e metas 

estabelecidas. Hoje, não há mais tanto o peso do “como” ou “onde” será realizada 

determinada tarefa: o que importa é que ela seja empreendida de maneira a atender aos 

objetivos organizacionais, gerando os resultados esperados. 

O teletrabalho, neste contexto, apresenta-se como elemento capaz de apoiar uma 

dinâmica conciliadora entre capital e trabalho e seus arranjos e implicações, na seara jurídica, 

devem ser avaliados, em conjunto aos fatores organizacional e humano. Este exercício é o 

objetivo do estudo ora empreendido, mas com ênfase nos profissionais que atuam na área de 

Tecnologia da Informação (TI), por motivos de segmentação temática e maior profundidade 

investigativa, para que seus resultados tragam contribuições inovadoras ao campo de 

conhecimento mais amplo do teletrabalho. 

O segmento de TI é um dos mais dinâmicos da economia nacional, tendo 

movimentado, em 2015, US$ 60 bilhões, empregando mais de 2 milhões de profissionais, em 

suas diversas áreas de atuação. Apesar de sua enorme relevância econômica e laboral, o 

campo de estudos sobre teletrabalho carece de uma investigação mais específica para o 

segmento de TI, possuindo as pesquisas e materiais acadêmicos recentes sobre o tema do 
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home office um caráter mais interdisciplinar e multissetorial, que não trazem uma visão 

detalhada por ramo de atividade.  

Considerando este fato, os esforços empreendidos nesta Tese de Láurea visam trazer 

novos aportes para o teletrabalho, mais especificamente, na área de TI. Este é o objeto 

principal desta investigação e, para concretizá-lo, a presente Tese foi segmentada da seguinte 

maneira: 

(i) o primeiro capítulo, intitulado “Teletrabalho na atualidade”, versará sobre o estado  

vigente do teletrabalho no mundo, com base em estatísticas recentes de estudos e pesquisas 

sobre o tema, abordando-se dados acerca de sua difusão nas empresas e de seus reflexos nos 

trabalhadores, além de uma avaliação recente sobre a prática de home office, no Brasil; 

(ii) o segundo capítulo, “Abordagem jurídica do teletrabalho”, tratará do fenômeno do 

teletrabalho em casa (home office), à luz do direito, analisando as principais peculiaridades do 

instituto e realizando uma breve passagem pela legislação nacional e internacional sobre a 

matéria, além de trazer aspectos relacionados à intimidade e à privacidade dos colaboradores, 

seu bem-estar, saúde e segurança, no trabalho fora da escritório; 

(iii) o terceiro capítulo, “Segmento de TI e teletrabalho”, traçará um panorama sobre o 

mercado de tecnologia da informação brasileiro e global, com estatísticas atuais sobre o tema 

e com dados relativos a seus profissionais, bem como trará uma abordagem concisa sobre a 

prática de home office, em empresas brasileiras e estrangeiras deste setor; 

(iv) no quarto capítulo, “Pesquisa sobre Home Office para Profissionais de TI”, serão 

apresentados os resultados de pesquisa empírica aplicada, especificamente, a profissionais de 

TI que trabalham em regime de home office, por um ou mais dias, durante a semana.  

Esta pesquisa para trabalhadores de TI que fazem home office é o ápice da 

investigação feita nesta Tese, uma vez que consolida o desenvolvimento temático realizado ao 

longo de todo o trabalho e traz contribuições novas para o campo de conhecimento do 

teletrabalho. A sequência lógica em que este estudo foi organizado – desenho do cenário 

contemporâneo sobre teletrabalho, no mundo e no Brasil; abordagem de seus reflexos na seara 

jurídica brasileira; análise do segmento-alvo de tecnologia da informação; e tratamento 

prático e realista do teletrabalho em TI, por meio de pesquisa empírica – visou trazer mais 

didatismo e esclarecimentos fundamentais, para se compreender este segmento econômico em 

franca expansão, mas ainda pouco explorado sob a ótica do teletrabalho. 

Esta Tese de Láurea, portanto, visa mais do que abordar o fenômeno do teletrabalho 

sob a ótica jurídica: sua finalidade é inseri-lo no contexto de um setores mais promissores da 

economia brasileira, cujas contribuições estão diretamente relacionadas aos próprios 
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mecanismos que facultam o trabalho à distância e a maior flexibilização das condições de 

labor. A investigação focada no segmento de TI possui mais do que fins de delimitação do 

objeto de estudo, mas, também, de um despertar necessário de atenção a este importante setor, 

de maneira que venham à tona contribuições inovadoras à pesquisa jurídica sobre 

teletrabalho: eis o cerne da presente Tese e o objetivo a que ela se presta. 
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CAPÍTULO 1 - TELETRABALHO NA ATUALIDADE 

 

1.1 Trabalho e flexibilidade no século XXI 
 

 Em estudo recente, empreendido pelas empresas Dell e Intel e intitulado “Future 

Workforce Study 2016”, são trazidas reflexões sobre como a tecnologia vem impactando o 

modo de trabalho de milhares de pessoas no mundo. Cerca de 3.800 trabalhadores de dez 

países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, China, Japão, Índia, Brasil 

e África do Sul) participaram da Pesquisa, que envolveu público que possui jornada de mais 

de 35 horas semanais, pertencentes a 7 segmentos específicos: educação, governo, serviços 

financeiros, saúde, manufatura, entretenimento/mídia e varejo. 

 A principal conclusão que esta Pesquisa trouxe é que a força de trabalho do futuro 

será: 

(i) mais móvel: as interações entre as pessoas cederão espaço para formas colaborativas 

de trabalho; 

(ii) mais produtiva: tecnologia melhor e mais rápida, combinada com colaboradores mais 

digitalmente conectados, estimulará o aumento da produtividade; 

(iii) mais capaz: os trabalhadores entenderão cada vez mais como usar a tecnologia, 

inclusive a inteligência artificial, de modo a melhor atingir os objetivos, em seus 

trabalhos
1
. 

Outra Pesquisa atual, focada em tendências de práticas de flexibilização no espaço de 

trabalho e o modo como elas estão sendo levadas a cabo pelas organizações, foi a “Trends in 

Workplace Flexibility”
2
, realizada pela WorldatWork

3
, em parceria com a FlexJobs

4
, aplicada 

                                                 
1
 Informações extraídas da versão “SlideShare” online do estudo “Future Workforce Study 2016” (DELL-

INTEL; BERLAND, 2016), link de acesso disponível em: <http://futurereadyworkforce.dell.com/the-new-

workforce-9am-to/>. Acesso em: 05/06/2016. 
2
 Informações extraídas da versão online do estudo “Trends in Workplace Flexibility” (WORLDATWORK, 

2015), link de acesso disponível em: <https://www.worldatwork.org/waw/adimLink?id=79123>. Acesso em: 

05/06/2016. 
3 

Fundada em 1955, a WorldatWork (www.worldatwork.org) é uma associação de recursos humanos sem fins 

lucrativos, voltada para profissionais e empresas, focada em remuneração, benefícios, equilíbrio entre trabalho e 

vida pessoal e engajamento, que apoia empresas na atração, motivação e retenção da força de trabalho. Ela 

possui mais de 65 mil membros, entre associados e assinantes de seu conteúdo informativo na sua página da 

internet, sendo que 80% das empresas top 500 do ranking da “Fortune” estão associadas a WorldatWork. 
4 

A FlexJobs (www.flexjobs.com) é uma empresa líder em serviços online para profissionais que estão em busca 

de teletrabalho, trabalho com horários flexíveis, em tempo parcial ou freelancers. A empresa oferece busca de 

vagas em mais de 100 segmentos, abrangendo desde cargos de início de carreira até os de nível executivo, em 

tempo integral ou parcial, já tendo ajudado mais de um milhão de pessoas, em suas pesquisas de oportunidades 

de trabalho. 

http://futurereadyworkforce.dell.com/the-new-workforce-9am-to/
http://futurereadyworkforce.dell.com/the-new-workforce-9am-to/
https://www.worldatwork.org/waw/adimLink?id=79123
http://www.worldatwork.org/
http://www.flexjobs.com/
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em 2015, a um público de 375 colaboradores do Canadá e Estados Unidos. Nesta Pesquisa, 

85% dos respondentes afirma que, nas empresas em que trabalham, o teletrabalho “ad hoc” – 

por exemplo, por motivos pessoais ou em ocasiões pontuais, como cuidar de um familiar 

doente – é a forma mais comum de flexibilização oferecida. Esta modalidade é seguida pelo 

horário flexível (horários de entrada e saída com margens flexíveis, em relação aos 

estabelecidos organizacionalmente) e trabalho por meio período, ambos existentes em 82% 

das empresas dos respondentes
5
.  

O teletrabalho regular com base mensal (realizado, pelo menos, uma vez ao mês) e o 

teletrabalho regular com base semanal (realizado, pelo menos, uma vez por semana) existem 

em 56% e 53% das empresas participantes da Pesquisa, respectivamente
6
. Horários flexíveis

7
 

(de ingresso e saída da empresa) são aqueles com maior grau de cobertura entre os 

colaboradores: 49% dos respondentes afirma que, nas empresas em que trabalham, são 

oferecidos a todas os colaboradores
8
.  

Segundo esta Pesquisa da WorldatWork, quanto ao teletrabalho realizado, pelo menos, 

uma vez por mês, 24% das empresas oferece a todos os colaboradores; 32% aplica-o apenas a 

alguns deles; e 45% não o oferece a nenhum colaborador
9
. O teletrabalho por pelo menos uma 

vez por semana possui incidência similar ao mensal: 22% das empresas oferece-o a todos os 

colaboradores; 30% oferece a alguns deles; e 48% não o aplica a nenhum de seus 

trabalhadores
10

.  

Estes dados da “Trends in Workplace Flexibility”, de 2015, que demonstram uma 

penetração ainda parcial de práticas de teletrabalho e flexibilização da jornada por empresas 

norte-americanas e canadenses, vão em direção oposta à percepção daqueles colaboradores 

que atuam em regime flexível. Na Pesquisa “Future Workforce Study 2016”, da Dell-Intel, 

                                                 
5
 Dados extraídos da versão online da Pesquisa “Trends in Workplace Flexibility” (WORLDATWORK, 2015), 

p. 9. 
6
 Ibidem. 

7
 Ibidem, p. 10.  

Segundo Manuel Martín Pino Estrada (2014, p. 94), os horários flexíveis são “horas de trabalho móveis”, que 

permitem que colaboradores possuam uma “certa margem de escolha sobre quando chegar e sair do trabalho”. 

As horas semanais de trabalho devem ser cumpridas, todavia, há liberdade para variar os horários de trabalho, 

dentro de limites estabelecidos na empresa. Dentre os benefícios advindos do horário flexível, podem ser 

mencionados: maior estímulo para a motivação dos trabalhadores; maior retenção de talentos e engajamento, na 

medida em que são incentivados o senso de responsabilidade e a autonomia; e maiores possibilidades de 

dedicação de tempo à vida pessoal. 
8
 WORLDATWORK, op. cit., p. 10. 

9
 Ibidem. 

10
 Ibidem. 
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52% dos respondentes afirmou trabalhar fora do escritório algumas vezes na semana, sendo 

34% destes em casa e, 15%, em locais públicos, como cafés
11

.  

Um dado importante deste estudo de 2016 é o de que a maior parte dos colaboradores 

que trabalha de forma remota afirma que consegue se concentrar melhor e obter mais 

equilíbrio entre vida pessoal e profissional (35%, em ambos os casos)
12

. Interessante notar 

que 22% dos respondentes considera que é benéfico poder escolher onde trabalhar, seja no 

ambiente padrão do escritório, seja também fora dele, exatamente porque isto lhes dá a 

sensação de que a sua vida não é apenas composta pelo ambiente de trabalho
13

. 

Os resultados obtidos na Pesquisa da WorldatWork, de 2015, também demonstram os 

efeitos positivos da flexibilização da rotina de trabalho, que são altamente reconhecidos pelos 

colaboradores: 60% dos participantes da Pesquisa acredita que o engajamento é 

potencializado por estes moldes de trabalho; 57% afirma que a motivação é estimulada; e 

68% se considera mais satisfeito com tais práticas
14

. O mesmo raciocínio se estende à 

progressão na carreira: de 2013 a 2015, a noção otimista dos efeitos da flexibilização para o 

crescimento profissional aumentou em 11% (de 7% para 18%)
15

.  

Ao mesmo tempo, a percepção negativa desse tipo de prática também cresceu de 3%, 

em 2013, para 10%, em 2015
16

, o que demonstra que o dualismo entre otimismo e receio, em 

torno do tema do trabalho em condições flexibilizadas, ainda é uma constante, nas 

organizações. Todavia, 53% dos respondentes da Pesquisa da WorldatWork concorda que a 

progressão de carreira e oportunidades de desenvolvimento profissional não são afetadas, 

quando o profissional trabalha em condições flexibilizadas, uma redução de 16% em relação 

aos valores obtidos no estudo de 2013, mas, ainda assim, um número satisfatório, que 

demonstra entusiasmo pela adoção destas práticas laborais
17

.   

Estes dados iniciais, extraídos de pesquisas realizadas nos últimos dois anos, com 

profissionais que trabalham de modo remoto, vêm reforçar a importância do tema, nos 

âmbitos das áreas de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional. É inegável, na 

emergência do século XXI, que as empresas buscam, constantemente, uma relação ótima 

                                                 
11

 Informações extraídas da versão “SlideShare” online do estudo “Future Workforce Study 2016” (DELL-

INTEL; BERLAND, 2016), slide 30. 
12

 Ibidem, slide 32. 
13

 Ibidem. 
14

 WORLDATWORK, 2015, p. 24. 
15

 Ibidem, p. 25. 
16

 Ibidem, p. 8. 
17

 Ibidem, p. 8. 
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entre pessoas e processos, para maximizar lucros e reduzir despesas, sendo isto resultado 

direto da maior produtividade e engajamento das equipes de trabalho.  

Nos próximos itens, serão abordados os resultados decorrentes destas práticas de 

flexibilização no trabalho, de acordo com levantamentos recentes sobre o tema e com a 

discussão vigente na literatura especializada.  

 

 

1.2 Trabalho fora do escritório: melhoria da mobilidade urbana e ganhos 

ambientais 

 

1.2.1 Mobilidade e teletrabalho: o caso norte-americano 

 

 Segundo Relatório de 2011, divulgado pela Telework Research Network, 45% dos 

norte-americanos que fazem “work-at-home” (WAH) e estão vinculados a uma companhia 

(não-autônomos), possui uma ocupação minimamente compatível com um regime de 

teletrabalho em tempo parcial
18

. Segundo dados deste estudo, os 2,9 milhões de norte-

americanos, que trabalham de modo remoto, ajudam a economizar 390 milhões de galões de 

combustível e evitam o lançamento de 3,6 milhões de toneladas de gases estufa por ano
19

.  

 De acordo com a Telework Research Network, se cada trabalhador norte-americano, 

com ocupação compatível com o WAH, permanecesse uma média de 2,4 dias por semana em 

seu lar (média de dias por semana que um teletrabalhador norte-americano fica em casa), não 

haveria a emissão de 51 milhões de toneladas de gases estufa, o que equivaleria à retirada de 

toda a força de trabalho da cidade de Nova Iorque das ruas, por exemplo
20

.  

 A não emissão desses gases traria economias de US$ 900 bilhões por ano, o que 

representaria uma redução de 46% das importações norte-americanas de petróleo do Golfo 

Pérsico. Ademais, segundo este raciocínio, há a projeção de que mais de 77 mil acidentes de 

trânsito poderiam ser potencialmente evitados
21

. 

                                                 
18

 LISTER; HARNISH, 2011, p. 4. 
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem. 
21

 Ibidem. 
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 Estes dados reforçam os ganhos em mobilidade e, por consequência, em 

sustentabilidade ambiental para toda a sociedade, provocadas pelo deslocamento do trabalho 

para fora do escritório. Este regime de trabalho possuiu um crescimento expressivo de 61% 

nos Estados Unidos, de 2005 a 2009, com projeção de um adicional de 4,9 milhões de norte- 

americanos em regime de teletrabalho, para o ano de 2016 (um potencial crescimento de 69%, 

comparando-se com os valores relativos ao ano de 2011)
22

. 

 Apesar disso, neste estudo de 2011, comprovou-se não haver uma correlação direta 

entre cidades com problemas de tráfego e mobilidade urbana e um nível maior de difusão do 

trabalho remoto. Pelo contrário: a cidade de Nova Iorque, em 2011, possuía apenas 2,1% de 

teletrabalhadores em regime regular, por exemplo
23

. A região metropolitana norte-americana 

com rede de metrô, apontada pela pesquisa como a que possui maior volume de pessoas que 

faz home office, é a de San Diego-Carsblad-San Marcos, no Estado da Califórnia, na qual 

4,2% possui seu lar como local primário de trabalho
24

. O menor índice é para Detroit-Warren-

Livonia (Michigan), com 1,8% da população sob este regime
25

. 

 Coincidentemente, a região com maior crescimento na aplicação do teletrabalho está 

situada no norte do Estado da Califórnia, conglobando as cidades de Riverside, San 

Bernardino e Ontario, com um aumento de 77%, desde 2005
26

. Os resultados do estudo, no 

entanto, comprovaram que, apesar da discrepância do volume de teletrabalhadores nas 124 

regiões metropolitanas norte-americanas avaliadas, 34% apresentou grande crescimento desta 

modalidade de trabalho, nos últimos cinco anos, comparando-se com a média nacional. As 

maiores barreiras à expansão do home office e de práticas flexíveis de trabalho, de acordo com 

o estudo, estão ligadas a dois fatores organizacionais principais: a resistência das lideranças e 

a falta de confiança
27

. 

 Uma questão econômica interessante abordada pela Telework Research Network, 

peculiar ao contexto comercial norte-americano, é a própria redução de gastos com petróleo: a 

projeção de crescimento de preços de petróleo é uma preocupação refletida no estudo, que 

pode motivar um aumento do trabalho remoto
28

. Ademais, há a busca pela redução de custos 

fixos e indiretos de empresas, como despesas operacionais e os gastos decorrentes da 

                                                 
22

 LISTER e HARNISH, 2011, p. 4. 
23

 Ibidem, p. 5. 
24

 Ibidem. 
25

 Ibidem. 
26

 Ibidem. 
27

 Ibidem. Estes fatores serão abordados mais detalhadamente adiante (cf. seção 1.4). 
28

 Ibidem, p. 23. 
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manutenção do espaço físico, de mobiliário e capacidade ociosa interna da empresa. Todos 

estes fatores podem corroborar uma maior expansão de práticas mais flexíveis de trabalho.  

 De acordo com este estudo de 2011, se os 50 milhões de potenciais teletrabalhadores 

norte-americanos realmente trabalhassem de casa, ao menos em regime regular parcial (meio 

período), baseando-se nas estimativas da “Telework Savings Calculator™”, os ganhos seriam 

expressivos para o meio ambiente, comunidade, sociedade, empresas e indivíduos. Haveria 

uma economia de US$ 13 mil por trabalhador e um aumento de produtividade expressivo: 

US$ 466 bilhões
29

. Além disso, a redução de custos relativos a imóveis (aluguel, despesas 

fixas mensais e outros custos correlatos) seria de US$ 170 bilhões, o que representa 20% de 

redução neste tipo de custo
30

. 

 Em termos de gestão de pessoas e retenção de talentos, haveria uma redução de US$ 

28 bilhões em termos de absenteísmo (redução de 25% do volume atual norte-americano) e 

10% menos de turnover
31

. Isto sem contar o aumento da qualidade de vida e equilíbrio entre 

vida pessoal e profissional, o que garantiria um maior potencial às empresas dos Estados 

Unidos em reter os melhores talentos. 

  

1.2.2 Mobilidade e teletrabalho no Brasil 
  

 A questão da mobilidade urbana também é foco de atenção nas grandes cidades do 

Brasil. Em 2013, no evento “Fórum de Sustentabilidade Exame”, realizado em São Paulo, o 

World Resources Institute Brasil (WRI) defendeu a questão da mobilidade urbana como parte 

das políticas de responsabilidade corporativa, tendo elencado algumas ações fundamentais 

que as empresas devem tomar frente ao tema. Estas iniciativas são: horários flexíveis, home 

office, sistemas de telecomunicação, políticas de incentivo de mobilidade (caronas solidárias e 

bicicletários, por exemplo) e o desenho de planos de mobilidade
32

. 

 A Resolução n
o
  24, de 10 de abril de 2013, da SMA (Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo), por sua vez, foi pautada no “Estudo de Estratégias de Gestão de 

                                                 
29

 LISTER; HARNISH, 2011, p. 23. 
30

 As empresas participantes da Pesquisa de 2015 do WorldatWork também apontaram o teletrabalho como um 

mecanismo estratégico para a redução de custos fixos, como de aluguéis e mobiliário (24%) e para a geração de 

iniciativas sustentáveis de preservação do meio ambiente (20%). Dados extraídos da versão online da Pesquisa 

“Trends in Workplace Flexibility” (WORLDATWORK, 2015, p. 7). 
31

 LISTER; HARNISH, op. cit. 
32

 Informações extraídas de artigo de notícias do Portal Planeta Sustentável (2013). Link de acesso disponível 

em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/5-jeitos-empresas-contribuirem-mobilidade-

urbana-760974.shtml?func=1&pag=1&fnt=14px>. Acesso em: 20/06/2016. 

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/5-jeitos-empresas-contribuirem-mobilidade-urbana-760974.shtml?func=1&pag=1&fnt=14px
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/5-jeitos-empresas-contribuirem-mobilidade-urbana-760974.shtml?func=1&pag=1&fnt=14px
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Mobilidade via Teletrabalho e Teleatividades no Estado de São Paulo”, realizado em parceria 

com a SOBRATT (Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades) e a CETESB 

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). O objetivo desta Resolução foi elaborar um 

Grupo de Trabalho, orientado ao levantamento de informações de relevo sobre experiências 

em teletrabalho e atividades remotas, no Brasil e no mundo, a fim de se implementar políticas 

públicas de incentivo a tais formas de labor, para melhorar a qualidade de vida de 

trabalhadores e a sustentabilidade ambiental. 

 Este Estudo avalia a sustentabilidade proporcionada por práticas de teletrabalho em 

três vertentes principais: econômica, ambiental e social.  

 Em termos da sustentabilidade econômica, o teletrabalho tem o condão de trazer 

ganhos financeiros e não-financeiros
33

. Dentre os benefícios financeiros, podem ser 

mencionadas a redução de custos por trabalhador, o incremento da produtividade e a queda no 

absenteísmo, além da diminuição do uso de veículos automotivos e gastos com combustível, 

por consequência. Os fatores-não financeiros, por sua vez, estão ligados à maior possibilidade 

de dedicação dos empregados à sua vida pessoal, às suas famílias, além da economia das 

horas por dia, perdidas no trânsito, reduzindo o stress cotidiano e trazendo reflexos positivos 

para sua autoestima
34

. 

 Segundo o Relatório, baseado em dados de 2013, do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), foi apurado que o paulistano gasta, diariamente, uma média de 42,8 minutos 

para ir de casa ao trabalho, número menor apenas que o dos trabalhadores de Xangai (50 

minutos)
35

. Considerando ida e volta, o tempo médio diário despendido na rota casa-trabalho-

casa chega a 85,6 minutos, o que equivale a mais de 28 horas em um mês, gastas em função 

do deslocamento para a empresa
36

.  

 Dados de março de 2016, divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São 

Paulo (Detran-SP), demonstram que o número de carros no Estado permanece em níveis 

extremamente elevados: 27,8 milhões de veículos, perfazendo um terço de toda a frota 

                                                 
33

 Informações extraídas da versão online do “Estudo de Estratégias de Gestão de Mobilidade via Teletrabalho e 

Teleatividades no Estado de São Paulo” (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO 

PAULO et al., 2013, p. 20), link de acesso disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2013/09/Teletrabalho_e_Teleatividades_SMA_Ago20131.pdf>. Acesso em: 10/06/2016. 
34

 Ibidem, pp. 21-24. 
35

 Ibidem, p. 26. 
36

 Ibidem. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/2013/09/Teletrabalho_e_Teleatividades_SMA_Ago20131.pdf
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nacional, sendo 17,6 milhões de carros de passeio (63%)
37

. Em maio de 2015, a frota de 

veículos da cidade de São Paulo atingiu a marca recorde de 8 milhões, o que representa um 

carro para cada 2,03 habitantes
38

. Os custos anuais decorrentes de congestionamentos 

provocados pelo excesso de automóveis, na cidade de São Paulo, são da ordem de R$ 40 

bilhões, conforme estudo publicado, em 2013, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o 

equivalente a 1% de todo o PIB brasileiro gasto, anualmente, no trânsito da capital do Estado 

de São Paulo
39

. 

 Sob o pilar da sustentabilidade ambiental, o teletrabalho traz ganhos consideráveis, 

uma vez que há uma diminuição na quantidade de deslocamentos com uso de veículos 

motorizados. O resultado é a emissão menor de gases estufa, como o dióxido de carbono 

(CO2) e outros poluentes advindos da queima de hidrocarbonetos.  

 Por fim, no âmbito da sustentabilidade social, os ganhos são inúmeros: melhores 

oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência (PCD); com parentes idosos, que 

necessitam de cuidados especiais; e com filhos pequenos
40

. Até ganhos em termos de 

segurança pública emergem, neste contexto: com menos pessoas circulando nas ruas, reduz-se 

a vulnerabilidade a furtos, roubos e sequestros relâmpagos, além da redução de outros 

passivos trabalhistas, como acidentes, no percurso para o trabalho ou para a casa
41

. 

                                                 
37

 Informações extraídas de artigo de notícias do portal UOL (17 de maio de 2016), link de acesso disponível em: 

<http://carros.uol.com.br/noticias/redacao/2016/05/17/com-176-milhoes-de-carros-sp-tem-gol-fusca-e-kombi-

no-ranking.htm>. Acesso em: 10/06/2016. 
38

 Informações extraídas de artigo de notícias do Portal G1 (25 de maio de 2015), link de acesso disponível em: 

<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/05/sao-paulo-bate-marca-de-8-milhoes-de-veiculos.html>. Acesso 

em 10/06/2016. 
39

 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO et al., 2013, p. 27. Link de acesso 

disponível em:  

<http://www.ambiente.sp.gov.br/wp-

content/uploads/2013/09/Teletrabalho_e_Teleatividades_SMA_Ago20131.pdf>. Acesso em: 10/06/2016. 
40

 A empresa brasileira de call center Home Agent (www.homeagent.com.br) é a primeira e única do país a ter 

todos os seus colaboradores em regime de home office. A Home Agent fornece toda a infraestrutura de trabalho e 

comunicação para seus times, que trabalham exclusivamente em seus lares (inclusive supervisores e gerentes). 

Em palestra ministrada, na reunião de associados e visitantes da SOBRATT (Sociedade Brasileira de 

Teletrabalho e Teleatividades), em 23 de maio de 2016, foi comentada a presença, nesta empresa, de 

colaboradores aposentados, que descobriram, neste trabalho de telemarketing em casa, uma forma de se 

manterem ativos e obterem uma renda mensal. Como plataformas de comunicação remota, a empresa utiliza 

ferramentas online como o Slack e o WebEx (conferências virtuais). O turnover da Home Agent é de uma média 

de 1% a 2% (muitíssimo abaixo da média de mercado, que beira os 15%) e, em pesquisa realizada com os seus 

colaboradores, foram mencionados os seguintes benefícios auferidos pelo trabalho remoto: maior proximidade 

com os familiares; possibilidade de cuidar de um parente doente; capacidade de estudar mais; melhor qualidade 

de sono; redução de contágio por vírus (fator de relevo para gestantes). Muitas destas pessoas afirmam ter 

recusado oportunidades de trabalho com salários maiores, para não perderem a qualidade de vida que possuem 

na Home Agent. 
41

 SECRETARIA... et al., op. cit., p. 43. 
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 Outros benefícios também podem ser citados, como melhoria na qualidade do sono 

diário, alimentação mais balanceada e caseira, menos stress no cotidiano e mais tempo para 

passar com familiares e amigos. Todos estes elementos conjugados culminam em uma melhor 

saúde física e bem-estar mental para os trabalhadores, o que se reflete, de modo direto, em sua 

dedicação às tarefas diárias, elevando sua produtividade e implicando maiores ganhos 

econômicos para a empresa. 

