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8 perguntas sobre a implantação 
emergencial de home office

Flex Office/ Flex Work: 
o exemplo da Braskem

 Nestes dias atípicos e de 
grande preocupação com a 
disseminação do coronaví-
rus, o home office é a saída 
para tirar das ruas, transpor-
te público e empresas boa 
parte dos trabalhadores que 
podem exercer suas ativida-
des em casa. Implantar um 
programa de home office, 
assim às pressas, porém, 
exige conhecimento sobre 
o processo e uma série de 
cuidados. Na entrevista a se-
guir, Wolnei Tadeu Ferreira, 
integrante do CORHALE, 
braço legislativo da ABRH 
em todo o Brasil, e diretor 
executivo da Sobratt – So-
ciedade Brasileira de Tele-
trabalho e Teleatividades, 
responde a 8 perguntas sobre 
o tema. Confira:

     Ainda há certa con-
fusão sobre o conceito de 
home office. Você poderia 
explicar?
 WTF – É importante dei-
xar claro que o home office 
ou teletrabalho só se des-
tina a colaboradores que 
executem suas atividades 
de forma intelectual, a dis-
tância, através dos sistemas 
de informação e comuni-
cação. O que disciplina a 
atividade é o artigo 75-B 
da CLT – Consolidação das 
Leis do Trabalho, acres-
centado após a chamada 
Reforma Trabalhista, Lei 
13.467/2017, e que conside-
ra o teletrabalho a prestação 
de serviços preponderante-
mente fora das dependên-
cias do empregador, com a 
utilização de tecnologias de 
informação e de comunica-
ção, que, por sua natureza, 
não se constituam como 
trabalho externo.
          Quais cuidados as em-
presas que não adotavam o 
home office precisam ter 
nessa fase de implantação?
 WTF – A empresa deve 
firmar com o colaborador 
um contrato, de caráter emer-
gencial, em que são estabe-
lecidas as regras de controle 

5 dicas de 
segurança digital
 A IBM tem compartilhado 
algumas dicas de segurança 
digital para colaboradores 
remotos. Confira 5 delas:
 1) Escolha seu Wi-Fi com 
cuidado. Até redes legítimas 
hospedadas por estabeleci-
mentos confiáveis podem 
estar vulneráveis à espiona-
gem digital. Evite redes pú-
blicas e use uma VPN (Rede 
Virtual Privada) para obter 
segurança adicional, inclusi-
ve em casa, se possível.
 2) Preste atenção aos docu-
mentos e redes de impressão 
compartilhadas. Para arqui-
vos digitais, use as ferramen-
tas aprovadas pela sua empre-
sa para esse fim. Evite usar 
impressoras públicas ou com-
partilhadas para imprimir do-
cumentos confidenciais.
 3) Cuide de seus arqui-
vos digitais. Mantenha o 
sistema operacional do seu 
computador atualizado com 
base nas orientações da sua 
empresa. E não esqueça de 
fazer backup de seus arqui-
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Wolnei Tadeu Ferreira

de jornada, horas extras, 
prevenção e comunicação de 
acidentes, entre outros tópi-
cos. É um processo que deve 
envolver as áreas de RH, Ju-
rídica e TI, além dos gesto-
res e colaboradores. Nas em-
presas menores em que não 
há essas áreas estruturadas, 
o contrato deve ser firmado 
diretamente entre o proprie-
tário e o colaborador. Para 
tirar dúvidas sobre home 
office, a Sobratt publicou o 
documento Orientações para 
Implantação Emergencial do 
Home Office nas Empresas, 
no qual estabelece as respon-
sabilidades das áreas envol-
vidas para que cada empresa 
desenvolva o processo de 
acordo com as suas carac-
terísticas e grau de conheci-
mento do assunto. Vale con-
ferir: https://bit.ly/2U3279w.
       Como as empresas de-
vem acordar o ponto?
 WTF – Podem ser adota-
das formas alternativas como 
login e logout no sistema, 
quando possível, ou controle 
manual feito pelos próprios 
colaboradores. É importante 
orientar os gestores de que 
ninguém está disponível em 
tempo integral. A jornada de 
trabalho deve ser observa-