  

 

1.3 Novas tecnologias a favor do teletrabalho 

 

 A Pesquisa “Future Workforce Study 2016”, realizada pelas companhias Dell e Intel, 

afirma que “na medida em que as tecnologias de comunicação que aumentam a produtividade 

avançam, os trabalhadores se tornam crescentemente desconfortáveis com as potencialidades 

do espaço de trabalho padrão”
42

. Apesar de ainda estarem ligados a uma realidade de 

equipamentos mais antigos, como desktops e telefones de estrutura fixa, “estes colaboradores 

estão prontos para um local de trabalho que possa acomodar seus estilos de vida, que estão em 

mudança”
43

, em virtude dos avanços em tecnologia e mobilidade comunicativa.  

Interessante é notar que os colaboradores da atualidade têm consciência de que uma 

evolução maior é possível – e de que ainda não chegaram lá. Isto porque 44% dos 

participantes da pesquisa Dell-Intel considera que os atuais espaços de trabalho que possuem 

ainda não são inteligentes o suficiente para eles e 57% deles tem a expectativa de que a 

evolução nestes espaços ocorrerá dentro dos próximos cinco anos
44

. 

 Um em cada três respondentes da Pesquisa afirma que as tecnologias que possuem em 

seus lares são mais avançadas do que as disponíveis em seus locais de trabalho
45

. Além disso, 

46% deles considera que fatores relacionados à tecnologia são uns dos que mais os fazem 

desperdiçar horas de trabalho diárias, sendo os principais motivos de ineficiência ligados a: 

                                                 
42

 DELL-INTEL, BERLAND, 2016, slide 5. 
43

 Ibidem. 
44

 Ibidem, slide 9. Importante atentar para o fato de que o Brasil foi o país em que houve o maior percentual de 

respondentes que considera que o espaço de trabalho atual não é inteligente o suficiente para os colaboradores: 

47% dos respondentes brasileiros acredita nesta assertiva, versus 36% (Canadá e Estados Unidos), 45% (Ásia-

Pacífico e Japão) e 46% (Europa e África do Sul). 
45

 Ibidem, slide 10. 
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atividades administrativas (19%); softwares lentos e que apresentam problemas inesperados 

(19%)
46

; e dispositivos ultrapassados (17%)
47

. 

 Em pesquisa realizada em março de 2016 pela Kensington, empresa norte-americana 

especializada em acessórios para desktops e soluções móveis para profissionais de TI, de 

negócios e que trabalham em regime de home office, foi analisada a forma como os home 

officers estão utilizando acessórios e ferramentas digitais, para aumentar sua produtividade. 

Nesta pesquisa, participaram 233 respondentes e os resultados dela apontam para os 

smartphones como ferramenta indispensável, que garante produtividade a estes profissionais, 

fundamentais para que façam a gestão de suas atividades, de qualquer local de trabalho
48

. 

 Dentre as quatro principais atividades de trabalho realizadas pelo smartphone, a 

pesquisa da Kensington revelou que 90% dos profissionais faz uso deste para envio de e-

mails, mensagens de texto e telefonemas; 79% utiliza para organizar seu calendário de 

reuniões e atividades diárias; 70%, para visualizar mapas e utilizar serviços de geolocalização 

(GPS); e, 67%, para tirar fotos. Um dado interessante da pesquisa é que 42% dos 

entrevistados que faz home office acessa o smartphone pelo menos 25 vezes em um dia de 

trabalho. Cerca de 25%, por sua vez, afirma utilizar o smartphone cerca de 26 a 50 vezes por 

dia de trabalho, para desempenhar atividades profissionais e tarefas pessoais, indicador que 

demonstra a extrema dependência destes aparelhos por estes profissionais
49

. 

 O estudo completo da Kensington comprova que o smartphone atua como um 

subconjunto do computador, com mecanismos de comunicação que vão além da capacidade 

que um desktop tradicional possui para tal função. Ao mesmo tempo, enquanto o smartphone 

confere maior flexibilidade e liberdade ao modo como o profissional trabalha, há uma espécie 

de conflito para este em trabalhar de modo eficiente, diante de tantos acessórios 

computadorizados e ferramentas que possui para utilizar, e isto é ainda mais patente para os 

profissionais que trabalham de seus lares.  

 Para serem mais produtivos no uso de computadores pessoais (desktops), cerca de 

80% dos respondentes afirma utilizar teclado e mouse, enquanto 47% utiliza um monitor, para 

auxiliar no ganho de eficiência. O uso destas ferramentas de hardware apoia o teletrabalhador 

                                                 
46

 O Brasil é o país que possui a maior taxa de respondentes que afirma que o principal motivo tecnológico de 

desperdício de horas por dia, no trabalho, é o uso de softwares lentos e que apresentam problemas inesperados: 

23%, versus 17% (Canadá e Estados Unidos), 17% (Ásia-Pacífico e Japão) e 20% (Europa e África do Sul).  
47

 Ibidem. 
48
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home-office-productivity-survey-300258687.html. Acesso em: 15/06/2016. 
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no alcance de uma rotina mais organizada e que o torne mais produtivo, por consequência. 

Segundo a Kensington, 36,5% dos pesquisados afirma utilizar mais de um monitor e 21,5% 

possui uma estação de trabalho em seus lares, para a melhor utilização dos instrumentos de 

trabalho
50

. 

 Grande parte dos respondentes afirma ter restrições de espaço para trabalhar em casa: 

46,5% tem restrição, porém, possui um cômodo dedicado, para deixar os materiais 

necessários. Apenas 26% afirma ter um bom espaço disponível para as atividades laborais 

remotas, enquanto 27% informa que possui extrema limitação, para comportar os aparelhos de 

trabalho à distância
51

. 

 A geração Y ou millenials são os mais entusiastas da tecnologia: segundo o estudo 

“Future Workforce Study 2016”, 79% dos colaboradores da geração Y participantes da 

pesquisa considera que os locais de trabalho estão se tornando cada vez mais colaborativos; 

entre os respondentes da faixa de mais de 35 anos, este número é 67%
52

. Dentre os millenials 

participantes da pesquisa, 42%, inclusive, afirmou ser propenso a sair de um emprego que não 

lhe ofereça infraestrutura tecnológica dentro de padrões razoáveis; dentre os adultos com mais 

de 35 anos, este número cai para 25%
53

.  

 As principais ferramentas tecnológicas utilizadas para a comunicação dos 

teletrabalhadores que participaram da Pesquisa do WorldatWork 2015 são: o virtual private 

network (VPN)
54

, usado por 86% dos respondentes; mensagens instantâneas de texto (74%); 

softwares de comunicação virtual, como por exemplo, a plataforma de conferências virtuais 

da Cisco, chamada WebEx (70%)
55

; e os sistemas de telefonia (61%). 
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Segundo a Pesquisa de 2015 da WorldatWork, dentre as principais ferramentas que as 

empresas custeiam para os seus teletrabalhadores, 66% delas fornece laptops, 36% oferece 

smartphones, 34% arca com os custos de softwares e 21% fornece acesso à internet
56

. 

 

1.3.1 Novas tendências tecnológicas e os efeitos na comunicação entre os 

colaboradores 

 

 No estudo Dell-Intel sobre a força de trabalho do futuro, 57% dos respondentes afirma 

preferir a comunicação entre seus pares de modo presencial (“face to face”). Este número 

surpreende, na medida em que 43% não possui preferência pela comunicação física e direta: 

pelo contrário, 9% prefere se comunicar via telefone, 5% via vídeo e 21% não possui 

preferência específica. O Brasil é o país com maior percentual de não preferência por 

comunicação “cara a cara” (31%)
57

 e o segundo menor percentual de preferência por 

comunicação presencial (55%)
58

. Definitivamente, a tecnologia é um fator fundamental que 

está movimentando esta tendência de inclinação pela comunicação remota, algo impulsionado 

ainda mais pelos smartphones e webconferências.  

 Em fevereiro de 2016, a Kensington publicou em seu blog os aplicativos que garantem 

maior produtividade aos profissionais de TI
59

. Os aplicativos mencionados estão exatamente 

ligados a soluções que garantem comunicação remota mais efetiva entre equipes, seja por 

meio de conversas instantâneas, seja por gestão de e-mails. 

 Dentre esses aplicativos, destacam-se o Slack
60

, software de comunicação de equipes 

com suporte a canais (disponível em versão web e aplicativo, com cobrança mensal para uso), 

que permite conversas em modo privado e possui integração com serviços externos. O Slack 

permite que um grupo de pessoas conversem em conjunto, com uma interface amigável e de 

fácil usabilidade.  

 Esta ferramenta torna mais dinâmica a comunicação entre equipes e, no caso do home 

office, é um grande diferencial, exatamente pela distância física, existente entre os membros 
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de um time. Ademais, esta solução evita a troca extensiva de e-mails, que acabam impactando 

o tempo de resposta e resolução de questões críticas, especialmente, as que envolvem projetos 

e iniciativas para clientes externos. 

 A versão para celular do Microsoft Outlook também é uma ferramenta que garante 

maior produtividade aos profissionais de TI, com integração direta para Word e Excel. Para 

usuários de Mac, o aplicativo de gestão de e-mails AirMail é um dos mais utilizados, o que 

demonstra a importância destes apps de comunicação móvel instantânea para os home 

officers. 

 

1.3.2 Tendências inovadoras nas tecnologias do espaço de trabalho 

 

 Na Pesquisa Dell-Intel, quatro indicadores de inovação relevantes foram introduzidos 

para os questionamentos aos participantes: economia colaborativa, realidade 

virtual/aumentada, inteligência artificial e internet das coisas. Em todas estas categorias, o 

Brasil é destaque: possui o maior indicador de propensão à economia compartilhada por 

compra e venda de bens e serviços (51%)
61

 e é o país com maior disposição de uso de 

tecnologias de realidade virtual e aumentada (93% é totalmente disposta a utilizá-las)
62

. 

 O Brasil também possui o maior percentual de colaboradores que concordam 

totalmente que a inteligência artificial é uma ferramenta que pode melhor apoiá-los em seus 

espaços de trabalho: 89% dos respondentes brasileiros concorda totalmente com isso, versus 

77% dos pesquisados da Ásia-Pacífico e Japão, 52% da Europa e da África do Sul e 49% do 

Canadá e Estados Unidos. Curiosamente, 31% de todos os respondentes, em nível global, 

teme que a inteligência artificial, futuramente, possa extinguir seu trabalho, que pode ser 

substituído por uma máquina ou robô, por exemplo. 

 A internet das coisas (IoT, internet of things) também é outro fator de inovação que 

está motivando os colaboradores: dos participantes da pesquisa, 40% considera que a IoT 

poderá ajudar na incorporação de tecnologia no espaço de trabalho; 39% acredita que ela 

tornará mais fácil a conexão com dispositivos móveis e a comunicação; e, 37%, que tornará 

os espaços de trabalho mais eficientes, em termos de energia dispendida. 

                                                 
61
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1.4 Barreiras para a difusão de formas flexíveis de trabalho 

 

Nestas recentes pesquisas analisadas, bem como em outros estudos similares dos 

últimos anos, duas variáveis são apontadas como os principais fatores que impactam a maior 

difusão do teletrabalho e outras formas flexíveis de trabalho nas empresas. Elas são ligadas a 

questões de cultura corporativa (resistência das lideranças, especialmente as mais seniores, na 

adoção de tais práticas) e a questões organizacionais (estrutura e desenho de cargos e 

respectivas atividades, que não se coadunam com um molde flexibilizado de trabalho). 

 

1.4.1 O papel das lideranças na flexibilização do trabalho 
 

 Segundo os resultados obtidos pela Pesquisa de 2015 da WorldatWork, um dos 

principais motivos que afeta a possibilidade de maior difusão do teletrabalho nas empresas 

ainda é a resistência das lideranças, somando-se a esta a existência de posições cuja natureza 

não contribui para a possibilidade de flexibilização. A liderança sênior tende a ser mais 

resistente do que a liderança intermediária, para a adesão a programas de trabalho remoto, por 

exemplo
63

. 

 De acordo com esta Pesquisa, a possibilidade de iniciar um trabalho flexibilizado 

depende mais da interface com lideranças diretas e no contexto dos departamentos, mas, 

geralmente, não algo é disseminado a todos os colaboradores. Isto é uma realidade para 41% 

das empresas nas quais os respondentes da Pesquisa trabalham
64

.  

 O papel das lideranças é fundamental, neste sentido: frequentemente, apenas uma 

pequena parte dos gestores e líderes concorda com a ideia de que a flexibilidade é um fator 

essencial para o sucesso da organização (42% apenas acredita na flexibilidade como um 

verdadeiro valor organizacional)
65

. Quando os gestores são contratados ou promovidos, 

pesquisas mostram que 76% das empresas não considera como fator relevante a capacidade e 

propensão destes para liderar equipes em ambientes mais flexíveis, por exemplo
66

.  

 Conforme mostram os dados da WorldatWork, a resistência das lideranças mais 

seniores é apontada como a principal barreira para a ausência ou pequena quantidade de 

práticas mais flexibilizadas de trabalho. Nas empresas em que o teletrabalho mensal 
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(realizado, pelo menos, uma vez por mês) não é difundido, 49% dos respondentes atribui à 

cultura presente nas lideranças mais seniores como a maior barreira enfrentada
67

.  

 Para o caso do teletrabalho semanal (realizado, pelo menos, uma vez por semana), esse 

indicador é ainda mais crítico: 54% dos pesquisados alega que a resistência da gestão mais 

sênior é o maior obstáculo para a maior difusão da prática ou até para a ausência desta na 

empresa
68

. Percentual muito similiar ocorre nas empresas em que não é aplicado o 

teletrabalho em tempo integral: 52% atribui à gestão sênior este fator
69

.  

De fato, apenas 28% das empresas pesquisadas possui gerentes que são formalmente 

encorajados a encontrar soluções de flexibilidade, que melhor se adequem às necessidades de 

seus times, enquanto apenas 39% das lideranças é adepta a tal prática de modo proativo, sem 

necessidade de estímulos formais por parte da empresa
70

. A maioria das empresas nas quais 

os respondentes da Pesquisa trabalham (53%) não possui estratégias orientadas à 

flexibilização da rotina de trabalho
71

.  

Mesmo as empresas que têm a flexibilidade como parte da cultura corporativa, apenas 

19% possuem-na de maneira formalizada e documentada para aplicação a seus 

colaboradores
72

. Sendo a existência de programas de flexibilidade de trabalho, como o home 

office e outras modalidades de teletrabalho, pouco condicionadas à presença de programas 

formais nas empresas, o que prevalece, na maioria das vezes, de fato, é a importância da 

atuação das lideranças mais imediatas (intermediárias).  

 Neste sentido, 93% dos líderes afirma que objetivos de performance não incluem, 

normalmente, ações que estimulem a consideração e/ou utilização de opções de flexibilidade, 

na rotina de trabalho pelos seus liderados
73

. Alinhado com esta tendência apontada, está o 

pequeno percentual de 3% das organizações que utilizam cálculos de ROI (retorno sobre o 

investimento) aplicados a programas de flexibilização da rotina de trabalho, o que implica 

mensuração de variáveis como matrizes de performance do colaborador e equipes, avaliação 

de produtividade, pesquisas de engajamento etc
74

. 
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 A Pesquisa do WorldatWork também mostrou que treinamentos focados em práticas 

de flexibilização do modo de trabalho ainda não são difundidos entre as empresas. Cursos e 

técnicas de ganho de produtividade e eficiência, para trabalhadores que são adeptos a uma 

rotina flexibilizada de trabalho, não são atividades comuns entre as organizações dos 

participantes da Pesquisa, com apenas 15% das empresas apresentando esta prática
75

. Ao 

mesmo tempo, boa parte das empresas não usa a oferta de uma rotina flexível de maneira 

estratégica, para atrair novos colaboradores (44% não faz esse tipo de propaganda para a 

atração de novos talentos)
76

. 

 

1.4.2 A natureza do trabalho desempenhado 

 

 De acordo com estudo da Telework Research Network, de 2011, dos norte-americanos 

que trabalham em regime de teletrabalho, 76% está vinculado a empresas privadas
77

. Este 

índice era de 81%, em 2005, e sua queda se deve ao aumento desta tendência no setor público 

federal e estadual do governo dos Estados Unidos. O perfil do teletrabalhador norte-

americano, de acordo com o estudo do Telework Research Network, é uma pessoa de idade 

média de 49 anos, com ensino superior, assalariado, não-autônomo e com ganhos de 

aproximadamente US$ 58 mil por ano, em companhias com mais de 100 colaboradores
78

. 

 Os nonexempt employees norte-americanos (empregados que recebem pagamento 

pelas horas-extras trabalhadas) são os menos propensos a trabalhar remotamente. As grandes 

empresas e as que empregam em regime não-autônomo, nos Estados Unidos, são as que mais 

praticam o “work-at-home” entre seus colaboradores. 

 Mais de 70% dos norte-americanos que trabalha em casa possui ocupações gerenciais, 

são especialistas ou atuam na área de vendas, trabalhando, usualmente, em escritórios
79

. Um 

levantamento de 2011 da WorldatWork (“2011 Survey on Workplace Flexibility”) mostrou 

que 83% das pessoas em regime de home office possuiu razões pessoais específicas, que 

motivaram a decisão, e as companhias com 10 mil ou mais colaboradores foram as que mais 
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ofereceram esse tipo de regime de trabalho (72%-73% versus 52%-62% para empresas 

menores)
80

.  

 As empresas com menos de 100 e as com 10 a 20 mil colaboradores possuem 

propensão maior a oferecer home office, pelo menos uma vez na semana (63% e 64%, 

respectivamente) e as empresas maiores (com mais de 20 mil colaboradores) são as que 

possuem maior índice de adesão à prática (77%)
81

. A conclusão do estudo foi que, nos 

Estados Unidos, quanto maior a empresa, mais propensa ela é em oferecer home office em 

tempo integral aos trabalhadores (56%), enquanto as menores são as menos dispostas (25%)
82

. 

 Segundo o estudo, 82% das “100 melhores empresas para se trabalhar”, do ranking da 

Fortune Magazine, permite que seus colaboradores trabalhem fora do escritório, pelo menos, 

20% do tempo de trabalho
83

. A projeção do estudo de que, em 2016, haverá 63 milhões de 

teletrabalhadores, nos Estados Unidos, baseia-se em fatores como evolução de tecnologias de 

comunicação e colaboração e a busca por condições mais flexíveis de trabalho pela geração 

Y, somada ao crescente volume de aposentados da geração baby boomer. A busca por maior 

engajamento dos colaboradores e a queda do número de lideranças com mentalidade 

resistente à adoção do home office, também, são fatores que corroboram este crescimento
84

.  

 Todavia, a existência de posições que não são condizentes ou alinhadas a 

possibilidades de flexibilização também é apontada como causa que inviabiliza a maior 

difusão de práticas de trabalho remoto. Segundo resultados da Pesquisa da WorldatWork 

2015, dos respondentes que alegam não existirem horários flexíveis no trabalho, 54% atribui à 

falta de natureza dos cargos e funções que possibilitem sua aplicação
85

. 

A Pesquisa da WorldatWork reforça os resultados da Pesquisa Dell-Intel, segundo os 

quais o teletrabalho é mais aplicado para aqueles colaboradores que trabalham sob regime de 

isenção de pagamento de horas-extras (exempt)
86

: 99% das empresas aplica o teletrabalho “ad 

hoc” a estes; 97%, o teletrabalho mensal; 98%, o semanal; e, 95%, em tempo integral. Para os 

trabalhadores não-isentos (os nonexempt employees, que fazem jus ao pagamento de horas-
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extras trabalhadas) e os executivos, estes números são muito inferiores, o que demonstra sua 

menor incidência para este regime de trabalhadores
87

. 

O teletrabalho em tempo integral é um dos mais raros nas empresas: 66% não o 

oferece a nenhum colaborador, não sendo uma prática disseminada no mercado, segundo a 

Pesquisa WorldatWork, de 2015
88

. A aposentadoria gradual (transição gradual para aqueles 

que estão na iminência de se aposentar, o que inclui redução de jornada de trabalho, por 

exemplo), o trabalho compartilhado e as pausas na carreira (off-ramps) são as práticas mais 

ausentes em empresas (70%, 79% e 82% das organizações, respectivamente, não as aplica 

para seus colaboradores)
89

.  

As empresas grandes, com 10 a 20 mil colaboradores, são as que mais aplicam o 

teletrabalho: 70%, oferecem-no de maneira mensal; 68%, de forma semanal; e 46%, em 

período integral
90

.  

 

1.5 Mensuração de produtividade e cultura de flexibilidade 

 

Um dado positivo da Pesquisa “Trends in Workplace Flexibility”, de 2015, da 

WorldatWork, comparado aos resultados da sua edição de 2013, é aquele que diz respeito à 

mensuração de produtividade dos teletrabalhadores. Em 2013, 53% dos gestores considerava 

difícil a tarefa de fazer esta mensuração; em 2015, este percentual caiu para 39%, o que 

representa ganhos em capacidade de liderança e confiança nesse tipo de gestão
91

.  

Outra melhoria obtida na Pesquisa de 2015 fora a de comparação entre 

teletrabalhadores e trabalhadores que ficam no escritório: 36% dos gestores, em 2013, 

considerava os primeiros tão produtivos quanto os segundos. Em 2015, este percentual passou 

para 48%, um crescimento de mais de 30% em dois anos
92

, o que demonstra uma visão 

crescentemente positiva acerca da capacidade e qualidade de entrega daqueles profissionais 

que não trabalham de modo permanente, dentro do escritório. 

Uma evolução na Pesquisa de 2015 também fora a quantidade de respondentes que 

afirma que a empresa na qual trabalha possui Plano de Continuidade de Negócios (PCN), em 
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caso de contingência, no qual o uso de arranjos flexíveis de trabalho são levados em conta, 

para a manutenção das atividades empresariais. Este número era 46%, na Pesquisa de 2013, e 

aumentou para 82% dos respondentes, na Pesquisa de 2015, o que representa uma percepção 

dobrada da relevância do teletrabalho para a continuidade dos negócios (em caso de desastres 

que afetem processos críticos) e para a própria perenidade das organizações
93

. 

A Pesquisa também utilizou uma metodologia interessante para a mensuração do grau 

de maturidade cultural das empresas, em relação à aplicação de práticas flexíveis de trabalho. 

Esta foi realizada por meio de uma escala de 1 a 4, para definir a cultura de flexibilidade no 

trabalho, sendo 1 - inexistente; 2 - inconsistente; 3 - estratégica; e 4 - profundamente 

incorporada
94

. 

Os resultados da Pesquisa mostraram que, naquelas empresas em que a flexibilidade é 

considerada estratégica (grau 3 de maturidade) ou profundamente incorporada à cultura 

organizacional (grau 4), os colaboradores avaliaram de forma extremamente positiva seus 

efeitos no engajamento, motivação e satisfação no trabalho (85%, 73% e 91%, 

respectivamente)
95

. O teletrabalho nas quatro modalidades da Pesquisa (“ad hoc”, mensal, 

semanal e período integral) também é muito mais presente naquelas companhias em que a 

flexibilidade fora avaliada como “profundamente incorporada” à cultura corporativa
96

. 

De acordo com Estrada (2014), controlar a produtividade do teletrabalhador, nos dias 

de hoje, é uma tarefa fácil, uma vez que a tecnologia existente para tal consegue apoiar esta 

mensuração, de modo efetivo
97

. Todavia, segundo o autor, apesar de o fator tecnológico ser 
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imprescindível, neste contexto, é a relação de confiança entre empregado e empregador o 

fator crítico de sucesso para a efetividade do teletrabalho e do seu melhor rendimento
98

. 

 

1.6. Construção do ambiente de trabalho e tendências de flexibilização nos 

Estados Unidos 

 

 Segundo Pesquisa de 2009 (“Telework Trendlines 2009”), da WorldatWork, de 2006 a 

2008, o número de colaboradores norte-americanos que trabalhava de modo remoto por, pelo 

menos, uma vez por mês, aumentou em 39%, passando de 12,4 para 17,2 milhões de 

pessoas
99

. Um ambiente de trabalho flexível é definido em termos de como, onde e quando o 

trabalho é realizado pelo colaborador, segundo o estudo
100

. 

 A Pesquisa WorkPlace Flexibility 2010 classifica o ambiente de trabalho flexível em 3 

possíveis categorias:   

(i) opções de trabalho flexíveis: oferta de mudança de local e/ou horário em que o 

trabalho é conduzido, de forma regular, de modo controlável e previsível tanto 

quanto possível, para colaboradores e empregadores; 

(ii) time off: permissão de saída do trabalho em horários definidos e variáveis, de 

acordo com a necessidade do trabalhador, o que lhe possibilita realizar tarefas 

ligadas à vida pessoal e familiar; 

(iii) permanência, pausa e reingresso na carreira: apoio aos colaboradores que, por 

motivos pessoais, precisem abandonar, por um tempo, o trabalho, para retorno em 

momento futuro (pausas na carreira e reingresso posterior, negociado com a 

empresa, por exemplo: uma licença por um período, para a realização de um 

projeto de desenvolvimento pessoal ou profissional, como estudo de um idioma, 

no exterior; realização de pós-graduação, mestrado, doutorado; trabalhos 

voluntários fora do país etc.)
101

. 

 Outra Pesquisa importante realizada pela WorldatWork fora a “Flexible Work 

Arrangements for Nonexempt Employees”. Segundo este estudo, as relações de trabalho, nos 

                                                 
98

 Ibidem. 
99

 GRANTHAM; WARE; SWANBERG, 2016, p. 4. Disponível em: 

<https://www.worldatwork.org/waw/adimLink?id=33622>. Acesso em: 16/07/2016.  
100

 Ibidem, p. 8. 
101

 Ibidem, p. 8. 

https://www.worldatwork.org/waw/adimLink?id=33622


28 

Estados Unidos, estão se alterando com um dinamismo maior do que o sistema de leis 

trabalhistas, construído ao longo das últimas décadas
102

. 

 O objetivo desta Pesquisa fora o esclarecimento de como um modelo novo e mais 

inteligente de gestão pode ser desenvolvido, para dar conta dos desafios de um ambiente de 

trabalho em constante mutação. O foco da análise fora nos chamados nonexempt employees, a 

saber, aqueles colaboradores que fazem jus ao recebimento de verbas por hora-extra 

trabalhada
103

.  

 Neste estudo, foram analisados três pilares do ambiente de trabalho contemporâneo: o 

teletrabalho (os chamados telecommuting ou distributed work); formas de trabalho 

alternativas; e trabalho flexível
104

. Interessante notar que, apesar das diversas nomenclaturas 

utilizadas para estas modalidades de trabalho, surgidas com o advento da evolução 

tecnológica e da mobilidade, elas também englobam aquelas pessoas que trabalham fora das 

instalações tradicionais de escritórios, seja de modo permanente, seja por um ou mais dias, no 

mês ou na semana. 

 A grande questão abordada por este estudo é como as organizações podem manter o 

cumprimento aos dispositivos da FLSA (Fair Labor Standards Act) e, ao mesmo tempo, obter 

êxito na criação de um ambiente de trabalho mais flexível e condizente a uma realidade 

renovada, exigida pela força de trabalho, neste século XXI
105

. O grande desafio que emerge, 

na atualidade, é a adequação do arcabouço legal existente às necessidades das relações 

trabalhistas da atualidade, cada vez mais flexíveis, móveis e inovadoras. 

 A maior parte do crescimento do setor de serviços dos Estados Unidos provém de 

ocupações que estão ligadas aos colaboradores enquadrados na categoria de nonexempt, que 

possui média salarial mais baixa
106

. Estudiosos norte-americanos consideram que o conceito 

padrão de trabalho assalariado, desenvolvido ao longo do século passado, proveio da noção de 

que o pagamento de salário era destinado a homens, e não às mulheres, que ficavam com os 

cuidados do lar e da família
107

.  

 Desta forma, havia a presunção de que os homens, por não terem os compromissos 

com a casa e os filhos, teriam disposição para trabalhar fora durante todo o dia. Portanto, sob 

este cenário, fora construído o esquema organizacional contemporâneo, em todos os seus 
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desdobramentos (operações e gestão de pessoas, jornada de trabalho, gestão de performance, 

cultura e clima organizacional etc.). 

 Segundo Williams (2001, apud GRANTHAM; WARE; SWANBERG, 2016), o 

mercado de trabalho foi organizado e pensado em torno de um tipo “ideal” de trabalhador, 

que trabalha em período integral, que voluntariamente concorda em fazer horas-extras e que 

fica o menor tempo possível dedicado a tarefas fora da empresa, relacionadas ao lar e à 

família
108

. Para Swanberg (2008, apud GRANTHAM; WARE; SWANBERG, 2016), as 

noções tradicionais sobre organização social do trabalho, cristalizadas ao longo do tempo, 

devem ser revistas, para se adequarem à realidade vigente de colaboradores e ambiente de 

trabalho
109

. Fatores como a relação trabalho-família e as ocupações existentes na atualidade 

são elementos essenciais, para a análise dos efeitos que o ambiente de trabalho possui sobre 

empresas e pessoas. 

 Segundo este artigo de 2009 do WorldatWork, 60% dos respondentes afirma que as 

empresas que lhes fornecem flexibilidade de trabalho também oferecem: treinamentos 

profissionais, instruções sobre tecnologia, gestão de performance, análise de cargo e 

atividades, plano de comunicação
110

. Todavia, 50% dos respondentes alega que as empresas 

não fornecem treinamentos sobre ergonomia, inspeção do ambiente em que realizam 

teletrabalho, análises de ROI, treinamento e orientações para aspirantes a home officers, 

planos de desenvolvimento de carreira e testemunhos e cases de sucesso, apresentados por 

teletrabalhadores
111

. 

 Foi levantado um valor considerável de empresas que oferecem trabalho flexível para 

os colaboradores enquadrados na categoria dos nonexempt: 87% das empresas da Pesquisa 

alega permitir esse modo de trabalho
112

. Outro ponto muito recorrente diagnosticado fora o 

aspecto de informalidade que permeia os programas de trabalho flexível, o que pode colocar 

em xeque a integridade da própria empresa, sem contar os riscos de não compliance com as 

leis trabalhistas. 

 Nos últimos anos, mais empresas norte-americanas passaram a adotar o regime de 

teletrabalho e outras formas flexíveis de trabalho para os colaboradores categorizados como 

nonexempt. Este movimento se deve, em boa parte, à busca de condições de trabalho em que 

empresas e colaboradores obtenham benefícios mútuos, em uma relação de soma positiva: 
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maior receita e menos custos para aquelas e maior engajamento, motivação e equilíbrio 

trabalho-vida pessoal para estes. 

 Segundo levantamento de 2008 do Family and Work Institute, colaboradores que 

atuam sob condições flexibilizadas de trabalho tendem a ser mais engajados em suas tarefas e 

comprometidos com os resultados da organização, além de permanecerem mais tempo nestas 

empresas e terem mais satisfação profissional e bem-estar mental
113

. 

 

1.7 Pesquisas sobre teletrabalho: prós e contras em perspectiva crítica 

 

Um artigo de 2016, do “New Technology Work and Employment Journal”, trouxe 

reflexões acerca das dificuldades nas pesquisas sobre as implicações trazidas pelo 

teletrabalho
114

. Por um lado, há pesquisas que mostram efeitos positivos da prática, como 

maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional e redução de custos para as organizações 

(GREGG, 2011, KANELLOPOULOS, 2011, apud BOELL et al., 2016). Por outro lado, há 

estudos que demonstram implicações negativas advindas desta prática, como dificuldades no 

compartilhamento de conhecimento entre equipes e redução nos índices de satisfação dos 

profissionais (PYÖRIÄ, 2011, SARKER et al., 2012, apud BOELL et al., 2016). 

O caráter contraditório entre os benefícios e os contras do teletrabalho deve ser 

relativizado, devendo-se levar em conta as abordagens consideradas pelas pesquisas que 

investigam esta prática. Segundo Boell et al. (2014), o estudo dos impactos do teletrabalho em 

indivíduos e empresas pode incorrer na simplificação generalizada dos resultados obtidos.  

Na abordagem das consequências trazidas pela prática da flexibilização do trabalho, 

deve-se, portanto, seguir para além da dicotomia positivo/negativo, benefícios/malefícios. É 

necessária cautela com o risco de uma simplificação maniqueísta da realidade e, ao mesmo 

tempo, evitar classificações pautadas no dualismo “bom” ou “ruim”, sem a contextualização 

devida do cenário abordado (HARMON e MAZMANIAN, 2013, apud BOELL et al., 2016). 

Segundo Boell et al. (2016), mesmo sob o nível individual de conhecimento do 

teletrabalhador, o trabalho à distância não é vivenciado uniformemente por estes como 

positivo ou negativo
115

. Ademais, a natureza e diferenciação, existentes entre as diversas 
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atividades e campos de conhecimento de trabalho em que os colaboradores se situam, afetam 

sua aplicabilidade para teletrabalho. Um outro ponto importante é que a tecnologia da 

informação e a comunicação podem variar muito, dependendo dos diferentes tipos de 

atividade desenvolvidas pelos colaboradores
116

. 

Conforme apurado no estudo, o exame que se deve fazer não é se o teletrabalho é 

bom ou ruim: ao invés disso, deve-se apurar, com mais detalhe, cada tipo de trabalho e suas 

respectivas tarefas, seu contexto de realização e o modo como estas atividades se desenrolam, 

nos moldes do teletrabalho. A partir daí, será possível fazer uma análise menos parcial e mais 

realista acerca dos prós e contras desta forma de trabalho e, portanto, chegar a uma conclusão 

que reflita as particularidades de cada caso. 

 De acordo com as investigações de Boell et al. (2016), a análise de três dimensões é 

necessária, para que se tenha uma melhor compreensão do teletrabalho e da avaliação dos 

efeitos deste para cada colaborador. Estas dimensões são: a complexidade do trabalho 

realizado e as experiências individuais na prática; a diversidade de tarefas para cada tipo de 

trabalho; e o papel das ferramentas de tecnologia da informação e comunicação (TICs), neste 

contexto
117

. É a visão conjunta e inter-relacionada destas três variáveis que permite uma 

avaliação mais profunda do teletrabalho e de suas consequências. 

 Segundo esta primeira dimensão de abordagem, a análise de diferentes tipos de 

teletrabalhadores pode levar a resultados inconclusivos para a investigação, uma vez que há 

diferenças entre estes quanto à frequência da realização do trabalho flexível,  às tecnologias 

que utilizam, ao local em que se situam, dentre outros fatores
118

. Consoante a este fato, o que 

pode ser depreendido é que diferentes fatores contextuais e situacionais estão ligados, de 

modo direto, aos resultados positivos ou negativos aferidos de tal prática laboral, havendo 

riscos de generalização errônea da realidade, na medida em que o pesquisador pode 

superestimar e estender determinados resultados para todos os tipos de colaboradores. 

 Em direção oposta à maioria dos discursos vigentes, que propugnam os benefícios do 

teletrabalho, Javier Thibault Aranda elenca alguns aspectos negativos que podem decorrer 

deste tipo de labor. Dentre os efeitos nocivos possíveis ao teletrabalhador, o autor destaca: 

risco de isolamento do ambiente de trabalho e interiorização e inserção de problemas do 

trabalho no ambiente do lar; trabalho sob infraestrutura irregular e em desconformidade com 
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o que preconizam as leis trabalhistas; ansiedade
119

 e sedentarismo; dificuldades de coleta de 

provas, no caso de ocorrência de um acidente em casa; falta de treinamento prévio das 

empresas, para adaptação a esta forma de labor; custos diretos para trabalhar remotamente a 

cargo do colaborador e repasse de despesas a este pela empresa; aumento da carga de trabalho 

para além do que teria, caso estivesse no ambiente físico da empresa; e possibilidade de um 

controle à distância excessivo (e até abusivo) pelo gestor
120

. 

 Neste sentido, o que pode ser concluído é que pesquisas sobre teletrabalho tendem a 

ser mais assertivas na medida em que há uma segmentação mais homogeneizada do público-

alvo, por exemplo, escolhendo-se participantes que atuem em um mesmo tipo de campo de 

conhecimento e/ou segmento de mercado. Certamente, uma pesquisa sobre qualidade de vida, 

aplicada a teletrabalhadores que atuam na área de vendas, pode trazer resultados muito 

diferentes, em uma série de questionamentos, se comparada a uma investigação de mesmo 

tipo, mas cujo público participante fosse da área de backoffice do financeiro de uma empresa. 

Muitos pontos poderiam convergir, mas, certamente, outros teriam diferenças grandes, o que 

poderia afetar uma tabulação consistente de resultados e comprometer conclusões mais 

assertivas sobre o tema avaliado. 

 Neste sentido, a segunda dimensão explorada pelos autores diz respeito a efeitos 

primários e secundários do teletrabalho, que podem levar a resultados inesperados, como 

aumento de produtividade para uma parte dos colaboradores, enquanto que, em outro 

contigente, pode haver queda considerável neste indicador, por conta de maior índice de 

interrupções na rotina laboral, por exemplo
121

. Ao mesmo tempo, devem ser consideradas as 
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preferências de cada indivíduo e o tipo de trabalho que este desempenha (o que ele executa e 

quais são suas entregas; como ele as faz; e o local onde ele efetivamente as realiza). 

 Por fim, a terceira dimensão está relacionadas às diferentes ofertas de tecnologia e 

comunicação de que as organizações dispõem, que trazem resultados, muitas vezes, 

inesperados. Não somente o tipo e o nível de tecnologia fazem diferença, no caso da análise 

de diferentes resultados que o teletrabalho pode trazer a cada colaborador: o modo como cada 

indivíduo, equipes e setores distintos se apropriam desta tecnologia também impacta os 

resultados
122

.  

 Nas pesquisas comumente feitas sobre teletrabalho, Boell et al. (2016) consideram que 

o trabalho é deixado em segundo plano e pouco problematizado
123

. Segundo os autores, 

devem ser levados em conta os tipos de atividades e práticas que são ou podem ser apoiadas 

pelo teletrabalho e como a tecnologia é e pode ser utilizada de forma mais produtiva, de modo 

a facilitar o desempenho de diferentes tarefas laborais. 

 Uma instantaneidade de tempo de resposta por um colaborador pode ser um fator 

crítico de sucesso, em alguns contextos de trabalho, sendo o teletrabalho positivo, neste caso, 

ao reduzir interrupções e ao permitir maior concentração em detalhes. Em outros contextos e 

sob circunstâncias diferentes, a resposta imediata propiciada pelo trabalho remoto não é o 

elemento-chave para o bom desempenho de uma atividade laboral, podendo ser irrelevante e 

até nociva, a depender do caso. Todavia, a literatura existente sobre teletrabalho, segundo 

Boell et al. (2016), ainda carece de uma análise mais debruçada, para compreender quais 

atividades podem ser beneficiadas pelo teletrabalho e sob quais condições isto pode ocorrer.  

 Os autores preconizam que as práticas de teletrabalho devem considerar o tipo de 

atividades realizadas, como elas estão relacionadas, no contexto mais amplo de processos da 

organização, e como o trabalho fora da empresa pode ser empregado para melhor apoiar os 

colaboradores. Para tal, é necessária uma avaliação, caso a caso, acerca da aplicabilidade do 

teletrabalho para as atividades que o potencial participante desempenha
124

. 

 Atuando desta forma, as organizações podem se tornar mais abertas à adoção de 

práticas flexibilizadas para suas equipes, na medida em que a avaliação casuística e apurada 

de cada contexto de aplicação do teletrabalho é um fator determinante para sua disseminação. 
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1.8 Teletrabalho no Brasil 
 

 De acordo com pesquisa recente realizada pela Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), 73% dos trabalhadores brasileiros possui o desejo de trabalhar em casa ou em locais 

alternativos, mas apenas 57% da população brasileira ativa afirma ter essa possibilidade
125

. 

Da população que atua em atividades formais, 42% pode trabalhar de casa ou locais 

alternativos, quando necessário, mas este percentual aumenta para 74% dentre aqueles que 

exercem atividades informais
126

. 

 Segundo dados do Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 

2010, mais de 20 milhões de brasileiros trabalhavam em seus domicílios e 60% destes possuía 

vínculo empregatício
127

. Uma pesquisa realizada pela SAP Consultoria, em 2014, mostrou 

que 36% das empresas brasileiras já adota a prática do home office, o que demonstra uma 

participação relevante da prática, no país
128

. 

 Manuel Martín Pino Estrada (2014) afirma que trabalhar de casa já é uma realidade 

para mais de 10,6 milhões de brasileiros, sendo as empresas de tecnologia e produção criativa 

as que mais estão abertas para este tipo de flexibilização
129

. Segundo o autor, em casa, o 

colaborador pode aumentar em até 30% sua produtividade, se comparado ao que produz no 

escritório, além de economizar seu tempo, por não precisar se deslocar para a empresa, 

conseguindo equilibrar melhor a vida profissional com a familiar
130

. 

 Segundo ESTRADA (2014), cerca de 23,2% da população adulta brasileira em 

atividade adota, ao longo do mês, alguma forma de teletrabalho, o que equivale a quase um 

em cada quatro brasileiros trabalhando de modo flexibilizado. Deste total de 

teletrabalhadores, um terço deles (8,1%) o faz quase que diariamente, sendo que este índice é 

de quase 15% para aqueles pertencentes a microempresas com até quatro funcionários
131

. 

 A busca por maior flexibilidade de horários e qualidade de vida é um ponto crucial 

que justifica a adoção do trabalho remoto. Nas grandes cidades, problemas de mobilidade, 
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engarrafamentos em horários de pico e longas distâncias entre casa e trabalho corroboram os 

benefícios que esta prática pode trazer a colaboradores e às próprias empresas. Se somados os 

custos decorrentes de congestionamentos, nas duas maiores regiões metropolitanas do país 

(São Paulo e Rio de Janeiro), em 2013, chega-se à cifra de R$ 98 bilhões, segundo cálculos 

feitos em estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN)
132

. Isto equivale a 

quase 2% do PIB nacional, desperdiçado em virtude destas questões críticas de mobilidade
133

.  

 A prática do home office mitiga estes problemas urbanos corriqueiros, porém, traz 

outros desdobramentos sociais relevantes, que serão abordados ao longo do trabalho. O Brasil 

vem acompanhando esta tendência do trabalho remoto e os desafios para sua maior difusão se 

devem mais a barreiras culturais presentes nas empresas do que a limitações tecnológicas para 

sua viabilização
134

.  

 Órgãos públicos também vêm aderindo a esta prática: a Controladoria-Geral da União 

(CGU) regulamentou, em 2015, um projeto-piloto para a implementação do teletrabalho e o 

Tribunal de Contas da União (TCU), por sua vez, já o aplica de maneira regular
135

. Deste 

modo, não é correto afirmar que se trata de uma tendência restrita ao setor privado e que o 

setor público não vem buscando adequar-se a esta nova realidade. 

 

1.8.1 Pesquisa “Home Office Brasil 2016” 
 

 O teletrabalho é objeto de interesse de consultorias especializadas em recursos 

humanos e gestão de pessoas. Exemplo disso é a SAP Consultoria que, em 2016, realizou a 

Pesquisa “Home Office Brasil 2016”, em parceria com a SOBRATT (Sociedade Brasileira de 

Teletrabalho e Teleatividades), a ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos) e a 
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Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação). Trata-se de uma nova pesquisa sobre o tema, que buscou atualizar dados 

levantados em estudo feito em 2014, também pela SAP Consultoria. 

 Esta Pesquisa contou com a participação de 325 empresas, quantidade 50% maior do 

que em 2014 (221 empresas), tendo participado, em 2016, inclusive, entidades públicas, além 

de empresas privadas – aquelas não haviam marcado presença na edição anterior
136

. 

 Os objetivos principais da pesquisa de 2016 foram além da mera quantificação de 

empresas que adotam, ou não, a prática do home office: buscou traçar o perfil do profissional 

que trabalha sob tal regime, mapear ferramentas tecnológicas que apoiam suas tarefas, as 

percepções das empresas sobre os home officers e os aspectos legais e riscos decorrentes desta 

prática. Basicamente, foram cinco os principais objetos da pesquisa: o processo do home 

office, a tecnologia envolvida, a mobilidade urbana, as pessoas participantes e os custos e 

riscos existentes
137

.  

 A SAP Consultoria possui uma metodologia peculiar de análise do teletrabalho, que o 

segmenta em quatro modalidades principais: o home office, o trabalhador de campo, o centro 

compartilhado e o trabalho colaborativo.  

 O home office seria a prática em que os profissionais, de modo constante ou 

esporádico, desempenham suas atividades laborais de sua moradia. O trabalhador de campo 

seria aquele que realiza seu trabalho, de modo constante ou esporádico, em campo. O centro 

compartilhado, por sua vez, é marcado pelo trabalho realizado em locais disponibilizados 

pelas empresas, que possuam infraestrutura mínima, para que os trabalhadores consigam 

desempenhar suas atividades. O trabalho colaborativo, também conhecido como coworking, é 

aquele que o profissional desempenha em conjunto com equipes multidisciplinares, em locais 

diversos da empresa
138

. 

 Das empresas respondentes da pesquisa, 85% se concentra na Região Sudeste e 10%, 

na Região Sul, sendo mais de 90% delas pertencentes aos segmentos de indústria de 
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transformação, manufatura e serviços (36%, 29% e 27%, respectivamente). Apenas 7% das 

empresas participantes pertence ao setor público e 58% delas é multinacional
139

. 

 O resultado da pesquisa demonstrou que 68% das empresas participantes pratica o 

teletrabalho
140

, considerando suas quatro vertentes, sendo bastante elucidativo quanto à 

expansão da cultura do home office nas empresas: 37% delas adota o modelo para seus 

colaboradores, sendo que 17% delas o possui de maneira formalizada na organização. 

Todavia, 63% das empresas ainda não adota o home office para seus profissionais, com 

apenas 9% destas avaliando implantar o modelo.  

 Dentre as empresas que adotam o home office, 85% está situada na Região Sudeste e 

67% é multinacional, sendo que 48% delas é do segmento de serviços. Os cinco setores 

principais que adotam o home office são: o de tecnologia da informação e telecomunicações 

(TIC); o químico, petroquímico e agroquímico; o de serviços de suporte e provimento; o de 

bens de consumo; e o de máquinas e equipamentos de automação. Juntos, estes setores 

perfazem 60% das empresas pesquisadas que praticam esta forma de trabalho
141

. 

 De fato, esta pesquisa só corrobora que o setor com maior propensão à adoção desta 

prática de trabalho é o de serviços, algo que vai ao encontro da aplicação do home office para 

o setor de tecnologia da informação (TI). Os números da pesquisa de 2016 são animadores: 

houve 15% de aumento na prática de home office, se comparado à pesquisa de 2014. Ao 

mesmo tempo, a implantação do home office pelas empresas aumentou em 50% e a 

formalização da prática cresceu em 28%, em relação ao levantamento feito em 2014
142

. 

 Dentre os fatores que explicam este crescimento, nestes últimos dois anos, há 

variáveis organizacionais e econômicas. Segundo os resultados da Pesquisa da SAP 

Consultoria, há unanimidade quanto à consideração do home office como um elemento que 

aumenta atração de novos colaboradores (89%) e potencializa a retenção e engajamento dos 

que já atuam na empresa (85%). Além disso, 66% dos respondentes considera que esta prática 

auxilia no enfrentamento de momentos de crises econômicas (66%), bem como apoia na 

redução de custos e para melhorias internas,em eficiência operacional (87%)
143

. 

                                                 
139

 SAP CONSULTORIA, 2016. 
140

 Apesar de ser uma porcentagem expressiva, o teletrabalho, em outros países, possui maior difusão e presença 

nas empresas: segundo o estudo “Trends in Workplace Flexibility” (WORLDATWORK, 2015), 85% das 

empresas nos Estados Unidos adota o teletrabalho e, na França e na Alemanha, este número é de 77%. O 

Canadá, por sua vez, também possui uma taxa de 85% de adoção deste modelo, caminhando na mesma tendência 

que as empresas norte-americanas (WORLDATWORK, 2015). 
141

 SAP CONSULTORIA, op. cit.  
142

 SAP CONSULTORIA, 2016. 
143

 Ibidem. 



38 

 Interessante é o dado referente a como um colaborador inicia a prática de home office 

na empresa: 70% das empresas que adotam esta prática considera que esta é sujeita a critérios 

de elegibilidade, como a natureza da função e atividades desempenhadas pelo profissional. Na 

maioria dos casos, o líder seleciona o colaborador que atende aos requisitos para fazer home 

office (em 44% das empresas participantes é isto que ocorre), sendo que 28% dos 

trabalhadores inicia a prática por sua própria solicitação
144

. 

 Como consequências positivas apontadas pelas empresas adotantes do modelo, 85% 

afirma que houve aumento de engajamento dos home officers e 54% alude a um incremento 

na produtividade destes. Apesar destes números otimistas, as empresas que não adotam o 

modelo afirmam que a resistência das lideranças é um fator que contribui para tal, bem como 

aspectos legais e relacionados à segurança da informação. Os aspectos tecnológicos, por sua 

vez, não são considerados um óbice para a implantação desta prática
145

. 

 Outro resultado que a Pesquisa da Consultoria SAP trouxe é que, segundo as empresas 

respondentes, a frase que melhor define o home office é “gerenciamento baseado em 

resultados, apesar da presença física”, tendo esta obtido 71% de escolha, dentre os 

participantes
146

. Esta informação caminha em consonância com a moderna prática de gestão 

de pessoas, baseada em performance e mensuração de resultados, por meio de 

estabelecimento formal de metas, no começo de cada exercício, e acompanhamento de 

atingimento destas.  

 Esta Pesquisa organizada pela SAP Consultoria é de grande abrangência de 

segmentos, o que contribui, de modo relevante, para a compreensão do estado da arte atual do 

home office. Os resultados obtidos por esta Pesquisa servirão de apoio para as conclusões 

referentes à pesquisa sobre home office aplicada especificamente para profissionais que atuam 

na área de tecnologia da informação, que compõe o objeto central desta Tese e cuja estrutura, 

objetivos e resultados serão abordados no Capítulo 4. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
144

 Ibidem. 
145

 Ibidem. 
146

 Ibidem. 



39 

CAPÍTULO 2 - ABORDAGEM JURÍDICA DO TELETRABALHO 
 

2.1 Definições de teletrabalho e o fator tecnológico 
 

 Pacificada a contextualização do teletrabalho, enquanto uma realidade nas relações 

sociais e de trabalho, no Brasil e no mundo, deve-se partir para a busca de sua definição, de 

acordo com a doutrina jurídica atual sobre o tema. 

 Segundo Javier Thibault Aranda (2001, apud RIBEIRO UCHÔA, 2009), a evolução 

tecnológica abriu novas formas de trabalho que, antes, eram impensáveis, como a 

possiblidade de se trabalhar de qualquer lugar do mundo, para qualquer empresa. Há a 

transição da sociedade do trabalho pós-industrial para uma verdadeira sociedade do 

conhecimento, cujo valor agregado reside na manipulação da informação. Neste contexto, o 

teletrabalho relativiza o conceito clássico de trabalho e flexibiliza os empregos típicos, 

historicamente construídos
147

.  

 O termo teletrabalho (teleworking) teve origem na década de 1970, sendo atribuída ao 

engenheiro e físico norte-americano Jack Nilles a introdução do conceito na literatura sobre o 

tema. Como Diretor de Pesquisa Interdisciplinar na Universidade da Carolina do Sul, nos 

Estados Unidos, Nilles começou seus estudos nos campos do teleworking e telecommuting, 

termos que cunhou, em 1973
148

. 

 Uma definição inicial bastante elucidativa sobre teletrabalho é dada pela SOBRATT 

(Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades), em seu “Estudo de Estratégias de 

Gestão de Mobilidade via Teletrabalho e Teleatividades no Estado de São Paulo”: 

 

trabalho executado voluntariamente por um empregado, à distância, em car ter 

contínuo, fora das instalaç es da empresa empregadora ou em locais distintos 

pertencentes a uma mesma instituição, utili ando o apoio e as facilidades das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC). Quando executado pelo 

teletrabalhador na sua própria resid ncia,   tamb m conhecido por trabalho à 

distância, trabalho remoto e pela expressão em ingl s, home office.   Teletrabalho 

nas empresas pode ser constatado pela exist ncia de um contrato ou aditivo 

contratual que caracteri a o vínculo empregatício com um teletrabalhador, com 

dedicação de tempo parcial ou integral, conforme estabelecido no respectivo 
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contrato.   Teletrabalho não deve ser entendido e praticado como um regime de 

subordinação no qual o empregado deve obrigatoriamente ficar o tempo todo em sua 

resid ncia ou em outro local afastado das depend ncias da empresa, mas apenas 

naqueles dias que melhor convier aos seus próprios interesses e conforme planejado 

pela empresa, conforme as necessidades do momento e conforme o perfil das 

atividades
149

. 

  

 Na doutrina brasileira, há definições diversas sobre o tema e diferenciações entre este 

e o trabalho a domicílio. Segundo Mauricio Godinho Delgado, o teletrabalho é associado ao 

chamado home office, mas pode também se realizar em distintos locais de utilização de 

equipamentos eletrônicos, que permitam o desempenho de atividades laborais (acessórios de 

informática, acesso à internet, telefonia celular etc.)
150

. O elemento central do teletrabalho, 

segundo a realidade vigente de sua aplicação, está intrinsecamente ligado à tecnologia e à 

existência de soluções tecnológicas adequadas (que permitam a satisfatória realização de 

atividades laborais em local remoto à empresa) e à vigência do elemento da subordinação. 

 Conforme definição de FINCATO (2011), o teletrabalho é uma modalidade de 

trabalho em que o colaborador presta serviços por meio de ferramentas de comunicação e 

tecnologia da informação, distante geograficamente de seu tomador de serviços
151

. O 

teletrabalho, portanto, é um tipo de labor tecnológico-dependente: seu significado pleno só se 

dá por meio do apoio de ferramentas telemáticas (ciência que trata da manipulação e 

utilização da informação através do computador e da telecomunicação). 

 Manuel Martín Pino Estrada, por sua vez, possui dois conceitos para teletrabalho. O 

primeiro conceito é o de que “o teletrabalho é aquele realizado com ou sem subordinação 

através do uso de antigas e novas formas de telecomunicações em virtude de uma relação de 

trabalho, permitindo a sua execução à distância, prescindindo da presença física do 

teletrabalhador em lugar específico de trabalho”
152

. No segundo conceito de teletrabalho, o 

autor introduz a possibilidade de execução do teletrabalho na chamada internet bidirecional e 

na tridimensional
153

, bem como na internet superficial, profunda e na escura
154

. 

                                                 
149

 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013, p. 12. 
150

 DELGADO, 2012, p. 904. 
151

 FINCATO, 2011, p. 40. 
152

 ESTRADA, 2014, pp. 15-16. 
153

 Classificações da internet conforme o seu uso, estabelecidas pelo autor, sendo a internet bidirecional a que 

possui utilização que implica a existência de duas dimensões (troca de e-mails e conversas instantâneas, por 

exemplo) e a tridimensional é aquela que utilizada em três dimensões, como é o caso do uso de avatares virtuais 

(ESTRADA, 2014. p. 17). 
154

 Classificações da internet conforme sua realidade de acesso, estabelecidas pelo autor segundo as definições 

de Michael K. Bergman, em seu artigo “The Deep Web: Surfacing Hidden Value” (2001 apud ESTRADA, 

2014. p. 17). A internet superficial é aquela acessada pela maioria das pessoas com conhecimento mediano na 

navegação da internet (“leigas”), mas que representa apenas 0,18% do conteúdo acessível existente. A internet 

 



41 

 Segundo ANDRADE (2007), o teletrabalho é a junção de dois fatores: da 

deslocalização do trabalhador e do uso de meios de informática e telecomunicações, que 

permitam o contato entre colaborador e empresa, viabilizando o exercício do poder diretivo 

pelo empregador
155

. Para a autora, “não é qualquer meio informático que caracteriza o 

teletrabalho, mas sim aquele que forma uma conexão entre empregado e empregador, 

permitindo o exercício das faculdades empresarias diretivas.”
156

 

 Neste contexto, o parágrafo único, do artigo 6
o
 , da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), incluído pela lei n
o
 12.551/11, ratifica este entendimento, ao asseverar que “meios 

telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de 

subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do 

trabalho alheio.”
157

 Portanto, o teletrabalho possui existência intimamente associada a meios 

telemáticos e a outras ferramentas tecnológicas, que facultam a comunicação e o próprio labor 

do profissional, em sua conexão direta com equipes e sob a preservação da ótica de direção, 

exercida pelo empregador.  

 

2.2 Modalidades de teletrabalho 

 

 Conforme ANDRADE (2007), as modalidades de teletrabalho variam conforme os 

critérios adotados, dentre os quais, podem se destacar o locativo e o comunicativo
158

. Estes 

podem se manifestar, no caso concreto, tanto de modo individual, como combinados entre si. 

De acordo com o critério locativo, as principais modalidades de teletrabalho são: o 

teletrabalho em domicílio, o teletrabalho em telecentros, o teletrabalho nômade e o 

teletrabalho transnacional
159

.  

 O teletrabalho em domicílio é aquele em que o colaborador realiza suas tarefas em seu 

próprio domicílio ou em ambiente familiar (o chamado home office)
160

. Os telecentros, por 

sua vez, são locais com infraestrutura previamente organizada para a atuação de 
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teletrabalhadores, podendo ser pertencentes ou não à empresa, mas situados fora da sede 

central
161

.  

 O modelo de telecentros mais conhecido, na atualidade, é aquele que se convencionou 

chamar de coworking, locais, em geral, não pertencentes à empresa, em que teletrabalhadores 

e demais profissionais, que trabalham à distância (por conta ou de modo autônomo para 

organizações), desempenham suas tarefas, com todas as instalações e estrutura de conexão 

necessárias, para viabilizar o desempenho regular das atividades. Esta forma de trabalho vem 

crescendo, especialmente, em grandes metrópoles, na medida em que os profissionais buscam 

mais flexibilidade na rotina, em um ambiente que lhes proporcione maior concentração, sendo 

a possibilidade de compartilhamento de custos outro fator de relevo, garantindo uma 

infraestrutura básica de operação barateada (como o uso compartilhado de energia elétrica e 

de conexão wireless à internet, por exemplo)
162

. 

 O teletrabalho nômade, também chamado de móvel ou itinerante, é aquele em que o 

posto de trabalho não se situa em local fixo determinado
163

. Esta modalidade de teletrabalho 

também vem crescendo, uma vez que pode ser realizada de qualquer local do planeta, desde 

que existentes elementos de telemática, que possibilitem conexão direta e em tempo real, e 

trabalhos cujas tarefas e entregas possam ser feitas de maneira virtual
164

. 

 Finalmente, o teletrabalho transnacional é o desenvolvido por trabalhadores de outros 

países, segmentado em partes entre estes
165

. Ele ocorre com maior frequência em países em 

desenvolvimento, por exemplo, para funções acessórias, como telemarketing e suporte via 

telefone, prestados por colaboradores de outros países e de outras cidades de um mesmo país, 

obtendo-se, deste modo, otimização de recursos e redução de despesas operacionais. 

 Dependendo da quantidade de tempo em que o teletrabalhador desempenha suas 

atividades fora do ambiente físico da empresa, ele pode ser classificado como permanente 
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(mais de 90% das horas semanais de trabalho feitas fora do escritório); alternado (mais de um 

dia por semana fora da empresa, mas menos de 90% da carga horária total); ou suplementar 

(teletrabalho esporádico, por menos de um dia inteiro, durante a semana)
166

. Estas 

classificações poderão variar de acordo com a relação de confiança e fluidez comunicativa, 

existentes entre colaborador e lideranças imediatas ou mais seniores, bem como com os 

próprios moldes em que o teletrabalho está estruturado na organização, sejam estes políticas 

formalmente estabelecidas ou não. 

 Finalmente, segundo o critério comunicativo, o teletrabalho pode ser classificado em 

online (com uso de ferramentas telemáticas, para interação com o empregador, recebendo 

orientações e enviando tarefas) ou offline (ausência de vínculo telemático direto com a 

empresa, apenas utilizando-se de simples trocas de e-mails)
167

. Logicamente, na atualidade, a 

modalidade de teletrabalho online (conectado) é a mais difundida e aquela em que o presente 

estudo possui seu foco, exatamente, pelas necessidades de conexão em tempo real entre 

teletrabalhador e suas lideranças e equipe, para que a distância física não impeça aquele de 

realizar suas entregas e desempenhar suas atividades de modo regular, como se estivesse 

presente na empresa. De fato, o teletrabalho desconectado (offline) não pode ser considerado 

uma modalidade de teletrabalho, vez que a subordinação do colaborador reside, exatamente, 

no uso de ferramentas telemáticas, para uma comunicação fluida empregado-empregador e a 

possibilidade do exercício do poder diretivo
168

. 

 

2.3 Teletrabalho e subordinação 

 

 No Brasil, somente em 2011, com a lei n
o
 12.551, que se regulamentou, de maneira 

expressa, o tema do teletrabalho e o uso de novas tecnologias nas relações de emprego, dando 

nova redação ao artigo 6
o
 , da CLT. Na própria justificativa do Projeto de Lei n

o
  3.129/2004, 

que originou a referida lei, já se tem a flexibilização da subordinação jurídica como elemento 

ínsito ao instituto:  

 

o tradicional comando direto entre o empregador ou seu preposto e o empregado, 

ho e, cede lugar ao comando   distância, mediante o uso de meios telem ticos, em 

que o empregado sequer sabe quem   o emissor da ordem de comando e controle.   

teletrabalho   realidade para muitos trabalhadores, sem que a distância e o 
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desconhecimento do emissor da ordem de comando e supervisão retirem ou 

diminuam a subordinação  urídica da relação de trabalho
169

. 

  

 De acordo com FINCATO (2011), a relação de teletrabalho poderá ser autônoma ou 

subordinada, recaindo o interesse da investigação jurídica ora empreendida na segunda 

categoria
170

. De acordo com Silva Jardim, o critério para aferição da natureza jurídica do 

teletrabalho tem como parâmetro a existência da subordinação e da avaliação do caso 

concreto
171

.  

 Mauricio Godinho Delgado define subordinação de maneira ampla, segundo seu viés 

estrutural, sendo esta definida pela integração do trabalhador na dinâmica do tomador de seus 

serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, 

estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento
172

. Segundo DELGADO 

(2010), na dimensão estrutural da subordinação, não importa que o trabalhador receba ou não 

ordens diretas de suas respectivas chefias, sendo o fundamental a sua vinculação estrutural à 

dinâmica operativa da atividade do tomador de serviços
173

. 

 A grande questão que marca o teletrabalho é exatamente o aproveitamento de dados 

ou ações concretas, geradas pelo colaborador à distância, que se transformam em resultados 

que atendem aos interesses do empregador. Há uma verdadeira equiparação dos mecanismos 

diretivos feitos à distância com aqueles feitos de maneira direta e pessoal, entre empregador e 

empregado. Para Sérgio Pinto Martins, o teletrabalho cria uma mitigação da subordinação, 

uma vez que a tecnologia cria uma nova forma de subordinação, só que à distância
174

. 

 No teletrabalho, de fato, relativiza-se o entendimento tradicional existente sobre a 

subordinação e, segundo Alice Monteiro de Barros, a “telessubordinação” traz a substituição 

do controle da atividade pelo controle do resultado
175

. Este ponto é essencial, uma vez que as 

modernas teorias de administração de empresas aludem a uma gestão orientada a resultados e 

aos impactos obtidos pelo trabalho (ULRICH; ZENGER; SMALLWOOD, 1999)
176

. Isto pode 
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trazer ganhos consideráveis para a mudança de cultura corporativa, com vistas a estimular a 

difusão desta prática, nas organizações. Neste sentido, afirma Emília Simeão Albino Sako 

(2012) que, “na sociedade informacional, centrada em objetivos, deixa de ter relevância 

absoluta o modo como o trabalho é prestado; o que realmente importa é o resultado do 

trabalho”
177

. 

 Segundo Sérgio Pinto Martins, em determinados casos, a autonomia prevalece sobre a 

subordinação e a tecnologia engendra uma subordinação diferenciada (à distância)
178

. Ao 

teletrabalhador, aplicam-se os mesmos requisitos do Direito do Trabalho, para aferição de 

existência ou não de vínculo empregatício, à luz do disposto nos artigos 2
o
 e 3

o
 , da CLT. 

 Emília Simeão Albino Sako afirma que, 

 

no teletrabalho, os requisitos da relação de emprego não são visíveis como 

nas relações de emprego consideradas normais; o controle, centrado agora na 

produção, e não mais na pessoa do trabalhador, é feito à distância, muitas 

vezes, pela própria máquina (computador, celular etc.). A maior 

independência funcional, a descontinuidade, que não se confunde com 

eventualidade, e a flexibilidade da pessoalidade exigem novas interpretações 

dos requisitos da relação de emprego, especialmente da subordinação 

jurídica, imanente dos vínculos empregatícios, a fim de que os 

teletrabalhadores não se mantenham indefinidamente na economia informal. 

Os traços predominantes e característicos do teletrabalho só aparentemente 

dificultam a aferição dos requisitos da relação de emprego
179

. 

 

 Segundo SAKO (2012), 

 

programas de software podem registrar todos os pormenores das tarefas e dos 

trabalhadores na rede, como o momento exato em que o trabalhador ligou ou 

desligou o computador, que programa está utilizando, quanto tempo gastou em cada 

tarefa, o tempo dedicado exclusivamente ao trabalho, períodos de pausas, número de 

operações realizadas, número de toques no teclado, erros cometidos, etc. Por meio 

da supervisão e direção remotas, as rotinas de trabalho podem ser seguidas passo a 

passo e as instruções vão aparecendo na medida em que a tarefa vai sendo 

executada. O controle físico é substituído pelo tecnológico, mais eficaz que o 

tradicional porque permite a vigilância direta, embora, diferida.
180

  

  

 A autora, ao tratar da subordinação diferenciada que se opera no teletrabalho, alude a 

uma “liberdade vigiada” do teletrabalhador em relação ao empregador, que, mesmo sob 

moldes remotos e virtuais, equipara-se a uma verdadeira “vigilância física”
181

. A 
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subordinação se mantém, uma vez que o teletrabalhador se submete às ordens e orientações 

de sua liderança, bem como a dependência econômica em relação ao tomador de serviços 

permanece inalterada
182

. 

 Na contramão da doutrina vigente sobre o tema, Manuel Martín Pino Estrada afirma 

ser completamente errôneo o entendimento acerca da mitigação existente da subordinação, no 

teletrabalho (MARTINS, 2000). Para o autor, por existirem sistemas informatizados, que 

permitem uma fiscalização à distância do teletrabalhador, com uma eficiência superior à da 

fiscalização física, é equivocada a compreensão de que a subordinação, no teletrabalho, é 

mitigada
183

. 

 Estrada discorda da chamada “subordinação mitigada” ou “nova forma de 

subordinação, à distância”
184

 para o teletrabalho. Para Estrada,  

 

pelo contrário, com as novas tecnologias, a telessubordinação ou subordinação à 

distância é mais eficiente que a física, pois existem programas de computador que 

registram até quantas vezes o teletrabalhador colocou o dedo no teclado e por onde 

este navegou ou se a rede da empresa foi usada de forma correta no horário de 

trabalho
185

.  

  

 Portanto, pode-se afirmar que a subordinação se mantém presente, no teletrabalho, 

mas por meios virtuais de controle, que podem ser tão ou mais eficientes que o dirigismo 

presencial (ESTRADA, 2014). Seja qual for a nomenclatura designada para qualificar esta 

subordinação diferenciada (“telessubordinação”, “subordinação mitigada”, “subordinação à 

distância”), o que se conclui é que, no teletrabalho, a própria tecnologia que lhe é subjacente 

aplica-se tanto para viabilizar o trabalho do colaborador remoto, como para permitir o 

controle da gestão de suas atividades e entregas pelo empregador. Há, portanto, não somente 

o elemento de subordinação, apresentado de modo peculiar, como também o fator de 

pessoalidade diferenciado, mas também presente. 

 Idêntica conclusão não pode ser deduzida para o caso do controle de jornada. Neste 

tocante, não se pode afirmar que todo teletrabalhador se enquadra na situação de exceção 

trazida no inciso I, do artigo 62, da CLT
186

, a não ser que haja evidências fáticas de que existe 
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um controle de sua jornada, seja por meios telemáticos adequados a tal fim (webcams, 

softwares de comunicação instantânea pelo computador, controle do tempo de login via VPN, 

espelho de ponto eletrônico etc.), seja pelo estabelecimento de entregas diárias, semanais ou 

periódicas, sujeitas à avaliação de gestores. Deste modo, a jornada extraordinária pode se 

configurar no teletrabalho, desde que devidamente comprovada por meio dos mecanismos 

tecnológicos, que atuam no controle de jornada. 

 No caso do segmento de tecnologia da informação, em virtude da natureza específica 

das atividades desempenhadas e das entregas realizadas, este monitoramento de tarefas e dos 

entregáveis dos teletrabalhadores ganha feição particular, que será investigado e descrito com 

maior detalhe, no Capítulo 4. Este ponto será avaliado de modo prático, por meio de pesquisa 

com profissionais da área de tecnologia da informação, de maneira a se trazer o que há de 

mais atual sobre o tema dos mecanismos de fiscalização, à distância, do trabalhos destes 

colaboradores (principais softwares e plataformas utilizadas para este fim, por exemplo). 

 

2.4 Legislação brasileira sobre teletrabalho 

 

 O Projeto de Lei n
o
 274/2014, do então Senador (e atual Governador do Distrito 

Federal) Rodrigo Rollemberg, objetivara a modificação da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), “para dispor sobre a relação de emprego em regime de teletrabalho”
187

. Segundo a 

proposta deste projeto de lei, seria inserida uma seção nova, intitulada “Seção XIII-A: Do 

Serviço em Regime de Teletrabalho”, no Capítulo I (Das Disposições Especiais sobre 

Duração e Condições de Trabalho), do Título III (Das Normas Especiais de Tutela do 

Trabalho), da CLT. 

 Dentre os argumentos expostos pelo autor do PL n
o
  274/14, tem-se a insuficiência do 

estágio atual de regulação do tema, memo após o advento da lei n
o 

12.551, de 15 de dezembro 

de 2011, que modificou o art. 6
o
 da CLT

188
. O último status da tramitação deste projeto de lei 
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foi atualizado em 19 de fevereiro de 2016, no site do Senado Federal e consta como “mat ria 

com a Relatoria”
189

. 

 Outro Projeto de Lei, o de n
o
 4.505-A, de 2008, da Câmara dos Deputados, também 

tentou conferir tratamento mais específico para o teletrabalho, com o propósito de 

regulamentar o trabalho à distância e conceituar e disciplinar as relações de teletrabalho. 

Segundo o PL n
o
 4.505-A/08, teletrabalho é definido como  

 

todas as formas de trabalho desenvolvidas sob controle de um empregador ou para 

um cliente, por um empregado ou trabalhador autônomo de forma regular e por uma 

cota superior a quarenta por cento do tempo de trabalho em um ou mais lugares 

diversos do local de trabalho regular, sendo utilizadas para realização das 

atividades laborativas tecnologias informáticas e de telecomunicações
190

.  
 

 Este PL também trouxe o rol de deveres tanto de empregadores como de empregados, 

em regime de teletrabalho, respaldado no dispositivo do artigo 7
o
, inciso XXVII, 

da Constituição, segundo o qual “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais (…) 

a proteção em face da automação, na forma da lei”
191

. 

 Atualmente, na CLT, inexiste tratamento específico dedicado ao tema do teletrabalho, 

tendo este sido brevemente tratado no parágrafo único de seu artigo 6
o
, introduzido pela lei n

o
 

12.551, de 15 de dezembro de 2011
192

. Segundo Estrada (2014), é desnecessária a existência 

de uma lei específica que regule o teletrabalho, no Brasil, uma vez que o “Direito do Trabalho 

do Brasil consegue resolver questões sobre o tema, há jurisprudência consistente surgindo nos 

Tribunais Regionais do Trabalho e sentenças envolvendo o trabalho à distância e via 

internet
193
”.  

 A ausência de normatização específica sobre a matéria, no Brasil, no entanto, não 

isenta a possibilidade de um trabalhador ajuizar uma ação perante a Justiça especializada, para 

efetivação de direitos que sofreram lesão, uma vez que “o direito ao trabalho não 

desprotegido ou não precarizado encontra guarida constitucional e os requisitos para o 

reconhecimento do vínculo empregatício estão definidos em lei”
194

. 

VARGAS et al. (2013) afirmam que “mesmo após setenta anos desde sua criação e 

diversas crises e ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou, a CLT mantém seu ‘caráter 
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flexível’”
195

. Para os autores, mesmo nos dias de hoje, com o advento tecnológico cada vez 

mais presente na sociedade, “quando se fala de teletrabalho e de automação flexível, as 

normas celetistas continuam plenamente válidas e, com pequenas adaptações, são funcionais 

para o que delas se exige, ou seja, para a regulação do trabalho humano impondo limites às 

exigências cegas do mercado
196
”. 

 

2.5 Jurisprudência brasileira sobre teletrabalho 
 

 A seguir, serão analisadas precedentes de Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e 

do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que envolvem o teletrabalho. 

 

2.5.1 Reconhecimento de vínculo empregatício 
 
  

 EMENTA: RELAÇÃO DE EMPREGO. A prestação de serviços na residência do 

empregado não constitui empecilho ao reconhecimento da relação de emprego, quando 

presentes os pressupostos exigidos pelo artigo 3
o
 da CLT, visto que a hipótese apenas 

evidencia trabalho em domicílio. Aliás, considerando que a empresa forneceu equipamentos 

para o desenvolvimento da atividade, como linha telefônica, computador, impressora e 

móveis, considero caracterizada hipótese de teletrabalho, visto que o ajuste envolvia execução 

de atividade especializada com o auxílio da informática e da telecomunicação (Recurso 

Ordinário 00977-2009-129-03-00-7, TRT 3ª Região, Relator Jessé Cláudio Franco de 

Alencar)
197

. 

 Neste recurso ordinário do TRT da 3ª Região, há o reconhecimento do vínculo de 

emprego entre uma vendedora de passagens, que trabalhava de sua residência, e uma empresa 

de transporte rodoviário. No caso em tela, foi comprovado que a reclamada fornecia 

equipamentos telemáticos à reclamante, para que esta pudesse desenvolver as atividades de 

seu lar, tendo sido refutada a hipótese de trabalho autônomo, inclusive, porque a trabalhadora 

recebia comissões da empresa.  

 No mesmo sentido, no Recurso Ordinário, de 7 de agosto de 2004, do TRT da 3ª 

Região, Relator Luiz Otávio Linhares Renault: 
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 EMENTA: CONTRATO DE EMPREGO - TRABALHO AUTÔNOMO. O trabalho 

do homem livre acompanhou o movimento pendular da economia, segundo a tendência de 

cada época – liberal ou intervencionista. O trabalho subordinado e o trabalho autônomo 

foram, durante séculos, os pontos extremos de uma mesma linha, na qual se inseriram 

obrigatoriamente os diversos fatores da produção, inclusive o custo da mão de obra. Durante 

cerca de cinquenta anos viu-se, no Brasil, por força da CLT, a progressiva aglutinação 

jurídica em torno do trabalho subordinado, fruto até de uma exigência do sistema fordista da 

produção. Nos últimos anos, contudo, tem-se presenciado um forte movimento em sentido 

inverso, em decorrência das substanciais mudanças na forma de prestação de serviços 

(teletrabalho, microinformática, robotização, trabalho a domicílio), sem que se atente para o 

determinismo do art. 3
o
 da CLT. Nesse contexto, se o trabalho não eventual é prestado com 

pessoalidade, por pessoa física, com onerosidade, resta ao intérprete examinar a subordinação. 

Esta, cada vez mais, vem se diluindo diante da quebra da estrutura hierárquica da empresa 

fordista e suas características deslocaram-se da esfera subjetiva para a esfera objetiva, sem se 

falar que a desprestigiada dependência econômica volta a ganhar importância. Preenchidos 

esses pressupostos, o contrato de emprego se assume por inteiro
198

. 

 

2.5.2 Subordinação no teletrabalho 
 

 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. HOME 

OFFICE: ENQUADRAMENTO E EFEITOS JURÍDICOS. OUTROS TEMAS: 

SUBSTITUIÇÃO. ACÚMULO DE FUNÇÕES. HORAS EXTRAS. ADICIONAL 

NOTURNO. HORAS DE SOBREAVISO. FÉRIAS INTERROMPIDAS. DECISÃO 

DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. O teletrabalho e o trabalho em domicílio (home office) 

tornaram-se frequentes nas últimas décadas em face da invenção, aperfeiçoamento e 

generalização de novos meios comunicacionais, ao lado do advento de novas fórmulas 

organizacionais e gerenciais de empresas e instituições. Isso não elimina, porém, 

necessariamente, a presença de subordinação na correspondente relação socioeconômica e 

jurídica entre o trabalhador e seu tomador de serviços, desde que ultrapassado o conceito 

tradicional desse elemento integrante da relação empregatícia em favor de sua dimensão 

objetiva ou, até mesmo, em favor do conceito de subordinação estrutural. Dentro desse novo, 
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moderno e atualizado enfoque da subordinação, os trabalhadores em domicílio, mesmo 

enquadrando-se no parâmetro do home office, podem, sim, ser tidos como subordinados e, 

desse modo, efetivos empregados. Não obstante, não se pode negar que, de maneira geral, em 

princípio, tais trabalhadores enquadram-se no tipo jurídico excetivo do art. 62 da CLT, 

realizando o parâmetro das jornadas não controladas de que fala a ordem jurídica trabalhista 

(art. 62, I, CLT). Por outro lado, a possibilidade de indenização empresarial pelos gastos 

pessoais e residenciais efetivados pelo empregado no exercício de suas funções empregatícias 

no interior de seu home office supõe a precisa comprovação da existência de despesas 

adicionais realizadas em estrito benefício do cumprimento do contrato, não sendo bastante, 

em princípio, regra geral, a evidência de certa mistura, concorrência, concomitância e 

paralelismo entre atos, circunstâncias e despesas, uma vez que tais peculiaridades são 

inerentes e inevitáveis ao labor em domicílio e ao teletrabalho. Finalmente, havendo 

pagamento pelo empregador ao obreiro de valores realmente dirigidos a subsidiar despesas 

com telefonemas, gastos com informática e similares, no contexto efetivo do home office, não 

têm tais pagamentos natureza salarial, mas meramente instrumental e indenizatória. Na 

mesma linha, o fornecimento pelo empregador, plenamente ou de modo parcial, de 

equipamentos para a consecução do home office obreiro (telefones, microcomputadores e seus 

implementos, etc.) não caracteriza, regra geral, em princípio, salário “in natura”, em face de 

seus preponderantes objetivos e sentido instrumentais. Agravo de instrumento desprovido. 

(TST, 6ª Turma, AIRR n
o
 62141-19.2003.5.10.0011, Relator Min. Mauricio Godinho 

Delgado - DJ 16/04/2010)
199

. 

 

2.5.3 Sobreaviso e teletrabalho 
 

 No teletrabalho, há a aplicação analógica do artigo 244, parágrafo 2
o
, da CLT

200
, 

considerando-se que a utilização de aparelhos telemáticos e de comunicação fornecidos pela 

empresa podem vir a corroborar um enquadramento ao sobreaviso, por parte do colaborador, 

de acordo com o caso concreto. 

 Segue jurisprudência neste sentido: 
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 EMENTA: HORAS DE SOBREAVISO - USO DE CELULAR - SÚMULA N. 428, 

ITEM II, DO TST. O empregado que fica aguardando ordens à distância, em regime de 

plantão ou equivalente, durante o período de descanso e submetido ao controle patronal por 

intermédio de instrumentos telemáticos e à distância, tem jus às horas de sobreaviso. 

Inteligência da Súmula n. 428, item II. 

(Processo: RR n
o 

1157-48.2010.5.09.0562, Data de Julgamento: 06/11/2013, Relator 

Desembargador Convocado: João Pedro Silvestrin, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

08/11/2013)
201

. 

  

2.5.4 Horas extras no teletrabalho  
  

 Diante da disponibilidade de artifícios tecnológicos que permitem uma fiscalização 

precisa das atividades desempenhadas pelo teletrabalhador, onde quer que este esteja 

conectado, aplica-se o pagamento de horas extras, a depender do caso concreto. 

  

 EMENTA: Trabalho externo. Fiscalização sobre as horas trabalhadas. Exceção do 

artigo 62, I da CLT afastada. Mesmo na hipótese de trabalho externo é perfeitamente viável a 

existência de controle de jornada, concretizado de várias maneiras. Relevante avaliar apenas, 

se os métodos empregados eram suficientes para conferir ao empregador certeza sobre a 

rotina diária do trabalhador, hábeis a atestar a existência de criteriosa fiscalização das horas. 

Caso assim se constate, não há falar na exceção trazida no artigo 62 da CLT, tendo em vista 

apenas o isolado argumento de trabalho externo e desprovido do tradicional controle de ponto. 

Havendo fiscalização acerca do cumprimento dos horários, ainda que de forma mais tênue em 

comparação às formas tradicionalmente utilizadas, haverá direito ao recebimento das horas 

laboradas além dos limites legais estabelecidos para a jornada normal. A exemplo disso, os 

casos em que o empregado é obrigado a comparecer diariamente na empresa para receber as 

ordens de serviço e, ao final do expediente, para prestar contas, devolver veículo ou 

ferramentas utilizadas na prestação dos serviços. (Recurso Ordinário. Julgamento: 

29/06/2011. Relatora: Rita Maria Silvestre. Revisor: Sidnei Alves Teixeira. Acórdão n
o
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20110832153. Processo n
o
 02289004720095020055. Ano: 2011. Turma: 8ª. Publicação: 

04/07/2011)
202

. 

 

2.5.5 Doenças adquiridas no teletrabalho e responsabilidade do empregador 

  

 O Recurso Ordinário número 00208-2006-143-03-00-2, do TRT da 3ª Região, atestou 

a responsabilidade do empregador por doença profissional desenvolvida por teletrabalhadora, 

após nove anos prestando serviços de sua residência. 

 EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. 

CULPA DO EMPREGADOR. EMPREGADO EM DOMICÍLIO. O fato de o empregado 

trabalhar em domicílio não constitui, por si só, motivo para eximir o empregador da 

observância das normas de segurança e medicina do trabalho, colocando o trabalhador à 

margem da proteção legal que deve abranger “todos os locais de trabalho”, sem distinção 

(artigo 154 da CLT). É certo que não há como exigir do empregador, em semelhante 

circunstância, a fiscalização cotidiana dos serviços prestados, inclusive quanto à efetiva 

observância pelo empregado das normas de segurança e medicina, mesmo porque a casa é 

asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do 

morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 

dia, por determinação judicial, nos termos da garantia estatuída no artigo 5
o
, inciso XI, da 

Constituição Federal. Essa particularidade, sem dúvida, constitui elemento que vai interferir 

na gradação da culpa do empregador em relação a eventual doença profissional constatada, 

mas não permite isentá-lo do cumprimento de obrigações mínimas, como a de instruir os 

empregados quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou 

doenças ocupacionais, nos termos do artigo 157, II, da CLT, além de fornecer mobiliário 

adequado, orientando o empregado quanto à postura correta (artigo 199 da CLT), pausas para 

descanso etc. Verificado o descumprimento dessas obrigações primordiais pelo empregador, 

em face da sua omissão negligente no tocante aos cuidados com a saúde da empregada, é 

inegável a sua culpa no surgimento da doença profissional constatada, incidindo sua 

responsabilidade pela compensação do dano moral sofrido pela obreira
203

. 
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2.6 Breve panorama internacional sobre a regulação do teletrabalho 

 

 O teletrabalho surge com o advento do uso de novas tecnologias telemáticas, sendo 

considerado, pela Convenção 177 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), de 1996, 

uma espécie do gênero “trabalho à distância”. Segundo o artigo 1
o
, A, III, desta Convenção, 

considera-se trabalho a domicílio todo aquele trabalho que é realizado no próprio domicílio 

do trabalhador, ou em outro local, em troca de remuneração, com o fim de elaborar produto 

ou serviço conforme especificações do empregador, independentemente de quem proporcione 

os equipamentos e materiais utilizados para a prestação
204

.  

 A Recomendação 184 da OIT, de 1996, possui uma seção dedicada ao estabelecimento 

de um rol de obrigações para empregadores que disponibilizam a possibilidade de trabalho em 

casa a seus colaboradores. Dentre os deveres arrolados, há o de informar a autoridade 

competente e manter um registro dos trabalhadores que prestam serviços deste modo, a 

remuneração destes, custos e reembolsos, bem como deduções feitas
205

. Há também prevista a 

obrigação do empregador em compensar os trabalhadores em domicílio pelos custos que 

possuam em seus lares, como energia, água, comunicações e manutenção de máquinas e 

equipamentos, além de uma seção específica para segurança e saúde
206

.  

 O Acordo Marco Europeu sobre Teletrabalho (AMET), por sua vez, de 16 de julho de 

2002, define teletrabalho como uma forma de organização ou de realização do trabalho 

utilizando tecnologias da informação, no âmbito de um contrato ou de uma relação de 

trabalho, na qual um trabalho que poderia ser realizado igualmente nos locais da empresa 

desenvolve-se fora de tais locais, de maneira regular
207

. Tratou-se de um acordo voluntário, 

realizado para estabelecer um quadro geral na Europa, a ser implementado pelas 

organizações-membro das partes signatárias. 

 No Acordo Europeu sobre Teletrabalho, fala-se do caráter voluntário do teletrabalho e 

do dever de vigilância pelo empregador, pautado no respeito à privacidade do empregado, 

traduzido pela proporcionalidade de sistemas de vigilância ao objetivo perseguido
208

. 

Interessante notar que, neste Acordo, há previsão de igualdade de oportunidades de 

desenvolvimento de carreira e treinamento que teletrabalhadores devem possuir, como se 
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trabalhassem nas próprias instalações da empresa. Os treinamentos, inclusive, podem se 

estender aos líderes e pares dos teletrabalhadores
209

.  

   O Código Português de Trabalho (lei n
o
 99, de 27 de agosto de 2003) baseou-se no 

Marco Europeu sobre o Teletrabalho (2002), para conceituar este instituto jurídico. O Código 

Português de Trabalho é expresso sobre o tema do teletrabalho, que possui uma subseção 

específica para seu tratamento, tendo sua definição disposta da seguinte maneira: “considera-

se teletrabalho a prestação laboral realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora da 

empresa e através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação
210
”. 

 No caso do teletrabalho, a prestação é realizada em local exterior à empresa (do 

empregador), o que se pressupõe, segundo Carlos Eduardo Nicolletti Camillo, uma 

“separação física entre o local de execução da prestação e o local da organização ou 

acolhimento físico do processo produtivo”
211

. 

 A habitualidade é outro requisito do teletrabalho, segundo a legislação portuguesa, que 

se coaduna com o pressuposto da não-eventualidade, previsto na CLT, em seu artigo 3
o
. A 

subordinação jurídica também está presente, no entanto, de maneira relativizada, se 

comparada ao seu conceito clássico. Segundo Camillo, há uma evolução do conceito 

tradicional de subordinação jurídica, uma vez que são consideradas as atividades 

desempenhadas pelo empregado integradas à dinâmica e à estrutura organizacional da 

empresa, ao seu processo produtivo ou às suas atividades essenciais, não se exigindo a 

subordinação jurídica clássica, conformada pelas ordens emanadas diretamente pelo 

empregador
212

.   

 De acordo com CAMILLO (2011), na legislação portuguesa, é o objeto da relação 

jurídica que determina e justifica a proteção no sistema jurídico, não se atendo à figura do 

empregador ou do empregado. Em contrapartida, a legislação brasileira na matéria está 

centrada na relação jurídica, o que implica menor tutela de empregados e empregadores e 

incidência de fraudes para descaracterização da relação de emprego para figura do trabalhador 

autônomo ou avulso e vice-versa
213

. 

 O Código Português de Trabalho preceitua que o contrato de teletrabalho deve ser 

escrito e firmado por ambas as partes, possuindo treze artigos que detalham esta forma de 

prestação laboral. 

                                                 
209

 Ibidem, p. 77. 
210

 PORTUGAL, 2016.  
211

 NICOLETTI CAMILLO, 2011, p. 376. 
212

 Ibidem. 
213

 Ibidem, p. 377. 



56 

2.7 “Teletrabalho escravo” e o “direito à desconexão do trabalho” 

 

 Manuel Martín Pino Estrada fala em “teletrabalho escravo”
214

, ao aludir ao cenário de 

profissionais cada vez mais conectados, de modo indefinido, às tarefas laborais, com o avanço 

tecnológico e o uso de aparelhos portáteis de comunicação. O que pode, à primeira vista, ter 

características de mais flexibilidade e liberdade (como ter um smartphone da empresa, por 

exemplo), pode, na prática, trazer ainda mais volume de trabalho e em períodos totalmente 

descolados do horário comercial.  

 Segundo Estrada, “estando na empresa ou fora dela, esse mundo digitalizado nos 

envolve as 24 horas do dia com o trabalho”
215

. Na sociedade pós-taylorista, as entregas 

profissionais são imateriais e seu valor é intangível, não sendo possível contabilizar este 

trabalho imaterial em horas (cujo produto é o conhecimento), como pode ser feito nos 

trabalhos fabris
216

. Isto porque, hoje, o controle laboral não se dá mais pelas horas de trabalho 

realizadas, mas pelos resultados efetivamente obtidos pelos profissionais.  

 É neste contexto que emerge a possibilidade de estar conectado e disponível o dia 

todo, podendo desembocar no chamado “teletrabalho escravo”. Na definição de Estrada, esta 

“escravidão” se dá  

 

no mundo da internet, através de ferramentas tecnológicas que permitem o uso da 

telecomunicação e da telemática, privando ao teletrabalhador da sua liberdade, por 

causa do controle virtual (mais ainda no teletrabalho em domicílio) e que se 

encontra privado de romper o vínculo em razão da coação moral ou psicológica 

advinda de dívidas artificiais contraídas com o empregador
217

.  
  

 Jorge Luiz Souto Maior, em artigo de 2006, fala do chamado “direito à desconexão do 

trabalho”
218

, que surge como contramão desta tendência da conexão do colaborador 24 horas 

por dia, em qualquer lugar. O autor, em linha similar de Pino Estrada, afirma que a tecnologia 

tem escravizado o homem ao trabalho, pois  

 

a mesma tecnologia que proporciona ao homem uma possibilidade quase infinita de 

se informar e de estar atualizado com seu tempo, de outro, é esta mesma tecnologia 

que, também, escraviza o homem aos meios de informação, vez que o prazer da 
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informação transforma-se em uma necessidade de se manter informado, para não 

perder espaço no mercado de trabalho
219

. 

 

Souto Maior reconhece as limitações de aplicação plena de um “direito ao não-

trabalho”, uma vez sedimentado, historicamente, na cultura social, o trabalho como fator que 

“dignifica” o homem, herança da sociedade industrial e presente ainda hoje, na sociedade pós-

industrial (“sociedade do conhecimento”)
220

. Quando se fala em “não-trabalho”, seu conceito 

não é o de ócio ou de abandono do trabalho, mas, sim, o de 

 

trabalhar menos, até o nível necessário à preservação da vida privada e da saúde, 

considerando-se essencial esta preocupação (de se desligar, concretamente, do 

trabalho) exatamente por conta das características deste mundo do trabalho, marcado 

pela evolução tecnologia, pela deificação do Mercado e pelo atendimento, em 

primeiro plano, das exigências do consumo”
221

. 

  

 A lógica do “direito ao não-trabalho” também é plenamente aplicável ao teletrabalho, 

uma vez que, para o trabalho exercido fora do ambiente da empresa e longe dos olhos físicos 

do empregador, permanece a limitação da jornada. Isto porque a dificuldade para quantificar a 

jornada de teletrabalhadores é meramente instrumental, segundo Souto Maior, que não afeta a 

declaração deste direito de limitação de horas trabalhadas, pois o controle à distância é 

facultado pela tecnologia, por ferramentas online para mensuração de produtividade e até 

pelas avaliação das próprias entregas exigidas ao trabalhador
222

. 

 Segundo Souto Maior, manter a desconexão do trabalho é algo necessário e que 

permite que o trabalhador se perceba melhor como profissional, ser humano e consiga, desta 

forma, enxergar melhor a própria realidade social e as pessoas à sua volta. No extremo, a 

desconexão ao trabalho é um direito não só do indivíduo, mas de toda a sociedade e os 

reflexos de sua garantia se espraiam nos âmbitos da melhor sociabilidade, convivência 

familiar, saúde física e mental e autoestima do colaborador. Deste modo, o próprio 

trabalhador terá condições de se aprimorar enquanto profissional, trazendo a contrapartida de 

maior produtividade e engajamento para a organização da qual é parte. 
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2.8 Intimidade e respeito à vida privada no teletrabalho 

 

 Com a Constituição Federal de 1988, os direitos de personalidade ganham nova força, 

o que se reflete em sua incorporação, no Novo Código Civil (2002). A dignidade da pessoa 

humana, como corolário no cenário internacional, é absorvida pela Constituição pátria, 

espraiando-se, também, para o direito privado e, especialmente, para o direito civil brasileiro, 

antes restrito a um viés essencialmente patrimonialista, mas que, a partir de então, passou a 

enfocar o ser humano
223

.  

 Apesar de oriundo de um projeto de codificação de tempos ditatoriais e não ter 

inovado em toda potencialidade possível do período, o Código Civil dedicou um capítulo 

inteiro aos direitos de personalidade, em 11 artigos (11 ao 21, da Parte Geral). Este Capítulo é 

dedicado à proteção da pessoa, em seus aspectos essenciais, com a afirmação do compromisso 

de todo o direito civil com a tutela e promoção da dignidade humana
224

. 

 A nova codificação procurou regular o direito ao próprio corpo, ao nome, à honra, à 

imagem e à privacidade. No que tange à privacidade, houve um tratamento inadequado, com 

um único artigo dedicado à matéria, sendo esta cada vez mais complexa e colocada em xeque, 

nos últimos anos
225

.  

 Segundo SCHREIBER (2013), o termo “vida privada” acabou limitando a evolução 

do conceito de privacidade, que abarca mais do que a intimidade da pessoa humana, 

alcançando dados e informações pessoais
226

. O enfoque está tradicionalmente atrelado ao 

“right to privacy” e ao “right to be let alone”, da doutrina norte-americana, concepções 

individualistas e fortemente influenciadas pelos direitos patrimoniais e à intimidade, que 

implicam afastar a interferência alheia sobre a vida íntima de cada um – a exemplo do que 

ocorre com uma propriedade privada
227

.  

 A conotação negativa de proteção à privacidade, assim como ocorre na propriedade, 

impõe aos outros tão somente um dever geral de abstenção (não fazer)
228

. Ao longo das 

últimas décadas, com o advento da tecnologia, houve uma multiplicação de mecanismos de 

processamento e utilização de informações, massificação de relações contratuais e aumento 

exponencial de fluxo de dados, o que implica, na atualidade, um contexto muito mais 
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complexo em que a privacidade está inserida, que vai além da esfera do meramente “não 

fa er”
229

.   

 Para SCHREIBER (2013), nos dias de hoje, o direito à privacidade deve se propor a 

algo a mais do que a finalidade de proteção à vida íntima, pois não mais se contenta com a 

proibição à intromissão alheia na vida íntima (dever geral de abstenção), mas impõe, também, 

deveres de caráter positivo, como autorização para realizar determinadas ações que adentram 

a individualidade de uma pessoa e diligência neste proceder
230

. 

 De acordo com MALLET (2004, apud MARTINS e GONZÁLES, 2008), a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a exemplo do Código Civil de 2002, não se 

ocupou detidamente dos direitos de personalidade, com raras exceções, como o artigo 482, “ ” 

e o artigo 483, “e”
231

. Houve alguma evolução, com a Lei n
o
 9.799/99, que introduziu o artigo 

373-A na CLT, com a proibição de “revistas íntimas nas empregadas ou funcion rias”, mas 

nada que se compare com legislações como a italiana (Statuto dei diritti dei lavoratori, que 

possui um título específico sobre liberdade e dignidade do trabalhador); a portuguesa, que, em 

seu Código do Trabalho, há uma subseção inteira sobre direitos de personalidade, no âmbito 

da relação de emprego; e a espanhola, que alude à proteção da dignidade humana, no caso da 

realização de vigilância por meios tecnológicos
232

. 

 Quanto ao conteúdo de e-mails corporativos, que o trabalhador envia para 

destinatários de dentro e de fora da empresa, é plenamente aceitável seu monitoramento por 

parte do empregador, uma vez estas comunicações são proporcionadas por este para a 

viabilização das próprias atividades laborais. De acordo com MARTINS e GONZÁLES 

(2008),  

 

nas situaç es em que o empregador tem seu próprio provedor e fornece e-mail ao 

empregado para as atividades laborais, parece-nos plenamente defens vel a tese de 

que, se não houver autori ação expressa do empregador para uso do e-mail 

corporativo, para recebimento e envio de mensagens particulares, a presunção   de 

que o uso se a sempre destinado   atividade profissional, sendo possível o 

monitoramento do empregador, inclusive quanto ao acesso   internet, pois se trata 

de equipamento de propriedade do empregador, com uso vinculado   atividade 

profissional
233

. 
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 As comunicações de e-mails pessoais (não corporativos), por sua vez, por se 

equipararem a correspondências, possuem o resguardo previsto no artigo 5
o
, inciso XII, da 

Constituição
234

. SIMÓN (2000, apud MARTINS e GONZÁLES, 2008) afirma que as 

comunicações feitas por e-mail que são passíveis de controle são aquelas ligadas ao trabalho e 

à prestação de atividades ao empregador
235

. Deste modo, não é facultada à empresa a 

verificação de e-mails de conteúdo privado e não ligado ao trabalho, salvo no caso de 

autorização judicial. 

 Para o teletrabalhador, a aplicação desta hipótese de monitoramento é ainda mais 

latente, uma vez que o principal instrumento de comunicação que o interliga às equipes e 

lideranças é, exatamente, o e-mail corporativo e outras ferramentas tecnológicas que a 

empresa lhe oferece, que implicam transmissão de informações e dados, de modo virtual e em 

tempo real. Alexandre Agra Belmonte (2004) afirma que, apesar de a legislação brasileira não 

apresentar norma protetiva da intimidade e do estabelecimento de seus limites no 

relacionamento de trabalho, também deixando de regular os meios de controle patronais do 

serviço ou do empregado, o ambiente da relação de emprego propicia uma variedade de 

possibilidades de invasão da intimidade
236

. No caso de violação da intimidade do empregado, 

o empregador terá obrigação de reparar eventual dano moral ocasionado
237

. 

 Segundo BELMONTE (2004), o direito à propriedade do empregador – do qual o 

poder diretivo é subjacente – e o direito à intimidade do empregado possuem como parâmetro 

de limite a dignidade do empregado. Deve haver, segundo o autor, o “estabelecimento do 

limite de razoabilidade da vigilância patronal” sobre a utilização de e-mails e outras 

ferramentas de comunicação do trabalhador, mediante prévia instrução aos colaboradores, por 

meio de regulamento interno e meios que publicizem as políticas de monitoramento de 

conteúdo individual pela empresa
238

. 

 Portanto, duas são as variáveis que devem pautar a solução do dilema privacidade do 

colaborador versus poder diretivo do empregador: o respeito à dignidade do trabalhador 

(vigilância não vexatória) e a adequação entre procedimento de vigilância e seu propósito 

motivador (meios adequados para promover os fins de fiscalização)
239

.  
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2.9 Ergonomia para teletrabalhadores 

 

A ergonomia, segundo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO), em 

consonância à definição oficial da IEA (International Ergonomics Association), é  

 

uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres 

humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados 

e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global 

do sistema. Os ergonomistas contribuem para o planejamento, projeto e a avaliação 

de tarefas, postos de trabalho, produtos, ambientes e sistemas de modo a torná-los 

compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das pessoas
240

. 

  

 A Ergonomics Research Society (1949) define ergonomia como “o estudo do 

relacionamento entre o homem e seu trabalho, equipamento e ambiente e, particularmente, a 

aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas 

surgidos desse relacionamento”
241

. 

 Segundo MANDALOZZO e COSTA (2006), a ergonomia emerge como tema 

importante para o ambiente de trabalho na década de 1940, sendo considerada, até então, um 

tema interdisciplinar de estudos sobre trabalho humano e interações com tecnologia e 

sociedade
242

. ABRAHÃO e PINHO (2002, apud MANDALOZZO e COSTA, 2006) 

consideram que a ergonomia, como critério de avaliação do trabalho, abrange três eixos 

principais: a segurança, a eficiência e o bem-estar dos trabalhadores nas situações de 

trabalho
243

. 

Esta concepção é baseada nas definições trazidas pela Norma Regulamentadora n
o
 17 

(NR 17), criada em 1978
244

, que estabelece os “parâmetros que permitam a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente”
245

. Segundo a NR 

17, “as condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e 
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descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de 

trabalho, e à própria organização do trabalho”
246

. 

A Constituição Federal consagra o direito à saúde no trabalho, em seu artigo 7
o
, inciso 

XXII: 

 

Art. 7
o
: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: 

(...) 

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 

higiene e segurança
247

.  

  

De acordo com MERINO e MAGER (2012), o ideal é que os escritórios em casa 

(home offices) sejam adaptados, tanto quanto for possível, aos seus usuários, de maneira a 

prevenir problemas de saúde resultantes de longos períodos sentados à frente de um 

computador e para que haja um ambiente confortável para o melhor desempenho de suas 

tarefas
248

. Segundo os autores, o indivíduo deve ser o próprio parâmetro para o 

desenvolvimento de mobiliário adaptado, visando ao seu bem-estar e à melhor funcionalidade 

para sua utilização diária. 

 O conforto do trabalho sentado, segundo VIEIRA (2007), depende de fatores como 

“tempo de manutenção da postura, altura do plano de trabalho e da cadeira, características da 

cadeira, adaptação às exigências visuais e dos espaços para pernas e p s”
249

. A empresa 

possui o dever de realizar vistorias para aferição do cumprimento destes requisitos trazidos 

pela NR 17, de maneira preventiva, ajudando a evitar possíveis acidentes e afastamentos de 

profissionais que trabalham de suas casas.  

 

2.10 Acidentes de trabalho no teletrabalho 
 

 A ergonomia atua no ambiente de trabalho com finalidades preventivas, para 

proporcionar melhor bem-estar ao trabalhador e preservar sua saúde, evitando acidentes de 

trabalho. Isto favorece: os colaboradores, aumentando seu engajamento e nível de 

produtividade, na medida em que estão inseridos em um ambiente de trabalho com condições 

satisfatórias para sua saúde; os empregadores, que auferem os efeitos positivos advindos da 
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melhor inserção de suas equipes, no meio laboral; e o próprio Poder Público, na medida em 

que a redução de despesas com pessoal afastado por motivos de saúde é favorável para o 

orçamento público. Todavia, quando há falha na prevenção ou incidência de circunstâncias 

fortuitas, acidentes de trabalho podem ocorrer e, no caso do teletrabalho, isto é ainda mais 

complexo, pelo fato de estes se configurarem à distância do olhar físico do empregador. 

 No Capítulo V, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), intitulado “Da 

Segurança e da Medicina do Trabalho”, em seu artigo 157, são trazidas as responsabilidades 

que a empresa possui perante seus colaboradores, no que diz respeito à observância  deste 

tema: 

 

Art. 157 - Cabe às empresas:  

I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;  

II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a 

tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; 

III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente; 

IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.
250

 

 

 O artigo 19, parágrafo 1
o
, da lei n

o
 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelece a 

responsabilidade da empresa pela “adoção e uso das medidas coletivas e individuais de 

proteção e segurança da saúde do trabalhador”, constituindo “contravenção penal, punível 

com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho
251
”. A 

lei n
o
 8.213/91, em seu artigo 19, caput, também traz a definição de acidente de trabalho

252
, 

enquanto o artigo 20, da referida lei, estabelece os eventos que são considerados acidentes de 

trabalho253. 
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 É no artigo 21, inciso IV, alíneas “a” e “b”, que o enquadramento da possibilidade de 

ocorrência de acidentes de trabalho, também no teletrabalho, encontra fundamentação jurídica 

precisa. Segundo este dispositivo: 

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei: 

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: 

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa; 

b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou 

proporcionar proveito
254

. 

  

 Para Estrada (2014), o acidente de trabalho também se configura para 

teletrabalhadores, pois, mesmo à distância, os riscos inerentes à relação de trabalho se 

mantêm, havendo uma interpretação extensiva dos dispositivos da lei n. 8.213/91
255

 para o 

caso do teletrabalho. 

 De acordo com Guilherme Augusto Caputo Bastos, para a configuração da 

responsabilidade subjetiva do empregador, no caso de ocorrência de acidente com o 

teletrabalhador, no desempenho de suas atividades para aquele, devem estar presentes: a lesão 

a direito de personalidade do teletrabalhador, que atinja sua dignidade (seja em termos de 

integridade física ou moral, honra objetiva, imagem, nome, intimidade e da própria vida); ato 

ilícito, por omissão culposa ou dolosa, praticado pelo empregador ou preposto; e o nexo 

causal entre a conduta ilícita e a lesão sofrida, durante a execução de atividades relacionadas 

às funções da empresa
256

. Estas lesões podem ser decorrentes de acontecimentos fortuitos 

(inesperados) ou por doenças profissionais e do trabalho, cujos efeitos emergem, após tempo 

mais ou menos prolongado, de exposição do colaborador à execução de atividades para o 

empregador. 

 Segundo Caputo Bastos, as doenças profissionais podem ser descritas como aquelas 

que estão relacionadas com a profissão exercida pelo trabalhador, sendo previstas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
257

. As doenças do trabalho, por sua vez, ocorrem 

em virtude de determinadas condições sob as quais este é realizado, podendo ser típicas (novo 

quadro lesivo que se instaura, presumindo-se nexo entre trabalho desempenhado e o dano à 

saúde configurado) ou atípicas (piora de condições em quadro de doença preexistente)
258

. 
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 Para que haja ressarcimento ao trabalhador, em virtude da lesão sofrida, em 

conformidade aos dispositivos previstos nos artigos 186 e 927, do Código Civil de 2002, deve 

haver perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (artigo 19, 

da lei n
o
 8.213/91)

259
. A dificuldade que emerge, para o caso do teletrabalho, é a comprovação 

de onde ocorreu a lesão a seu direito: se durante a execução de tarefas, sob o poder diretivo de 

seu empregador e por conta destas, ou se em contexto diverso e não conexo à atividade que 

presta à empresa
260

. 

 Caputo Bastos (2014) afirma que o diferencial entre o teletrabalhador e aquele que 

exerce presencialmente as atividade na empresa é “a liberdade de escolha de onde realizar as 

tarefas”
261

. Se o local de realização das atividades pelo teletrabalhador é definido pelo 

empregador, cabe a este arcar com a estrutura necessária para tal.  

 Todavia, a dificuldade maior é encontrada quando há liberdade para esta definição, ou 

seja, quando fica a cargo do teletrabalhador a escolha do lugar para executar 

suas tarefas. Mesmo sob tal hipótese, a responsabilidade do empregador não é eximida, pois 

persiste seu dever de fiscalização das condições de trabalho de seu subordinado, 

sendo necessária a apuração da causa-raiz da lesão ocasionada ao colaborador e o seu nexo 

com alguma conduta indevida do empregador, que tenha culminado na produção do resultado 

danoso àquele.
262

 Analisando-se o caso concreto e constatado nexo entre ato ilícito (por culpa 

ou dolo) do empregador e o resultado lesivo ao teletrabalhador, deve haver ressarcimento 

a este, à luz do que preleciona o Código Civil pátrio.  

 Segundo o entendimento de Caputo Bastos: 

 

se o empregador define o local a ser realizado o teletrabalho, ainda que esse local 

seja a própria residência do empregado, deve o empregador certificar-se da 

existência de condições adequadas de trabalho, eliminando a possibilidade de 

situações degradantes e danosas ao empregado
263

. 
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CAPÍTULO 3 - SEGMENTO DE TI E TELETRABALHO 
 

3.1 Segmento de TI no Brasil 
 

3.1.1 O segmento de TI e sua participação na economia brasileira 

 

 Segundo a Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação), o setor de Tecnologia da Informação e de Comunicação (TIC) 

representa, atualmente, 8,7% do PIB brasileiro, quantia que vem aumentando, nos últimos 

anos. Segundo dados desta Associação, de 2014 para 2015, somente no setor de exportações 

brasileiras de TIC, houve um crescimento de 54,1%, o que é equivalente a R$ 5,246 

bilhões
264

. 

 Em 2015, o Brasil apresentou um aumento de 9,2% em investimentos no setor de TI, 

comparado ao ano de 2014, muito acima da média global, no mesmo período (5,6%)
265

. Deste 

modo, em 2015, o Brasil foi o sétimo país com maior volume de investimentos em TI no 

mundo, o que o coloca no ranking das maiores potências do setor, na atualidade.  

 Segundo relatório da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), no ano 

de 2015, o mercado brasileiro de TI (hardware, software e serviços de TI) movimentou US$ 

60 bilhões (3,3% do PIB nacional e 2,7% do total de investimentos em TI no planeta)
266

. Na 

América Latina, o Brasil possui a maior participação no setor de TI, com 45% de todo o 

mercado do continente, muito à frente do segundo colocado, México, que possui 20% de 

participação (US$ 26,8 bilhões)
267

. 

 O segmento de software foi o que apresentou o maior crescimento, de 2014 a 2015 

(30,2%), e, em conjunto com o de serviços, atingiu-se um aumento expressivo de 17,5%
268

. 

De acordo com a ABES, há cerca de 13.950 empresas no Brasil que atuam no 

desenvolvimento, produção, distribuição de software e prestação de serviços em TI e 58% 
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delas possui TI como atividade principal do negócio
269

. A grande maioria das empresas 

brasileiras desenvolvedoras de softwares são micro ou pequenas (94% do volume total), o que 

demonstra a presença hegemônica deste porte de companhias neste segmento
270

. 

 Para 2016, na contramão das previsões negativas para a economia brasileira, o 

mercado de tecnologia da informação apresenta projeção de 2,6% de crescimento
271

. Segundo 

a Brasscom, os principais impulsionadores deste mercado advêm do aumento de consumo da 

população, melhoria da infraestrutura, aplicação de novas tecnologias, maiores investimentos 

em pesquisa e desenvolvimento e o próprio crescimento orgânico do mercado
272

. 

 Na mesma lógica de perspectivas para o setor, a Consultoria IDC, especializada em 

tecnologia da informação, telecomunicações e mercados de consumo em massa de tecnologia, 

realizou um estudo intitulado “Predictions Brasil 2016”, segundo o qual, no ano de 2016, 

“efici ncia e diferenciação competitiva darão o tom dos investimentos de TIC, no Brasil”
273

. 

Segundo dados deste estudo, em 2016, um volume de vendas de 40 milhões de celulares, 6 

milhões de computadores pessoais e 5 milhões de tablets é esperado
274

. A “internet das 

coisas” (internet of things – IoT) tenderá a crescer consideravelmente no país, também, 

movimentando cerca de US$ 4,1 bilhões
275

.  

 Outra tendência em expansão, no setor brasileiro de TI, é o de meios móveis de 

pagamento, que, em 2016, deverão representar 30% de todas as transações financeiras 

realizadas
276

. O crescimento cada vez mais expressivo da população bancarizada, aliada ao 

aumento do acesso à internet por dispositivos móveis (com uso de tecnologias 3G e 4G), 

apoia esta tendência positiva para este setor. A tecnologia de cloud computing (armazenagem 

de dados em nuvem, que podem ser acessados pela internet, de qualquer lugar do mundo) 

também possui perspectivas satisfatórias, com o ganho de mais maturidade no tema pelo 

país
277

.  

 Uma solução com grande potencial de crescimento na economia brasileira são as 

ferramentas analíticas (analytics), que permitem a análise de um volume grande de dados 
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existentes e armazenados nas empresas, de modo estruturado, para o melhor apoio na 

execução de planos estratégicos e na tomada de decisão de negócios. Esta é uma das vertentes 

da área de TI com maior propensão à expansão no país, sendo adotada por um número 

crescente de organizações, possuindo um volume estimado de US$ 811 milhões para este 

mercado de Business Analytics, no Brasil, em 2016, segundo estudo da IDC
278

. 

 

3.1.2 O mercado de profissionais de TI no Brasil 
 

 O setor brasileiro de TI emprega mais de 1,759 milhões de pessoas, de acordo com a 

Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e 

Comunicação). Esta quantia é composta tanto por trabalhadores de empresas em que TI 

representa o negócio central (aproximadamente, 1 milhão de profissionais), como de 

empresas em que TI é uma área de apoio do negócio principal desenvolvido (chamado “TI in 

House”)
279

. 

 Segundo dados da Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro 

(Softex), até 2020, o Brasil terá um déficit de até 408 mil profissionais de TI, o que poderá 

levar a uma perda para o setor de R$ 167 bilhões
280

. E o país não está em tendência 

dissonante do resto do planeta: segundo a organização code.org, durante este mesmo período, 

haverá mais de 3 vezes o número de vagas para profissionais deste segmento, que não serão 

preenchidas (1,4 milhão de vagas versus 408 mil profissionais)
281

. 

 A Brasscom, em seu “Guia de Boas Práticas nas Relações de Trabalho”, publicado em 

novembro de 2015, aponta para a “transversalidade” do segmento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC), “tanto como indutora de produtividade e competitividade 

para os demais setores produtivos, quanto para o bem-estar social, o aperfeiçoamento 
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da educação, da saúde e dos serviços públicos em geral”
282

. É fundamental analisar 

este segmento como propulsor de melhorias para toda a sociedade, o que o torna 

um cenário para o qual atenções convergem, no que tange à realidade das empresas e de seus 

empregados, na tarefa de manter a produção e o dinamismo do setor. 

 Em outro estudo recente da Brasscom, constatou-se que cresceu em mais de 70% o 

número de estudantes inscritos para ingressar nas carreiras de TIC
283

. Segundo dados do INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), de 2010 a 2013, 

houve aumento de 19% ao ano de estudantes inscritos para vestibulares para cursos de TIC, 

não tendo o número de vagas disponíveis acompanhado esta tendência, o que implica um 

nível de concorrência cada vez maior de aluno por vaga, para estas graduações
284

. 

 Um fato recorrente e peculiar dos cursos de faculdades da área de TIC é a evasão 

comum dos estudantes: cerca de 30% de estudantes, nas universidades privadas, e 25%, nas 

públicas, não finalizam os estudos. Isto se deve, não somente a questões de cunho pessoal, 

mas, também, ao fato de que não é mandatória a graduação completa nestes cursos, para a 

alocação profissional destes estudantes, em empresas do setor
285

. 

 Certificações, na área de TIC, possuem nível equiparável a diplomas de conclusão de 

cursos de graduação. Além disso, a isto se soma a questão de que, neste setor, muitos 

profissionais acabam aprendendo na prática o trabalho técnico exigido para uma série de 

posições, o que denota a não obrigatoriedade da obtenção de um bacharelado para trabalhar 

na área
286

. Fato comum é a realização de cursos técnicos pontuais, com tempo de duração 

bastante inferior a um curso de graduação, custeado pelo empregador ou pelo próprio 

colaborador, realizado dentro ou fora da empresa. 

 É comum, inclusive, a existência de profissionais neste segmento com graduação em 

outras áreas, distintas das de TIC, e até sem ensino superior, possuindo apenas nível técnico. 

A titulação acadêmica, portanto, funciona, muitas vezes, mais como diferencial do que como 

fator mandatório para aplicação para vagas neste setor
287
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 Neste contexto, é importante ressaltar que praticamente três quartos das oportunidades 

de trabalho na área de TIC estão concentrados nas regiões Sul (17%) e Sudeste (57%) do 

Brasil, algo que demonstra que o epicentro das atividades deste setor está situado nestas 

localidades
288

. 

 De 2007 a 2013, esta tendência de concentração do pólo dinâmico das atividades de 

TIC no Sul e Sudeste foi mantida, restando praticamente inalterada no período: em 2013, o 

Sudeste representava 62% do total de contratações na área de TIC e o Sul, 14%, tendo o 

Nordeste aumentado 3%, de 2007 a 2013 (passando de 9% para 12% do pessoal em 

atividade)
289

. 

 A oferta de profissionais da área de TIC não acompanha esta onda de disponibilidade 

de vagas, mencionada anteriormente. A Região Sul, por exemplo, concentra 35% dos 

concluintes em cursos de TIC, enquanto que, no Sudeste, o número é de 42%, o que 

demonstra um desequilíbrio entre oferta e demanda por posições no segmento, nestas 

regiões
290

. Ademais, de 2007 para 2013, houve uma desconcentração do volume de 

concluintes de cursos de TIC na região Sudeste: de 75% do total de graduados, o número caiu 

para 42%, tendo a região Sul apresentado o maior crescimento: de 16% de graduados do país 

para 35%
291

.  

 O Centro-Oeste também teve considerável crescimento (de 3% para 12%), bem como 

o Nordeste (de 4% para o total de 9%). A região Norte foi a única que se manteve estável em 

2% do total de bacharéis, durante o período
292

. 

 Neste contexto de concentração regional de recém-formados em TI no Centro-Sul do 

país, o teletrabalho é um elemento que pode apoiar no reequilíbrio entre oferta e demanda de 

profissionais nas demais regiões, uma vez que, por meio dele, o domicílio do profissional não 

precisa coincidir com o da região da empresa para a qual trabalha. 

 

3.2 Segmento de TI no mundo: estatísticas e tendências recentes 

 

 O Relatório “ ercado Brasileiro de Software: panorama e tendências 2016” estimou o 

mercado mundial de TI em US$ 2,2 trilhões, em 2015
293

. Os Estados Unidos é o grande líder 
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global, com um mercado avaliado em US$ 727 bilhões, doze vezes maior do que o brasileiro 

(US$ 60 bilhões) e muito superior ao segundo e terceiro colocados do ranking (China, com 

um segmento estimado em US$ 227 bilhões e Japão, com US$ 139 bilhões, 

respectivamente)
294

. 

 De acordo com o Estudo da Brasscom, em parceria com seus associados e a 

consultoria McKinsey & Company, intitulado “Estrat gia TIC Brasil 2022”, as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) perfazem 5% do PIB global, com projeção de 

crescimento de aproximadamente 4,5% ao ano, até 2016
295

. Segundo este estudo, a América 

Latina é considerada uma das regiões que possuirá as taxas de crescimento mais elevadas, 

avaliadas em cerca de 8% ao ano
296

. Na América Latina, o Brasil responde por cerca de 56% 

do mercado de TIC e suas taxas de crescimento serão similares àquelas projetadas para o 

continente
297

. 

 A América do Norte e a Ásia-Pacífico são as regiões com maior participação global no 

segmento de TIC, com cerca de 30% do mercado, cada uma, seguidas pela Europa Ocidental, 

com uma participação de 20%
298

. A América Latina, apesar de ser a região com projeções de 

maior crescimento, de 2006 a 2016, representa 10% do total do mercado global, sendo a 

África-Oriente Médio e o Leste Europeu os continentes com menor participação neste 

segmento: 7% e 4%, respectivamente
299

. 

 O uso de soluções de tecnologia implica ganhos consideráveis, tanto para grandes 

empresas de setores de infraestrutura e serviços, como para as empresas de pequeno e médio 

porte, uma vez que as auxiliam, de modo mais efetivo, na organização, gestão e atingimento 

de resultados. A adoção de estratégias de TIC pelas empresas, comprovadamente, contribui 

para ganhos em seu desempenho e aumento de sua competitividade no mercado em que atuam 

e, neste contexto, mercados em desenvolvimento, como o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul), estão em processo crescente de investimento neste setor. 
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3.3 Principais segmentos de atuação em TI 

 

 O site norte-americanos Information Week elaborou um ranking dos top 10 empregos, 

na área de TI, que serão tendência para 2016. Estas carreiras, em ordem de relevância, são: 

cientista de dados, arquiteto de soluções, desenvolvedor mobile (aplicativos para celulares), 

gerente de projetos, engenheiro de software, gerente de analytics, gerente de desenvolvimento 

de software, gerente de garantia de qualidade de software, designer de UX (experiência do 

usuário) e arquiteto de software
300

. 

 O “Guia de Funções de Tecnologia da Informação e Comunicação no Brasil”, 

elaborado pela Brasscom, sistematizou e descreveu as treze funções mais contratadas pelo 

setor de TI, em termos das principais atividades desempenhadas e requisitos de cada uma 

delas (técnicos, acadêmicos e comportamentais)
301

. 

 Este Guia consolidou uma lista com as seguintes funções: 

(i) Diretor de Serviços de Informática;  

(ii) Gerente de Rede; 

(iii) Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação;  

(iv) Gerente de Desenvolvimento de Sistemas;  

(v) Gerente de Suporte Técnico de Tecnologia da Informação;  

(vi) Administrador de Banco de Dados;  

(vii) Administrador de Redes;  

(viii) Administrador em Segurança da Informação;  

(ix) Analista de Desenvolvimento de Sistemas;  

(x) Analista de Suporte Computacional;  

(xi) Engenheiro de Aplicativos em Computação;  

(xii) Programador de Sistemas de Informação;  

(xiii) Técnico de Apoio ao Usuário de Informática (Helpdesk)
302

. 
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3.4 O perfil do profissional de TI 

 

 O site norte-americano monster.com, segunda maior plataforma online do mundo para 

busca e oferta de empregos, elaborou uma lista dos principais comportamentos desejáveis a 

uma pessoa que busca trilhar uma carreira na área de TI. Estes requisitos foram agrupados de 

acordo com as variáveis personalidade, tarefas comuns da carreira e formação necessária
303

. 

 Quanto à personalidade, recomenda-se que o profissional de TI possua interesse em 

tecnologia, tenha facilidade de aprendizagem, perfil analítico e focado em detalhes, 

habilidades de comunicação e capacidade de organização
304

. Dentre as principais tarefas que 

permeiam o dia-a-dia deste profissional, destacam-se: lido com redes de computador e outras 

mídias eletrônicas, provimento de suporte técnico e escrita/teste de códigos. Por fim, o site 

recomenda ao profissional uma formação de bacharel em Ciência da Computação e outras 

áreas afins ou curso de tecnólogo
305

. 

 Dentre as formações tradicionais em TI, destacam-se os cursos de Ciência da 

Computação, Sistemas de Informação e Engenharia Elétrica e da Computação. Todavia, na 

atualidade, com o avanço cada vez mais rápido da tecnologia, também há oferta de cursos 

como Mídias Interativas, Engenharia de Software, Desenvolvimento de Jogos Digitais e 

cursos de Interação Humano-Computador
306

. 

 A busca de um perfil versátil de profissional de TI tem sido crescente: segundo o 

Portal Monster, por mais que os conhecimentos técnicos variem consideravelmente para cada 

tipo de posição em TI, há algumas habilidades básicas que devem ser dominadas por todos 

estes profissionais. Estas habilidades principais e necessárias nesta carreira são: garantia de 

qualidade para o desenvolvimento de softwares e sistemas, documentação de processos e 

produtos, conhecimentos em bases de dados, redes, html e no pacote Microsoft Office (Word, 

PowerPoint, Excel, Outlook, Access etc.)
307

. 

 Apesar do grande peso que possuem os conhecimentos e habilidades de caráter 

técnico, para esta carreira, conforme FLEURY e FLEURY (2001), atualmente, o “trabalho 

                                                 
303

 Informação extraída do artigo de notícias “Information Technology Careers” (PORTAL MONSTER, s.d.). 

Link de acesso disponível em <http://www.monster.com/information-technology-careers>. Acesso em: 

26/08/2016. 
304

 Ibidem. 
305

 Ibidem 
306

 Ibidem. 
307

 Informação extraída do artigo de notícias “Information Technology Careers” (PORTAL MONSTER, s.d.). 

Link de acesso disponível em <http://www.monster.com/career-advice/article/six-must-have-it-skills>. Acesso 

em: 26/08/2016. 

http://www.monster.com/information-technology-careers
http://www.monster.com/career-advice/article/six-must-have-it-skills


74 

não é mais o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao cargo, mas se torna o 

prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza, em face de uma situação 

profissional cada vez mais mutável e complexa”
308

. Isto não é diferente para o profissional de 

TI: a noção centrada meramente na execução de atividades predefinidas, com base apenas no 

conhecimento técnico possuído (estereótipo clássico vigente no mercado), não é mais o pilar 

que sustenta o desenvolvimento da carreira, no setor de tecnologia da informação. 

 O perfil do profissional de TI não é mais adstrito apenas ao conhecimento tecnológico, 

pelo contrário: cada vez mais, exige-se capacidade estratégica deste. A importância deste 

profissional cresceu de modo sensível, nos últimos anos, a ponto de que, mesmo as empresas 

cujo negócio principal não seja TI, podem possuir – e de fato, possuem – um CIO (Chief 

Information Officer), cargo máximo de TI alcançado dentro de uma empresa que, além de 

gerir áreas triviais como desenvolvimento de sistemas, infraestrutura e base de dados, também 

lidera equipes de gestão de processos e projetos
309

. 

 Em artigo publicado pela Robert Half, a maior empresa de recrutamento especializado 

do mundo, a área de tecnologia da informação demanda, cada vez mais, profissionais com boa 

capacidade comunicativa e de negociação
310

. Isto porque as áreas de TI possuem interface 

com diversas outras da empresa (muitas vezes, áreas de negócio, demandantes em projetos 

estratégicos), o que implica a necessidade de um profissional que consiga ter perfil adaptável 

de comunicação. 

 Segundo a Robert Half, nas duas carreiras de TI que possuíram maior demanda por 

colaboradores, em 2015 (analista de negócios e gerente de infraestrutura), a habilidade 

comunicativa é fundamental
311

. No caso do analista de negócios, por ser um profissional que 

entende as necessidades das demandas das áreas de negócios e as especifica para a linguagem 

técnica dos desenvolvedores, a habilidade de interação e compreensão das necessidades das 

áreas parceiras é fundamental. No caso de gerentes de TI, pessoas com cargos de liderança e 

que atuam com equipes multidisciplinares, é necessária mais do que uma boa comunicação, 
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mas, também, habilidades de gestão de pessoas, de conflitos e adaptação de sua postura aos 

diversos contextos, níveis e posições. 

 Para FLEURY e FLEURY (2001), o conceito de “compet ncia” possui conexão à 

prática de ações pelos colaboradores que envolvam os seguintes verbos: “saber agir, mobilizar 

recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, assumir 

responsabilidades, ter visão estrat gica”
312

. Para o profissional de TI, este conjunto de 

competências deve ser praticado e, se bem direcionadas, tanto a empresa quanto o 

colaborador auferem benefícios, aquela com a agregação de maior valor econômico e, estes, 

com o ganho de valor social ao trabalho desenvolvido
313

. 

 Em artigo de 2016, de Lawrence Roy Arnold, são investigados mecanismos que 

podem apoiar a redução da grande rotatividade (turnover) existente entre profissionais de TI. 

Segundo ARNOLD (2016), a falta de satisfação no trabalho é o motivo mais relevante para a 

grande rotatividade existente em TI, entendendo-se “satisfação” como os sentimentos que um 

profissional de TI possui em relação ao seu trabalho
314

. Um dos objetivos do estudo é 

comprovar que uma maior rotatividade na área de TI é prejudicial, não somente para os 

indivíduos, mas, também, para o círculo social e familiar deste, a comunidade, as empresas e 

a economia, como um todo
315

. 

 O estudo de ARNOLD (2016) culminou no estabelecimento de oito estratégias que 

devem ser exploradas pelas organizações, para gerar uma maior retenção de talentos de TI. 

Estas estratégias são: compensação (que inclui salários e benefícios); existência de 

oportunidades de crescimento na carreira; reconhecimento do trabalho realizado (intangível) e 

recompensa por isto (pecuniário, tangível); relacionamento com lideranças e pares; 

treinamento e desenvolvimento; comunicação fluida com os gestores e equipe; significado e 

propósito do trabalho; e agendas de trabalho com maior flexibilidade
316

. 

 Este último item, relacionado à flexibilidade no trabalho, é de suma importância para 

os fins do estudo empreendido. Segundo ARNOLD (2016), o teletrabalho entre profissionais 

de TI pode ajudar na melhoria da satisfação no trabalho e, consequentemente, na diminuição 

da rotatividade existente entre eles
317

. Isto se deve ao fato de que o trabalho remoto confere 
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maior controle das próprias atividades e aumenta os índices de satisfação nos 

colaboradores
318

. 

 De acordo com este estudo de 2016, profissionais de TI almejam benefícios que não 

são tradicionais (de caráter pecuniário), buscando flexibilidade de horários na agenda e a 

opção de trabalhar fora da empresa, para conseguir dar conta de tarefas ligadas à sua vida 

pessoal
319

. Todos estes arranjos permitem que os colaboradores possuam maiores níveis de 

satisfação, bem como aumentem seu engajamento, na busca dos objetivos organizacionais. É 

recomendável aos líderes, que queiram reter os seus melhores talentos de TI, que sigam as 

estratégias delineadas anteriormente, especialmente no que tange à flexibilidade de horários e 

à possibilidade de trabalho em casa, por um ou mais dias, durante a semana. 

 

3.5 Teletrabalho em TI no Brasil 
 

 Segundo o site brasileiro Go Home
320

, há empresas, em diversos estados brasileiros, 

que permitem o home office para seus colaboradores, por um ou mais dias, durante a semana. 

De acordo com o site, em São Paulo, as empresas AT&T, Bosch, Cisco, Global Service, 

DuPont, Ericsson, Gol Linhas Aéreas, Hawlett Packard, IBM, Merrill Lynch, Natura, Nextel, 

Nortel, Polycom, Semco, SonicWall, Symantec, Telejob e Ticket são alguns exemplos de 

organizações que promovem o trabalho fora da empresa
321

.  

 Como se pode perceber, boa parte das empresas que adotam esta modalidade de 

trabalho são ligadas ao setor de tecnologia. No Rio de Janeiro, há a Merck e a Shell; no 

Paraná, a Ernst & Young, Serpro, HSBC e Volvo; e, no Rio Grande do Sul, um grande 

exemplo é a DELL
322

. 

 No Portal Exame, em matéria divulgada em 2013, são mencionados casos de sucesso 

de empresas do Brasil, que adotaram o home office entre seus colaboradores. No caso da 

Ticket, a força de vendas trabalha remotamente e, desde o ano de 2000, o home office integral 
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já é oficial na empresa. Esta nova forma de trabalho provocou um aumento de 40% na receita 

e a redução de despesas na ordem de R$ 3,5 milhões, por mês
323

. 

 A Phillips, por sua vez, encontrou no acordo com sindicatos uma forma de sanar 

possíveis questões trabalhistas, que podem emergir desta forma de trabalho. No acordo 

realizado, há um estabelecimento de regras claras e política de elegibilidade ao programa, que 

possibilitam a implementação do home office na empresa, de maneira mais segura
324

. 

 A AES Brasil também adotou essa política: com a redução de 20% do volume de 

postos de trabalho, teve a implantação do home office como desdobramento necessário, em 

virtude desta ação
325

. Na Locaweb, por sua vez, 30% dos colaboradores faz home office, que é 

prática existente desde os primórdios da empresa. Isto é facilitado pelo fato de a Locaweb ser 

uma empresa de tecnologia, o que leva a uma tendência mais natural para adoção do trabalho 

remoto, diante da possiblidade de entregas de tarefas de modo virtual e independente da 

presença física do colaborador na empresa
326

. 

 Características e traços fundamentais associados ao teletrabalho no segmento de TI 

serão investigados de maneira mais aprofundada, no Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 - PESQUISA SOBRE HOME OFFICE PARA 

PROFISSIONAIS DE TI 

 

4.1 Descrição da Pesquisa 

 

4.1.1 Objetivos 
 

Os principais objetivos da Pesquisa empreendida estão centrados na busca de 

esclarecimentos dos seguintes temas: 

 

(i) Perfil pessoal e profissional mais comum dentre os colaboradores de TI que 

realizam ou já realizaram home office (sexo predominante; faixa etária média; 

principais cargos ocupados e áreas de atuação em TI; e tempo médio que possui na 

empresa em que trabalha); 

 

(ii) Principais motivações para a realização do home office por estes profissionais; 

 

(iii) Periodicidade média do home office, ao longo da semana, e o grau de formalidade 

ou informalidade desta prática nas empresas; 

 

(iv) Prós e contras deste modelo de trabalho para o cotidiano dos profissionais, 

segundo aspectos relacionados ao seu bem-estar, desenvolvimento de carreira, 

satisfação profissional e saúde; 

 

(v) Características do poder diretivo desempenhado pelos empregadores e da 

fiscalização do trabalho realizado à distância. 

 

4.1.2 Público-alvo 
 

O público-alvo desta Pesquisa foi o de profissionais de TI, de quaisquer áreas de 

atuação relacionadas ao segmento e níveis hierárquicos, que realizam ou já realizaram home 

office nas empresas em que trabalham, por um ou mais dias por semana, de modo formal ou 
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informal. Houve um total de 40 participantes, que responderam a Pesquisa, durante o seu 

período de vigência, para os fins desta Tese. 

 

4.1.3 Metodologia 
 

Esta pesquisa empírica qualitativa foi realizada por meio de questionário online (via 

“Google Formul rios”), respondido por participantes enquadrados no perfil do público-alvo 

da investigação. Preliminarmente, estabeleceu-se um conjunto de inferências descritivas e 

causais, para esclarecer os questionamentos que motivaram a investigação
327

. 

  Desta forma, três inferências descritivas foram traçadas, ao longo deste trabalho:  

 

(i) compreensão inicial do cenário mais amplo do teletrabalho, com base no 

conhecimento existente e exposto sobre o tema, por meio de pesquisas e análises já 

realizadas, sem recorte de segmento (público-alvo atuante em diversos setores da 

economia);  

 

(ii) realização de pesquisa empírica com home officers do segmento de TI e avaliação dos 

resultados obtidos, a fim de se estabelecer o panorama desta forma de teletrabalho, 

especificamente, para este setor; 

 

(iii) por fim, ao compreender como se dá esta dinâmica no mercado, de maneira 

generalista (i) e no segmento de TI (ii), emprender-se-á uma análise comparativa do 

teletrabalho, com ênfase na área de tecnologia da informação. 

 

 Por conseguinte, serão elaboradas conclusões sobre o home office, no segmento de TI, 

no que tange a fatores como: bem-estar, equilíbrio vida pessoal-vida profissional, saúde, 

satisfação e crescimento no trabalho e poder diretivo do empregador.  

 

                                                 
327

 As regras de metodologia para pesquisa empírica em direito, utilizadas para os fins desta investigação, foram 

baseadas nos ensinamentos de Epstein e King (2013, pp. 36-46). De acordo as definições estabelecidas pelos 

autores, “inferência” é o processo de utilizar os fatos que conhecemos para aprender sobre os fatos que 

desconhecemos, havendo dois tipos destas: as descritivas e as causais. As inferências descritivas são aquelas que 

são feitas não por meio de resumo de fatos existentes observados, mas, sim, pela utilização de fatos que 

conhecemos para aprender sobre fatos que não conhecemos. As inferências causais, por sua vez, são realizadas 

para verificar se um fator ou um conjunto de fatores produz determinado resultado esperado. 
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 Ao longo deste estudo, o item (i) foi devidamente abordado no Capítulo 1, de maneira 

que, chegando-se ao derradeiro capítulo desta Tese, tem-se uma pesquisa empírica que 

apoiará o entendimento do item (ii) e permitirá a realização da análise combinada, 

mencionada no item (iii). Esta análise comparativa é exatamente o ponto culminante da 

investigação, pelo fato de nela residir a contribuição inovativa de conhecimento para o campo 

do teletrabalho. 

 O teletrabalho e o home office, abordados ao longo deste estudo, são objetos de 

extensas pesquisas e análises por acadêmicos, profissionais de Recursos Humanos, 

consultorias especializadas, associações, entusiastas tecnológicos, mídias digitais etc. Deste 

modo, a avaliação destes fenômenos para os profissionais da área de TI não poderia deixar de 

ter um caráter comparativo com o cenário amplo em que se situa, e a contribuição nova, neste 

contexto, está associada, exatamente, à possibilidade de se traçar este paralelo. Até porque, 

via de regra, a valoração de determinado elemento obedece à lógica comparativa deste com 

outros que pertençam ao contexto no qual está inserido. 

 Portanto, esta noção não poderia ser distinta para o tema do teletrabalho: é necessário 

entender o “estado da arte” vigente sobre este, de modo amplo e, desta forma, partir para 

investigações novas e específicas, que possuam como referencial o conhecimento 

preexistente. Somente desta maneira é possível compreender limitações existentes no 

teletrabalho peculiar em TI e semelhanças com outros ramos do mercado, o que facultará 

avaliá-lo de maneira completa e realista, sob a perspectiva prático-jurídica que esta matéria 

dinâmica enseja.   

 Quanto às inferências causais, o que se pretende é a busca de respostas para as 

principais questões desta Pesquisa. Estas indagações centrais perfazem dez temáticas e 

buscam esclarecer se a prática de home office entre profissionais do segmento de TI: 

 

(i) traz benefícios para a vida pessoal, satisfação profissional e saúde física/psíquica? 

 

(ii) traz algum malefício para a vida pessoal, satisfação profissional e saúde 

física/psíquica? 

 

(iii)  auxilia no desenvolvimento da carreira profissional e no surgimento de boas 

oportunidades para crescimento? 

 

(iv)  é encarado de modo positivo ou negativo pelas lideranças e empresas que o adotam? 
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(v) apoia a valorização do profissional e da área de TI, dentro da empresa? 

 

(vi) implica mecanismos diferenciados de gerenciamento à distância, por ferramentas 

telemáticas? 

 

(vii) ocasiona graus de fiscalização muito altos, altos, razoáveis, baixos ou muita baixos 

pelo empregador, no exercício do seu poder diretivo? 

 

(viii) tem o respaldo da empresa, no que tange à formalização da política, por meio de guia 

de “boas pr ticas”; à realização de vistorias do ambiente de trabalho; e à execução de 

políticas de ergonomia e saúde? 

 

(ix) ocasiona ou não problemas de saúde ao colaborador, sejam eles físicos ou psíquicos? 

 

(x) traz níveis de satisfação mais ou menos elevados para a vida do profissional? 

  

 Por meio do traçado prévio destas inferências descritivas e causais, será possível 

chegar a conclusões mais precisas, que mitiguem incertezas e respondam os principais 

questionamentos que giram em torno do teletrabalho, na área de TI. Desta forma, serão 

atingidos os objetivos da perquirição ora levada a cabo, brindando subsídios inovadores para 

o campo de conhecimento mais amplo do teletrabalho e teleatividades.  

  

4.1.4 Período 
 

A Pesquisa foi iniciada em 08 de agosto de 2016, tendo sido finalizada em 17 de 

setembro de 2016. 

 

4.2 Estrutura da Pesquisa 

 

A estrutura da Pesquisa foi segmentada em duas partes principais: 

 

 Primeira parte: questões sobre informações pessoais e profissionais do 

respondente; 
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 Segunda parte: questões específicas sobre a prática do home office. 

 

Segue o conteúdo completo da Pesquisa, com a lista de todas as perguntas realizadas 

aos participantes: 

 

 

Pesquisa sobre Home Office para Profissionais de TI 

 

1ª Parte: Dados do Profissional 

Nesta seção, você falará um pouco sobre você, a empresa em que trabalha e sua área de 

atuação em TI. 

* Resposta obrigatória  

 

1. Sexo * Assinale 1 alternativa. 

 Masculino 

 Feminino 

 

2. Idade * 

__________________________ 

  

3. Estado civil * Assinale 1 alternativa. 

 Solteiro/a 

 Casado/a 

 Divorciado/a 

 Viúvo/a 

 

4. Possui filhos? * Assinale 1 alternativa. 

 Sim 

 Não 

 

5. Cargo atual * Assinale 1 alternativa. 

 Analista Jr. 

 Analista Pl. 
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 Analista Sr. 

 Especialista 

 Coordenador   

 Gerente 

 Diretor   

 Outro: ________________________ 

 

6. Tempo de empresa * Assinale 1 alternativa. 

 Menos de 6 meses 

 De 6 meses a 1 ano 

 De 1 a 2 anos 

 De 2 a 3 anos 

 De 3 a 4 anos 

 De 4 a 5 anos 

 De 5 a 6 anos 

 De 6 a 7 anos 

 De 7 a 8 anos 

 De 8 a 9 anos 

 De 9 a 10 anos 

 Mais de 10 anos 

 

7. Área de atuação em TI * Assinale 1 alternativa. 

 Administração de Banco de Dados 

 Administração de Redes   

 Arquitetura da Informação   

 e-Commerce 

 Processamento de Dados 

 Programação 

 Qualidade de Software 

 Segurança da Informação 

 Suporte Técnico em Informática 

 Infraestrutura   

 Gestão de Projetos   

 Outra: ___________________ 
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8. Qual o nome da empresa em que você trabalha? (resposta opcional) 

 ________________________________ 

 

 

2ª Parte: Perguntas sobre Home Office 

Nesta seção, você responderá algumas perguntas relacionadas ao seu dia-a-dia de 

trabalho em home office e a fatores que o levaram a trabalhar sob tal regime, bem como 

vantagens e desafios desta forma de trabalho. 

 

9. Há quanto tempo você faz home office? * 

_____________________________ 

 

10. Quantos dias por semana você faz home office? * Assinale 1 alternativa. 

 1 dia 

 2 dias 

 3 dias 

 4 dias 

 5 dias 

 Outro: ____________________  

 

11. A empresa em que você trabalha possui uma política disseminada de home 

office? * Assinale 1 alternativa. 

 Sim, mas poderia ser mais abrangente 

 Sim, e muitas pessoas já trabalham em home office 

 Não, o home office é realizado por poucos colaboradores 

 

12. Como você começou a fazer home office na empresa em que trabalha? * 

Assinale 1 alternativa. 

 Inscreveu-se em Programa institucional de home office disponibilizado pela empresa 

 Gestor é adepto à ideia e propôs ao RH que houvesse home office na área e você se 

inscreveu  

 Pediu para o gestor, em virtude de questões pessoais (motivos de saúde pessoal) 

 Pediu para o gestor, em virtude de questões pessoais (motivos de saúde de parente) 
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 Pediu para o gestor, em virtude de questões pessoais (motivos de mobilidade urbana – 

domicílio é muito distante da empresa) 

 Pediu para o gestor, em virtude de questões pessoais (outro motivo) 

 

Se preferir, detalhe brevemente como surgiu a oportunidade de você fazer home 

office: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

13. Quais os principais benefícios que o home office trouxe para você? (você pode 

assinalar mais de uma alternativa) *  

 Gasto menos tempo de deslocamento casa-trabalho-casa 

 Com o home office, sou mais produtivo no que faço, portanto, tenho mais satisfação 

no trabalho 

 Passo mais tempo com a minha família (esposo/a, pais, filhos etc)   

 Passo mais tempo com meu(s) animal(is) de estimação 

 O home office me ajudou a melhorar minha qualidade de saúde (física) 

 O home office me ajudou a melhorar minha qualidade de saúde (psíquica) 

 Minha capacidade de organização e qualidade de entregas aumentou muito com o 

home office 

 Outro: ____________________ 

 

14. Você considera que o home office ajudou ou está ajudando no desenvolvimento 

da sua carreira? * Assinale 1 alternativa. 

 Sim, tenho recebido feedbacks positivos em avaliações de desempenho feitas pela 

liderança – tive mérito ou promoção desde que comecei o home office 

 Sim, tenho recebido feedbacks positivos em avaliações de desempenho feitas pela 

liderança – não tive mérito ou promoção desde que comecei o home office, mas tenho 

boas perspectivas 

 Indiferente, não tenho recebido feedbacks nem positivos e nem negativos em 

avaliações de desempenho feitas pela liderança, mas tenho boas perspectivas 

 Não, sinto que minha carreira está estável após o início do home office, mas os 

benefícios que ele trouxe para a minha vida pessoal superam eventuais perdas na parte 

profissional 
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 Não, não evoluí profissionalmente e não tenho perspectivas para tal, começo a 

repensar se devo permanecer em regime de home office 

 

15. Quais os principais contras que você considera sobre o home office? (você pode 

assinalar mais de uma alternativa) *  

 Minha carga de trabalho é maior em home office do que quando trabalhava no 

ambiente físico da empresa 

 Fico mais de sobreaviso do que quando não fazia home office, logo, minha carga 

horária é maior do que quando trabalhava fora do regime de home office 

 Sinto que a forma de controle do meu trabalho e entregas são muito estritas, fico 

cerceado no que faço e não há liberdade para produzir 

 Não tive boa capacidade de auto-organização para fazer home office, acabou não 

funcionando do jeito como imaginei que seria 

 Sinto-me discriminado(a) por estar fazendo home office: a comunicação não flui 

satisfatoriamente com os líderes e equipe e me sinto alheio(a) aos principais 

acontecimentos da minha equipe 

 Creio que, por fazer home office, sou excluído(a) de boas oportunidades que existem 

na área da qual faço parte 

 Sinto que a minha carreira estagnou por fazer home office: não sou considerado(a) 

parte da equipe e me sinto isolado(a) 

 Sofro assédios e cobranças pelo meu trabalho que não enxergo como razoáveis para a 

função que desempenho 

 Não vejo contras em fazer home office 

 

16. Como as lideranças e a empresa em que você trabalha tratam o tema do home 

office? * Assinale 1 alternativa. 

 Negativamente: por mais que haja movimento de modernas práticas de trabalho que 

priorizem o home office, as lideranças e a empresa em que trabalho não abraçam a 

ideia 

 Negativamente: pessoas que fazem home office sofrem discriminação e a prática existe 

mais por imposição top-down para cumprir requisitos do RH do que por vontade e 

crença das lideranças 
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 Negativamente: as pessoas não são incentivadas a fazer home office e há um discurso 

estabelecido de que se trata de uma prática que não é “bem vista” pelas lideranças e 

pares 

 Positivamente: o home office é uma prática disseminada na empresa em que trabalho e 

valorizada pelas lideranças, que a propagam junto aos colaboradores 

 Positivamente: a empresa em que trabalho tem a prática do home office e as lideranças 

a toleram, nem a incentivando e nem a detratando 

 

17. Por ser da área de TI, você acha que o home office é mais valorizado e propagado 

do que em outras áreas de atuação? * Assinale 1 alternativa. 

 Sim: os tipos de entregas de TI são plenamente compatíveis com o home office 

 Sim: minha área se tornou muito mais produtiva e valorizada após implantado o 

sistema de home office 

 Não: a carga de trabalho é maior do que antes do home office e as pessoas não o 

valorizam para minha área 

 Não: a prática de home office trouxe uma má imagem para as equipes de TI que a 

adotaram 

 Não: a área em que atuo não é valorizada na empresa em que trabalho e o home office 

não mudou em nada esta imagem 

 

Por favor, explique por que você considera o home office positivo/negativo para a 

área de TI: * 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

18. Quais as ferramentas que sua empresa utiliza para gerenciar seu trabalho à 

distância? * 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

19. Como você avalia o nível de fiscalização de trabalho à distância feito por sua 

empresa? * Assinale 1 alternativa. 

 Muito alto, considero invasivo o nível de fiscalização e controle da empresa sobre meu 

trabalho, afeta minha privacidade 
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 Alto, mas ainda não me sinto invadido na minha privacidade 

 Dentro do padrão necessário e razoável de fiscalização que a empresa deve ter no 

trabalho do colaborador 

 Baixo, trabalho de maneira livre e sem muita ingerência da empresa 

 Muito baixo, tenho total liberdade para fazer meu trabalho, praticamente sem 

fiscalização do que faço 

 

20. Sua empresa realiza ou já realizou visitas ao seu ambiente de trabalho em home 

office, para verificar se ele está em conformidade a padrões de saúde no trabalho e 

ergonomia? * Assinale 1 alternativa. 

 Nunca recebi qualquer visita para tal finalidade 

 Sim, recebi uma visita só quando comecei a fazer home office, para verificar se o 

ambiente de trabalho estava dentro dos padrões de ergonomia adequados 

 Sim, recebo visitas periódicas para verificação do meu ambiente de home office e 

adequação aos padrões de ergonomia e saúde no trabalho 

 

21. A empresa em que você trabalha possui algum guia ou manual de “boas 

práticas” de home office? * Assinale 1 alternativa. 

 Sim 

 Não 

 

22. Você teve ou está enfrentando alguma doença ou mal estar em virtude de 

trabalhar em home office? * Assinale 1 alternativa. 

 Não, não tive nenhuma doença ou outro efeito nocivo advindo do home office 

 Sim, desenvolvi lesão por esforço repetitivo (LER) no punho ou mão 

 Sim, desenvolvi lesão por esforço repetitivo (LER) na coluna/lombar 

 Sim, desenvolvi distúrbios psicológicos após começar a trabalhar em home office 

(depressão, ansiedade excessiva, burnout etc) 

 

Se você possui outro tipo de doença ou mal estar, causado após ter iniciado o 

trabalho em home office, descreva brevemente a seguir. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 
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23. De 1 a 5, sendo 1: muito insatisfeito, 2: insatisfeito, 3: indiferente, 4: satisfeito e 5: 

muito satisfeito, como você avalia o home office na sua vida hoje? * Assinale 1 

alternativa. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

24. Você vai continuar fazendo home office? * Assinale 1 alternativa. 

 Sim, permanecerei em home office quanto tempo puder, na empresa em que trabalho e 

em outras em que virei a trabalhar – não quero mais trabalhar de outra forma que não 

seja home office 

 Sim, mas até o período que a empresa considerar razoável para mim – fazer ou não 

home office, para mim, é indiferente 

 Não, não foi uma prática que me trouxe os benefícios que esperava – não pretendo 

mais fazer home office 

 

4.3 Resultados obtidos
328

 

 

4.3.1 Informações pessoais e profissionais dos teletrabalhadores de TI 

  

4.3.1.1 Sexo 

  

 O número de teletrabalhadores é mais do que o dobro do de teletrabalhadoras: 70% do 

público respondente é masculino (28 pessoas), enquanto apenas 30% é composto por 

mulheres (12 pessoas). 

 Este número segue uma tendência natural, existente no mercado de trabalho de TI, que 

é a presença mais significativa de homens, nas empresas. Apesar de a participação das 

mulheres ter crescido sobremaneira, nas últimas décadas, no mercado de trabalho e em cargos 

                                                 
328

 Para visualizar, na íntegra, as estatísticas, gráficos e conteúdo de todas as respostas enviadas pelos 

participantes da Pesquisa, vide a seção “Anexos” desta Tesa de Láurea. 
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de liderança e gestão, em determinados segmentos, a participação masculina tende a ser ainda 

mais expressiva, como é o caso da tecnologia da informação. 

 

 

4.3.1.2 Idade  

  

 A idade média do teletrabalhor de TI é de 34,2 anos, com a menor idade registrada de 

25 anos, nesta Pesquisa e, a maior, de 54 anos. Metade dos teletrabalhadores de TI possui as 

idades de 28, 30, 32, 33 e 36 anos (10% para cada uma destas idades). 

 

 

4.3.1.3 Estado civil e filhos 

  

 60% dos teletrabalhadores de TI é casada (24 respondentes) e 35% é solteira (14 

respondentes). Apesar de grande parte dos teletrabalhadores ser casada, 57,5% deles não 

possui filhos (23 pessoas) e, o restante, possui (42,5%; 17 pessoas). 

 

 

4.3.1.4 Cargo atual 

 

 Com relação ao cargo atual ocupado pelos respondentes, 32,5% deles é analista sênior 

(13 pessoas), pertencendo a maioria dos teletrabalhadores (52,5%) ao nível de analista (júnior, 

pleno e sênior).  

 20% dos teletrabalhadores (8 respondentes), no entanto, ocupa cargos de liderança 

(coordenador, gerente, diretor e sócio) e 15% (6 respondentes) possui nível de especialista 

(nível acima de analista, equiparável ao de coordenador, mas que não possui equipe como 

este). 

 

 

4.3.1.5 Tempo de empresa 

 

 O tempo médio de empresa da maioria dos teletrabalhadores de TI está pulverizado 

entre as seguintes faixas: 22,5% possui de 1 a 2 anos na empresa; 17,5%, de 4 a 5 anos; 15%, 
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de 3 a 4 anos; e 15%, também, mais de 10 anos. O colaborador de TI que faz home office 

possui uma média de pouco mais de 4 anos de empresa.  

 

 

4.3.1.6 Área de atuação em TI 

 

 A área de atuação em TI que possui o maior número de teletrabalhadores, segundo a 

Pesquisa, é a de Programação (25% dos respondentes)
329

, seguida por Gestão de Projetos 

(17,5%)
330

 e Suporte Técnico em Microinformática (7,5%). No geral, não há uma 

concentração acentuada de teletrabalho em uma área de TI específica, possuindo incidência 

bem distribuída entre os diversos ramos de atuação. 

 

4.3.2 Questões específicas sobre a prática do home office na área de TI 

 

4.3.2.1 Tempo de home office 

  

 Metade dos teletrabalhadores de TI trabalha há cerca de 1 a 2 anos sob tal regime 

(35% trabalha há 2 anos e, 15%, há 1 ano), o que demonstra que o home office é uma prática 

relativamente recente, dentre as empresas da Pesquisa.  

 Todavia, 2 respondentes afirmaram estar há 10 anos trabalhando sob tal forma e 1 

participante informou já estar há 18 anos trabalhando de casa (respondente que há mais tempo 

faz home office, na Pesquisa).  

 

 

4.3.2.2 Quantidade de dias por semana de home office 

  

 52,5% dos participantes da Pesquisa trabalha apenas 1 dia por semana em home 

office
331

.  

                                                 
329

 25%: considerando os que selecionaram a opção “Programação”, na Pesquisa (8 pessoas) e os que 

descreveram “Programação”, na opção “ utra” (2 pessoas). 
330

 17,5%: considerando os que selecionaram a opção “Gestão de Pro etos”, na Pesquisa (6 pessoas) e os que 

descreveram “Gestão de Pro etos”, na opção “ utra” (1 pessoa). 
331

 52,5%: considerando os que selecionaram a opção “1 dia”, na Pesquisa (19 pessoas) e os que descreveram “1 

dia por semana”  e “5 vezes por m s” na opção “ utro” (2 pessoas). 
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 5 pessoas (12,5%) trabalham durante 2 dias por semana e, também, 12,5% labora 

durante a semana toda em casa (5 dias, teletrabalho em regime integral)
332

.  

 Apenas 1 respondente afirmou trabalhar em home office de maneira bastante eventual 

(2 a 3 vezes por mês), o que demonstra a predominância do trabalho em casa por 1 dia, na 

semana (teletrabalho em regime parcial). 

 

 

4.3.2.3 Política de home office na empresa 

  

 Mais da metade dos respondentes (22 pessoas) afirmou que, na empresa em que 

trabalham, há uma política disseminada de home office, com muitos colaboradores já atuando 

sob esta prática
333

.  

 20% dos respondentes afirma que a empresa já possui uma política de home office, 

mas que poderia alcançar mais participantes e 25% afirma que esta modalidade ainda não é 

difundida entre os colaboradores, com poucos deles trabalhando de casa. 

 

 

4.3.2.4 Oportunidade para o início do home office 

 

 Um número bastante significativo de colaboradores (40%; 16 respondentes) começou 

a realizar home office por conta de estímulo do gestor, que propôs à área de Recursos 

Humanos que tal prática fosse adotada na equipe, tendo o colaborador se inscrito para 

participar dela.  

 22,5% dos respondentes (9 pessoas) afirmou que começou a trabalhar em home office 

por questões pessoais, ligadas à mobilidade urbana (residência é muito longe do trabalho), 

tendo solicitado ao gestor para trabalhar de casa
334

.  

 Um dado interessante é o de que motivos pessoais levaram 45% dos participantes (18 

pessoas) a iniciar o trabalho de seus lares, seja por questões de mobilidade urbana (22,5%), de 

saúde (2,5%) ou outras razões privadas (20%). 

                                                 
332

 12,5%: considerando os que selecionaram a opção “5 dias” (4 pessoas) e os que descreveram “todos os dias” 

na opção “ utro” (1 pessoa). 
333

 Coincidentemente, os 5 participantes que afirmaram trabalhar todos os dias de casa (5 dias por semana) 

também escolheram a opção que afirma que, na empresa em que trabalham, há política disseminada de home 

office. 
334

 Um dos respondentes afirma que a empresa em que trabalha não possui escritório no Brasil. 
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 Em outros comentários descritivos, os participantes alegam as seguintes razões, que os 

levaram a iniciar a prática do home office
335

: é uma prática institucional na empresa (um deles 

afirmou que “a empresa toda faz home office”); lideranças e gestores são adeptos da prática e 

propuseram-na às equipes; e pelo fato de a empresa não possuir escritório no Brasil ou estar 

situada em cidade diferente daquela em que habita.  

 

 

4.3.2.5 Principais benefícios
336

 

 

 Dentre os principais benefícios trazidos pelo home office, a maioria maciça dos 

respondentes (87,5%; 35 pessoas) alude ao gasto de menos tempo de deslocamento casa-

trabalho-casa, o que demonstra, novamente, o peso do fator da mobilidade para o home office. 

Em seguida, há o fator associado à maior produtividade, obtida com o trabalho de casa, 

afirmando os colaboradores que isto lhes traz maior satisfação no trabalho (25 pessoas; 

62,5%).  

 O fator familiar também possuiu bastante adesão dos participantes: 55% deles (22 

pessoas) afirmou que, com a prática do home office, é possível passar mais tempo com suas 

famílias. 

 A melhora das condições de saúde física e mental também foi destacada pelos 

participantes: 50% deles considera que esta forma de labor lhe ajudou a melhorar sua saúde 

física e, 40%, sua saúde psíquica.  

 

 

4.3.2.6 Desenvolvimento de carreira 

 

 No que tange à influência do home office para o desenvolvimento de suas carreiras, há 

uma distribuição equânime de respondentes que: 

 (i) afirmam que está ajudando na sua carreira, tendo recebido promoção ou 

 mérito, desde o início da prática e feedbacks positivos das lideranças (35,9%; 14 

 pessoas); 

                                                 
335

 A descrição dos motivos pelos quais o respondente iniciou a prática do home office era facultativa, na 

Pesquisa. 
336

 Nesta questão, o participante poderia escolher mais de uma alternativa para assinalar no questionário. 
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 (ii) possuem postura neutra diante do tema, considerando que a prática do home office 

 não lhe trouxe  nem progressões e nem regressões na carreira, mas que possui, todavia, 

 perspectivas positivas (35,9%). 

 6 participantes (15,4%) considera que vem sendo uma experiência positiva, mesmo 

sem terem tido promoção ou mérito, desde que começaram a trabalhar de casa. 

 10% dos participantes (4 pessoas), por sua vez, considera que estão em uma situação 

estável, porém, julga que os benefícios obtidos em trabalhar em casa superam eventuais 

perdas na esfera profissional.  

 Apenas 1 participante considerou o home office uma prática que lhe ocasionou 

regressão no desenvolvimento carreira, repensando se deve continuar a trabalhar desta 

forma
337

.  

 

 

4.3.2.7 Principais contras
338

 

 

 Mais da metade dos participantes (55%; 22 pessoas) não vê ponto negativo algum em 

realizar o home office, o que demonstra uma tendência de associação imediata da prática 

apenas a seus aspectos positivos. 

 Todavia, quase metade dos participantes da Pesquisa (47,5%) atribui ao aumento da 

carga de trabalho (em termos de quantidade de atividades e tempo à disposição do 

empregador) como principais contras da prática: 

 (i) 30% dos respondentes considera como principal ponto negativo do home office o 

 aumento do volume de entregas no trabalho (para níveis maiores do que quando 

 trabalhava no  ambiente físico da empresa); 

 (ii) outro malefício apontado é a maior incidência de sobreaviso: 17,5% (7 pessoas) 

 afirmou ficar mais de sobreaviso do que quando não trabalhava de casa. 

 Uma minoria pulverizada dos participantes apontou como pontos negativos: 

incapacidade de auto-organização sob este molde de labor (2 participantes); discriminação, 

dificuldade de comunicação e alijamento do time (2 participantes); falta de oportunidades 

                                                 
337

 Este único respondente que avaliou o home office como um ofensor para a sua carreira, na pergunta sobre os 

principais contras que possui com relação à prática, afirma que fica mais de sobreaviso do que quando não fazia 

home office; sente-se discriminado; não consegue se comunicar de modo efetivo com as lideranças e equipe; e se 

sente alijado do time do qual faz parte. 
338

 Nesta questão, o participante poderia escolher mais de uma alternativa para assinalar no questionário. 
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dentro da empresa (2 participantes); e estagnação da carreira e isolamento (2 participantes); 

excesso de controle e falta de liberdade (1 participante); assédio e cobrança não razoável da 

liderança (1 participante). 

  

 

4.3.2.8 Posicionamento das lideranças 

  

 Com relação à postura das lideranças frente ao home office, estas podem ser 

classificadas em 4 tipos principais, sendo 2 deles positivos: (i) liderança com postura positiva 

e neutra, na promoção do home office; (ii) liderança com postura positiva e proativa, na 

promoção do home office; e 2 deles negativos: (iii) liderança desestimuladora da prática do 

home office; e (iv) liderança meramente tolerante à prática do home office. 

 Quase três quartos dos participantes da Pesquisa considera que suas lideranças tratam 

o home office positivamente: 

 (i) 42,5% (17 pessoas) afirmou que as lideranças e a empresa em que trabalha 

 enxergam a prática de modo otimista e não atuam nem a promovendo, nem a 

 desestimulando (liderança com postura positiva e neutra, na promoção do home 

 office); 

 (ii) 35% (14 pessoas) informou que as lideranças e a empresa, não somente valorizam 

 o home office, que já é prática disseminada, como também atuam de maneira proativa, 

 no processo de difusão desta junto aos colaboradores (liderança com postura positiva e 

 proativa, na promoção do home office).  

 Apesar destes números animadores, 22,5% dos respondentes declarou que seus 

gestores e a organização da qual é parte encaram este modo de trabalho de forma negativa: 

 (iii) 15% (6 respondentes) alega que não há incentivos da empresa para o home office, 

 pelo contrário: é vigente um discurso na organização de que esta é uma prática “mal 

 vista” pelos pares e lideranças (liderança desestimuladora da prática do home office); 

 (iv) 7,5% (3 respondentes) afirma que existe um clima de discriminação com relação 

 às pessoas que fazem home office e as lideranças não possuem proatividade ou crença 

 em torno da prática, que existe mais por questões de imposição “top-down” da área de 

 Recursos Humanos do que por real vontade dos gestores (liderança meramente 

 tolerante à prática do home office).  
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4.3.2.9 Valorização do home office na área de TI 

 

 Há uma visão extremamente positiva do home office na área de TI, dentre seus 

partícipes: 77,5% (31 pessoas) considera que, por ser da área de TI, o home office é mais 

valorizado e propagado do que em outras áreas de atuação, exatamente porque os tipos de 

entregas de TI são plenamente compatíveis com este tipo de prática laboral. Neste mesmo 

sentido, 7,5% (3 respondentes) considera que sua área de atuação se tornou ainda mais 

valorizada e produtiva, depois de implantada tal forma de trabalho. 

 Uma minoria (7,5%) considera que o home office não alterou a imagem da área em 

que atua, na organização, e, 7,5%, também, alega que a carga de trabalho de sua equipe se 

tornou ainda maior, após a implementação desta prática. 

  

 

4.3.2.10 Pontos positivos versus pontos negativos
339

  

 

 Na Pesquisa realizada, o número de comentários positivos foi bastante superior aos 

negativos: apenas 8, dentre os 40 respondentes, apontaram aspectos negativos da prática. 

 

4.3.2.10.1 Pontos positivos 

  

 Dentre os fatores positivos trazidos pelo home office, estes foram os principais, 

mencionados pelos pesquisados: 

 Maior qualidade de vida; 

 Menos interrupções;  

 Maior tranquilidade para trabalhar; 

 Menos barulho (algo comum ao dia-a-dia no escritório); 

 Maior concentração; 

 Maior foco na execução de tarefas; 

 Concentração mais dedicada para tarefas que a exigem em maior grau, como 

documentação de processos e projetos de TI; 

                                                 
339

 Vide, na seção “Anexos”, a “nuvem de palavras” dos comentários realizados pelos respondentes, nesta 

pergunta, para analisar, de modo mais visual, os termos e palavras mais mencionados. 
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 Maior liberdade e tempo disponível para criar; 

 Possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, bastando estar conectado à rede 

segura da empresa; 

 Possibilidade de fazer reuniões com clientes, de forma remota; 

 Benéfico para os dias em que há rodízio do veículo; 

 Maior produtividade no dia-a-dia de trabalho; 

 Maior bem-estar; 

 Maior tempo dedicado à família; 

 Flexibilidade; 

 Alavancagem de engajamento; 

 Visto pela maioria dos teletrabalhadores como um benefício; 

 Contribui para uma cultura baseada em resultados; 

 Contribui para uma forma de trabalho baseada na confiança; 

 Menos deslocamentos e ganho de tempo; 

 Menos tempo gasto com transporte; 

 Benefícios em termos logísticos/mobilidade; 

 Economia de tempo e de dinheiro; 

 Liberdade de alocação das horas de trabalho, de acordo com o período em que se 

considera mais produtivo (pessoas com produtividade “em horários incomuns”, 

conforme dito na Pesquisa); 

 Possibilidade de interação de pessoas de diversos locais, para entrega de soluções 

conjuntas, sem necessidade de presença física; 

 Tipo de trabalho é perfeitamente adaptável ao home office
340

; 

 Entregas de TI possuem natureza técnica e compatíveis com o home office 

(“partes técnicas, independentes do negócio, o que facilita sua 

viabilização/efetividade”); 

 Entregáveis de TI são claros e possuem datas definidas, o que se coaduna com a 

prática do trabalho em casa; 

 Profissionais de TI podem ser medidos pelos seus entregáveis; 

                                                 
340

 Um dos respondentes escreveu a interessante afirmação de que “praticamente todos os cargos de TI são 

possíveis de serem exercidos de forma remota”. 
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 Estrutura de baixo custo, para a empresa, ter o colaborador trabalhando da própria 

residência (empregador fornece, basicamente, o acesso remoto); 

 Regime de fácil implantação; 

 Facilidade de sincronizar o trabalho realizado em equipe (especialmente, para os 

programadores). 

 

 

4.3.2.10.2 Pontos negativos 

  

 Os principais fatores negativos mencionados sobre o home office foram: 

 Falta de maturidade de algumas pessoas para fazer home office (queda na 

produtividade, por misturar vida doméstica com profissional e não dar o devido 

foco a esta), o que implica necessidade de maior acompanhamento das 

lideranças; 

 Fluxo de informações menos efetivo, à distância; 

 Falta de troca de experiências; 

 Pessoas que acham que aqueles que trabalham em casa, na realidade, não estão 

trabalhando; 

 Afeta relacionamento com equipes; 

 Aumento da carga horária de trabalho; 

 Maior dificuldade para áreas que requerem contato pessoal muito frequente 

(contato com clientes, discussão de modelos e arquitetura etc.); 

 Impactos da distância na comunicação mais efetiva (tirar dúvidas, discutir 

pontos, alertar situações etc.). 

 

 

4.3.2.11 Principais ferramentas para gerenciamento do trabalho à distância
341

 

  

 As principais ferramentas mencionadas, para controle do trabalho realizado 

remotamente pelos colaboradores de TI, foram: 

                                                 
341

 Vide, na seção “Anexos”, a “nuvem de palavras” dos comentários realizados pelos respondentes, nesta 

pergunta, para analisar, de modo mais visual, os termos e palavras mais mencionados. 
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 Ferramentas para envio de mensagens instantâneas (Skype, Skype for 

Business, Messenger, Microsoft Lync): 13 respondentes; 

 VPN/conexão remota segura: 9 respondentes;  

 Ausência de ferramentas específicas para tal fim/controle baseado em 

resultados/controle baseado em confiança: 8 respondentes; 

 E-mail (Outlook): 6 respondentes;  

 Batidas de ponto eletrônico/controle de horas: 6 respondentes; 

 Celular: 2 respondentes
342

; 

 Software para monitoramento de tarefas chamado Jira: 2 respondentes; 

 Notebook: 2 respondentes; 

 Outras ferramentas como IBM Sametime, IBM Connections, Salesforce, 

Google Docs, Sharepoint, Taskrow, Timesheet, Redmine, Team Foundation 

Services, Atlassian Confluence e ramal remoto foram indicadas apenas 1 vez, 

cada uma, pelos respondentes. 

 Um resultado surpreendente da Pesquisa foi que 20% dos respondentes afirmou não 

haver uma ferramenta específica, estabelecida pelo empregador, para o gerenciamento das 

atividades à distância. A isto, atribuiu-se o fato de a empresa executar tal mensuração por 

meio da avaliação dos resultados (entregas feitas) ou pela própria presunção de confiança em 

relação ao colaborador.   

  

 

4.3.2.12 Nível de fiscalização do trabalho remoto pelo empregador 

  

 Metade dos participantes considera que os níveis de fiscalização, exercidos pela 

organização em que atua, são baixos ou muito baixos: 

 (i) 35% (14 respondentes) afirma que o grau de monitoramento de suas atividades é 

 baixo, o que lhe permite trabalhar de maneira livre e sem muita ingerência do 

 empregador; 
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 O número relativamente baixo de respondentes que mencionou “celulares”, como uma das principais 

ferramentas utilizadas para a gestão do trabalho à distância, pode ser atribuído ao percentual menor de 

participantes da Pesquisa que ocupam cargos de confiança. O fornecimento de smartphones corporativos pelo 

empregador, como instrumento de trabalho, é mais frequente para este público. 
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 ii) 15% (6 respondentes) considera que o nível de fiscalização é muito baixo, 

 praticamente inexistente, o que lhe permite ter uma quase total liberdade, no trabalho. 

 A grande parte dos respondentes, no entanto, considera que a empresa na qual trabalha 

possui um nível de fiscalização dentro de um padrão necessário e razoável (42,5%; 17 

pessoas).  

  Apenas 7,5% (3 respondentes) julga que há um nível elevado de fiscalização, mas não 

suficiente para se sentir tolhido, em sua privacidade no trabalho. 

 Nenhum respondente assinalou a alternativa de monitoramento “muito alto”, exercido 

pela empresa, com caráter invasivo de controle, que afeta sua privacidade.  

 

  

4.3.2.13 Vistorias do empregador no ambiente de trabalho do home officer 

 

 Neste quesito, que investigou o tema de vistorias periódicas, por parte do empregador, 

no ambiente de trabalho do home officer de TI, para fins de monitoria de padrões de saúde, 

segurança no trabalho e ergonomia, houve uma unanimidade quase total quanto à não 

realização da prática pelas empresas.  

 Apenas 1 respondente afirmou receber visitas periódicas, para avaliação de seu espaço 

de trabalho em casa e adequação aos padrões de ergonomia e saúde no trabalho, enquanto os 

outros 39 participantes (97,5% do total) informaram que nunca receberam visitas do 

empregador para tais finalidades.  

 

 

4.3.2.14 Guia de “Boas Práticas” de Home Office 

  

 Dos pesquisados, mais da metade (55%; 22 respondentes) afirma não haver um “Guia 

de Boas Práticas” de home office, na empresa em que trabalha, com apenas 45% afirmando 

possuir este material
343

. 

  

 

                                                 
343

 Coincidentemente, todos os respondentes que afirmaram possuir um Guia de “Boas Pr ticas” de Home Office, 

na empresa em que trabalham, também alegaram, na questão específica sobre o tema, que suas lideranças e a 

organização enxergam o home office de forma positiva. 
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4.3.2.15 Doenças provocadas pelo home office 

 

 A maioria maciça dos teletrabalhadores de TI (97,5%) informou que não desenvolveu 

nenhuma doença ou mal advindo da prática do home office. Apenas 1 respondente afirmou 

que desenvolveu distúrbios psicológicos, após começar a trabalhar sob tais moldes (como 

depressão, ansiedade excessiva, burnout etc.). 

 Na questão posterior (resposta não obrigatória), que perguntava “descreva, 

brevemente, se você possui outro tipo de doença ou mal estar, causado após ter iniciado o 

trabalho em home office”, todos os respondentes (5 pessoas) escreveram que não sofriam de 

mal algum, decorrente do trabalho em casa.  

 Um dos respondentes, inclusive, comentou, nestas palavras: “nada, o home office só 

me faz bem”, o que corrobora uma associação positiva imediata ao trabalho feito em casa, por 

aqueles que são adeptos da prática. 

 

 

4.3.2.16 Nível de satisfação em relação ao home office 

 

 A grande maioria dos participantes
344

 afirma estar muito satisfeita (57,5%; 23 pessoas) 

ou satisfeita (30%; 12 pessoas) em ser um home officer. 7,5% (3 respondentes) afirmou que 

tal prática é indiferente para sua satisfação. 5% dos respondentes, todavia, alegou estar muito 

insatisfeito (1 pessoa) ou insatisfeito (1 pessoa). 

   

 

4.3.2.17 Continuidade da prática do home office 

  

 A maioria dos participantes (67,5%; 27 respondentes) se tornou verdadeiramente 

adepta do home office, informando que quer permanecer sob tal forma de trabalho, o quanto 

                                                 
344

 Pela tabulação bruta dos dados, 33 respondentes avaliaram com nota 5 (muito satisfeito) a prática de home 

office, em sua vida. Todavia, a análise de respondentes que se classificaram com a nota 1 (muito insatisfeito), 

combinada com as demais respostas dadas em todo o questionário, demonstraram uma marcação errônea 

(confundida) da nota 1 com a nota 5, tendo, na prática, querido classificar-se como muito satisfeito (nota 5). 

Desta forma, na realidade, foram 35 respondentes que se classificaram como “muito satisfeitos” (nota 5), com 

relação ao home office. Apenas 1 participante, de fato, classificou-se como muito insatisfeito (nota 1), 

coadunando-se esta valoração baixa da prática com todas as suas demais respostas, dadas ao longo do 

questionário. 
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tempo conseguir, seja na empresa atual em que está, seja em outras em que poderá vir a 

trabalhar (não quer saber de outra forma de trabalho que não o home office). 

 25% dos participantes, por sua vez, vai continuar com a prática, mas esta não é 

condição imprescindível para o seu trabalho (fazer home office, ou não, é indiferente a eles).  

 Todavia, 3 respondentes (7,5%) informam que não pretendem mais trabalhar em casa, 

uma vez que a prática do home office não lhes trouxe os benefícios esperados
345

. 
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 Destes 3 únicos participantes que alegaram não pretender mais trabalhar em regime de home office, 2 deles, 

em questões anteriores, assinalaram como pontos negativos da prática: “minha carga de trabalho é maior em 

home office”; “não tive boa capacidade de auto-organização para fazer home office, acabou não funcionando do 

jeito que imaginei que seria”; “sinto-me discriminado por estar fazendo home office” e “alheio(a) aos principais 

acontecimentos da minha equipe”; “sofro assédios e cobranças pelo meu trabalho que não enxergo como 

razoáveis para a função que desempenho”. Deste modo, pode-se perceber a relação diretamente proporcional 

entre aqueles teletrabalhadores de TI que assinalaram mais pontos negativos do que positivos sobre o home 

office e sua desistência em continuar trabalhando de tal forma. 
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CONCLUSÕES 

 

Após a abordagem do panorama atual do teletrabalho, em nível global e nacional, da 

análise jurídica deste instituto e da exposição dos resultados da pesquisa empírica aplicada, as 

conclusões serão tecidas de maneira a esclarecer as dez questões temáticas principais sobre o 

home office, na área de tecnologia da informação (TI), objeto da investigação desta Tese.  

Por conseguinte, por meio do desenvolvimento deste estudo, verificou-se que a prática 

do home office, entre profissionais do segmento de TI: 

 

(i) preponderantemente, traz benefícios para a vida pessoal, satisfação profissional 

e saúde física/psíquica. 

De forma geral, a prática do home office é avaliada de maneira extremamente positiva 

pelos colaboradores de TI que desta são adeptos, prevalecendo, com grande margem de 

superioridade, sobre os pontos negativos. 

Dentre os principais benefícios trazidos para a vida pessoal dos colaboradores deste 

segmento, há uma unanimidade com relação ao tema do menor tempo de deslocamento casa-

trabalho-casa (e até a redução ou ausência de deslocamentos). A mobilidade urbana é uma 

variável relevante, neste contexto, não somente para trabalhadores da área de TI que fazem 

home office, mas para todos aqueles adeptos da prática, independentemente do segmento. O 

deslocamento diário para o trabalho, especialmente nas grandes capitais, é um problema sério 

e para o qual o trabalho de casa é uma política bastante efetiva que, quanto mais disseminada 

for, nas empresas, mais atuará na redução das externalidades negativas, ocasionadas pelos 

congestionamentos e lotação dos transportes públicos, em horários de pico. 

Outro ponto muito valorizado pelos home officers da área de TI é o ganho de maior 

produtividade, associado à maior capacidade de concentração e a um menor nível de 

interrupção. Estes fatores são ainda mais relevantes, no segmento de tecnologia, uma vez que 

este possui uma série de atividades que exigem um grande nível de concentração por parte do 

colaborador, como a escrita de códigos, a especificação de demandas e a documentação de 

projetos, por exemplo. Neste sentido, um ambiente mais tranquilo, e que seja mais silencioso, 

auxilia de maneira muito efetiva na melhor produtividade e eficiência do colaborador. 

Além destes fatores, há também a questão da maior satisfação profissional e pessoal, 

trazida pela prática, sentimento comum à maioria dos profissionais de TI que é adepta do 

trabalho de casa. Existe, também, um reconhecimento de que esta modalidade de labor traz 
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melhorias nas condições de saúde, seja física ou psíquica, e melhor qualidade de vida, além de 

proporcionar mais tempo disponível para se dedicar à família. 

Por fim, um elemento fundamental – e um achado peculiar ao segmento de TI – é a 

afirmação de que os tipos de atividades e entregas desta área são totalmente compatíveis com 

o trabalho em regime de home office. Segundo os colaboradores deste segmento, pelo fato de 

as entregas de TI terem caráter mais técnico e maior tangibilidade e clareza quanto aos 

resultados esperados (por exemplo, desenvolvimento de uma solução específica, em 

determinado número de horas), fica ainda mais fácil aplicar o home office, o que faz os 

profissionais desta área terem uma percepção, ainda mais benéfica, do trabalho realizado em 

casa. 

Neste quesito, portanto, os teletrabalhadores de TI seguem linha similar de opinião de 

colaboradores que realizam home office, pertencentes a outros segmentos, reforçando os 

resultados de pesquisas e estudos já realizados sobre o tema, que aludem, de modo frequente, 

às questões da mobilidade, da maior produtividade e concentração e do melhor equilíbrio vida 

pessoal-vida profissional, como os principais ganhos trazidos pela prática. 

 

 

(ii) de maneira geral, não traz malefícios para a vida pessoal, satisfação 

profissional e saúde física/psíquica. 

Quando se fala em pontos negativos trazidos pelo home office, há uma tendência de 

associação natural e direta ao fato de que a prática não traz malefícios aos colaboradores, uma 

vez que preponderam seus aspectos positivos – e são estes que vêm à mente dos participantes, 

de modo mais imediato. Todavia, há elementos negativos que podem ser aduzidos desta 

prática, para a área de TI, que se coadunam com os mencionados por profissionais de outros 

ramos, de acordo com pesquisas já realizadas sobre o tema.   

Dentre os principais malefícios que os profissionais de TI enxergam na prática do 

home office, tem-se, principalmente, o aumento da carga de trabalho (comparado ao período 

em que não trabalhavam de casa), maior sobreaviso e piora na fluidez da comunicação com 

lideranças e times. Outro ponto mencionado é a capacidade de auto-organização, que alguns 

praticantes do home office acabam não conseguindo desenvolver, o que implica a 

impossibilidade de auferir todo o potencial benéfico advindo do modelo. Este problema, no 

entanto, não teve incidência relevante dentre os pesquisados, não podendo ser considerado, 

para os fins deste estudo, um ponto desfavorável recorrente, no teletrabalho em TI. 
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Outros pontos negativos com baixa incidência são o excesso de controle e fiscalização 

por parte do empregador, tolhendo a liberdade do colaborador; isolamento da equipe; 

discriminação por parte de outros membros do time; e assédio e cobranças não razoáveis por 

parte das lideranças. 

 

 

(iii)  permite o regular desenvolvimento da carreira profissional e não impede o 

surgimento de boas oportunidades para crescimento. 

Em termos de desenvolvimento da carreira e oportunidades de crescimento 

profissional, o trabalho fora da empresa é visto de maneira predominantemente positiva, na 

área de TI. Ademais, os ganhos auferidos em qualidade de vida, por exemplo, podem possuir 

maior peso do que aqueles configurados sob a forma de aumentos salariais (recompensas) ou 

outros tipos reconhecimento não pecuniários (como viagens, prêmios, agradecimentos 

públicos etc.). 

 

 

(iv) de maneira geral, é encarado de modo positivo pelas lideranças e pelas 

empresas que o adotam. 

No segmento de TI, há o predomínio de lideranças com postura positiva e neutra, na 

promoção do home office (enxergam o home office de forma otimista, mas não o promovem, 

nem o detratam, para os colaboradores) e lideranças com postura positiva e proativa, na 

promoção do home office (por acreditarem na prática, atuam de forma positiva, estimulando-

a, na empresa). 

Mesmo diante de números bastante positivos quanto à postura das lideranças e 

organizações de TI, em torno do teletrabalho, ainda é possível notar resquícios consideráveis 

de uma espécie de “preconceito organizacional institucionali ado” em relação ao tema. Isto é 

ainda mais visível, se for levado em conta o percentual de 15% dos respondentes da Pesquisa 

que afirmou haver, na empresa da qual são parte, uma espécie de desincentivo para trabalhar 

de casa, em virtude de uma estigmatização negativa que paira sobre aqueles que não laboram 

no ambiente físico da empresa. 

Este dado está em consonância com as pesquisas recentes sobre teletrabalho, feitas no 

Brasil e em outros países, segundo as quais a resistência das lideranças – especialmente, as 

mais seniores – e os valores arraigados na cultura organizacional acabam sendo um dos 
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maiores óbices para a difusão de práticas flexibilizadas de trabalho e contribuem para 

censurar, e até desvalorizar, o trabalho realizado fora do ambiente empresarial. 

 

 

(v) apoia a valorização do profissional e da área de TI, dentro da empresa. 

Pode-se concluir que há uma convergência praticamente unânime no que tange à 

afinidade da prática de home office com a área de TI, em virtude da natureza das atividades 

desempenhadas nesta, sendo isto enxergado como um fator que valoriza o trabalho de TI.  

A impossibilidade de compatibilização dos tipos de tarefas desempenhadas com a sua 

execução em casa, por exemplo, no caso de ocupações que demandam comunicação 

presencial frequente, é um dos elementos mais citados como ofensores à difusão do home 

office, em pesquisas realizadas sobre o tema. No caso da área de TI, no entanto, isto não se 

mostrou um grande obstáculo, pela análise das respostas obtidas na Pesquisa, possuindo o 

papel das lideranças um peso muito maior de blindagem à expansão da prática, neste 

contexto.  

 

 

(vi) não implica mecanismos diferenciados de gerenciamento à distância, por 

ferramentas telemáticas. 

Os teletrabalhadores de TI seguem a tendência das ferramentas mais usadas para 

trabalho remoto, no caso: ferramentas para conexão remota segura, como o VPN (Cisco); para 

comunicação, por meio de troca de mensagens em tempo real (Skype, Skype for Business, 

Lync e Messenger); para envio de e-mails (Outlook); e para o registro das horas trabalhadas e 

dos intervalos intrajornada, por meio de sistema de espelho de ponto eletrônico.  

Uma parte relevante das empresas, no entanto, não adota mecanismo algum de 

controle à distância ou o faz de maneira muito flexibilizada, quase inexistente, garantindo 

grande senso de liberdade ao trabalhador. A este tipo de gestão, os colaboradores atribuem o 

fato de que são avaliados pelos entregáveis realizados e resultados atingidos, algo que é 

potencializado pela relação de confiança, construída com as lideranças e pares. 

Este dado revela uma tendência da moderna gestão de pessoas, baseada em resultados, 

por meio da avaliação do impacto trazido pelo colaborador, de acordo com o que lhe foi 

solicitado ou a meta estabelecida. Isto se coaduna completamente com a lógica do trabalho 

em casa e, por meio da constatação de que parte relevante das empresas que oferecem home 
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office possui mecanismos flexibilizados de fiscalização do trabalho à distância, há indícios de 

que o teletrabalho está no caminho adequado, para sua maior difusão no mercado. 

 

 

(vii) de forma geral, não ocasiona graus de fiscalização altos pelo empregador, no 

exercício do seu poder diretivo. 

Pode-se verificar que, em geral, o nível de fiscalização do trabalho, realizado à 

distância pelo colaborador de TI, está dentro de padrões adequados e proporcionais à 

finalidade de cumprimento do poder diretivo do empregador, possuindo tendência, inclusive, 

a ser considerado baixo, o que garante maior flexibilidade e liberdade ao home officer. De 

acordo com a Pesquisa realizada, o exercício desproporcional do poder diretivo – que adentra 

e lesiona a esfera de direitos fundamentais dos colaboradores – não se configurou, o que 

denota sua manifestação dentro de padrões razoáveis, no contexto do teletrabalho em TI. 

 

 

(viii) possui o respaldo da empresa, mas não implica, necessariamente, a 

formalização da política, por meio de guia de “boas práticas”, de realização de 

vistorias do ambiente de trabalho e de execução de medidas de ergonomia e saúde. 

Quanto a este quesito, é possível afirmar que, com base na Pesquisa realizada, não 

existe uma política robusta e completa de home office, nas empresas do segmento de TI 

analisadas. 

A realização de vistorias periódicas, com finalidades de promoção da saúde e 

segurança no trabalho, é muito escassa, praticamente inexistente, nas empresas avaliadas. Este 

dado leva a duas inferências principais:  

 

 a primeira é a de que a empresa, que oferece o home office ao colaborador de TI, realiza-

o de maneira descolada das políticas de saúde e segurança no trabalho, exigida por tal 

prática. Isto demonstra uma ausência de cálculos estratégicos efetivos, por parte do 

empregador, no que tange ao passivo trabalhista associado a seus teletrabalhadores, 

composto pelo risco de eventuais acidentes domésticos e de doenças relacionadas à 

ausência de instruções adequadas de ergonomia (por exemplo, uma cartilha sobre 

mobiliário adequado para o escritório do lar, realização de pausas e outras 

recomendações, presentes na NR 17).  
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O home office, portanto, é implementado de maneira incompleta, uma vez que não basta à 

empresa meramente oferecê-lo aos colaboradores e deixar de cumprir seu papel de 

garantidora de saúde e segurança a estes, algo que é imprescindível, dentro ou fora da 

empresa. 

 a segunda constatação é a própria ausência, na agenda das empresas, de políticas sólidas 

de segurança e saúde no trabalho e de caráter permanente (não-episódico ou reativo). 

Uma organização que leva a sério estes temas, no dia-a-dia de seus colaboradores, 

implementa ações de modo a garantir sua efetividade, por meio, por exemplo, de 

campanhas, palestras e workshops de conscientização, material informativo interno, guia 

de boas práticas de saúde e segurança no trabalho etc. Estas ações devem ser orientadas 

para o pessoal que fica nas instalações físicas da empresa, e, ainda mais, para o pessoal 

que trabalha remotamente, uma vez que estão longe do olhar físico do empregador.  

 

A execução do trabalho diário, em um ambiente adequado, em termos de segurança, 

ergonomia e saúde, reflete-se na manutenção de bons níveis de engajamento e na melhora da 

capacidade produtiva dos colaboradores. Bons resultados estão associados a colaboradores 

com níveis elevados de engajamento e as empresas devem inserir estas preocupações em suas 

agendas, de modo efetivo, para que consigam auferir ganhos em seus negócios, com a 

contrapartida de trabalhadores mais saudáveis, motivados e produtivos. 

Quanto à afirmação da inexistência de um Guia de “Boas Práticas” de Home Office, 

por mais da metade dos respondentes da Pesquisa, novamente, corrobora-se o argumento 

abordado de que muitas empresas lidam com a prática de maneira mais informal, na medida 

em que não empreendem esforços efetivos para sua implementação completa. Este tratamento 

mais arrematado, de que carece o home office, passa pela formulação de um manual ou 

material de referência básico, que auxilie o trabalhador remoto em questões essenciais, que 

podem surgir no trabalho em casa (controle de jornada, monitoramento e fiscalização do 

trabalho, segurança da informação, ergonomia, direitos do teletrabalhador, dicas de 

produtividade etc.). 

Portanto, vê-se clara afronta ao que prelecionam os artigos 157, da CLT; 19, parágrafo 

1
o
 e 21, inciso IV, alínea “a”, da lei n

o 
8.213/91; e à própria Constituição Federal, em seu 

artigo 7
o
, inciso XXII, que consagra o direito à redução de riscos relacionados ao trabalho, 

que se dá pela efetivação de normas de segurança, saúde e higiene. 
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(ix) não tende a ocasionar problemas de saúde ao colaborador, sejam eles físicos 

ou psíquicos. 

Apesar de quase a totalidade dos respondentes da Pesquisa ter afirmado que nunca 

recebeu visitas para vistorias, no ambiente de trabalho remoto, nenhum deles alegou que sofre 

de quaisquer doenças relacionadas a lesões por esforços repetitivos (LER), sejam nos punhos 

e mãos, seja na coluna ou lombar. 

Ademais, doenças e transtornos psíquicos, ocasionados pelo teletrabalho, 

praticamente, não tiveram incidência, no estudo com os profissionais de TI, o que leva a crer 

que não é fato comum a ocorrência de mazelas físicas ou mentais aos home officers deste 

ramo. Pelo contrário, os colaboradores de TI que adotam a prática, de maneira geral, tendem a 

ressaltar que esta só lhes traz benefícios. 

 

(x) traz níveis de satisfação mais elevados para a vida do profissional. 

Os níveis de satisfação dos teletrabalhadores de TI são consideravelmente elevados, 

configurando exceção aqueles que estão insatisfeitos com a prática.  

Pode-se concluir que aqueles colaboradores de TI que fazem home office, de fato, 

convenceram-se de que se trata de algo positivo para eles, tanto que querem permanecer 

trabalhando deste modo. Há muitos teletrabalhadores da área que, inclusive, defendem a 

prática como um verdadeiro valor de trabalho e estilo de vida, a ponto de afirmarem que não 

querem mais trabalhar de outra forma, que não seja em home office. 
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ANEXOS 

 

I. Pesquisa sobre Home Office para Profissionais de TI – Respostas 

dos Participantes 
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II. “Nuvem de palavras” mais mencionadas pelos participantes da 

Pesquisa sobre Home Office para Profissionais de TI, quando 

perguntado “explique por que você considera o home office 

positivo/negativo para a área de TI”. 
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III. “Nuvem de palavras” mais mencionadas pelos participantes da 

Pesquisa sobre Home Office para Profissionais de TI, quando 

perguntado “quais as ferramentas que sua empresa utiliza para 

gerenciar seu trabalho à distância?”. 
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