 Nem todas as empresas 
estão enfrentando maiores 
dificuldades para colocar 
os colaboradores traba-
lhando em casa por causa 
da pandemia do Covid-19. 
Na Braskem, por exemplo, 
tudo ocorreu facilmente. 
“Assim que a decisão foi to-
mada, em poucas horas co-
municamos os integrantes 
do mundo inteiro para que 
ficassem nas suas casas”, 
conta Marcelo Arantes, vi-

da para evitar horas extras. 
Assim como o colaborador, 
mesmo em casa, deve estar 
à disposição da empresa no 
período da jornada.
 4     Como fica a conces-
são de benefícios, como 
vale-transporte e vale-ali-
mentação?
 WTF – Como no perío-
do não haverá deslocamen-
to residência-empresa e 
vice-versa, a empresa não 
precisa manter o vale-trans-
porte. No caso do vale-ali-
mentação, se isso for uma 
obrigação prevista em nor-
ma sindical, não poderá ser 
subtraído ou reduzido, salvo 
se houver previsão na pró-
pria norma nesse sentido. 
Do contrário, deve ser man-
tido. Caso o benefício seja 
concedido espontaneamente 
pela empresa, sua elimina-
ção ou redução fica a cargo 
de cada uma.
     Que medidas devem 
ser adotadas para evitar o 
vazamento de dados e docu-
mentos?
 WTF – A área de TI deve 
definir a infraestrutura ne-
cessária – equipamentos e 
programas – para a execu-
ção das atividades em home  
office e orientar o colabora-

ce-presidente de Pessoas, 
Marketing, Comunicação e 
Desenvolvimento Susten-
tável da Braskem.
 Isso só aconteceu porque 
a empresa já havia implan-
tado há um ano e meio tan-
to o Flex Office, que per-
mite que a pessoa trabalhe 
onde quiser e nos dias em 
que quiser; como o Flex 
Work, em que ela pode tra-
balhar em qualquer lugar 
da Braskem. Modalidades 
que, para serem viabiliza-
das, exigiram uma série de 
investimentos, da compra 
de notebooks para todos 
os colaboradores dos es-
critórios à melhoria nas re-
des de comunicação, além 
da capacitação dos líderes 
e integrantes desse novo 
conceito.
 “Agora, nessa situação 
emergencial, se eu não ti-

vesse uma infraestrutura 
adequada e a mentalidade 
da liderança e das pessoas 
preparadas, teria um pou-
co mais de dificuldade”, 
reconhece Marcelo. Se-
gundo ele, no caso das em-
presas que não se prepara-
ram para o movimento de 
flex office ou de home of-
fice, a segurança e a saúde 
das pessoas devem vir em 
primeiro lugar e isso pode 
significar até mesmo ter 
de abrir mão do trabalho 
em favor da saúde.
 “O segundo aspecto é 
disponibilizar todos os 
recursos necessários para 
que a pessoa trabalhe de 
casa, como um notebook 
que acesse a rede da em-
presa e tenha todo o siste-
ma de segurança da área 
de TI para reduzir qual-
quer vulnerabilidade à 

invasão”, acrescenta Mar-
celo, que considera essen-
cial, nessa situação atípica 
que estamos vivenciando, 
todos os lados terem bom 
senso.
 “Aqui na Braskem já 
aceitamos há muito tem-
po fazer uma reunião com 
a pessoa em casa e ouvir 
barulho de criança, de ca-
chorro... A gente permite 
isso e não se incomoda 
porque estamos na rotina 
da pessoa. Também é im-
portante não ter pré-con-
ceito, que é o conceito 
prévio, de achar que quem 
está em casa não está tra-
balhando. Nós não temos 
esse julgamento. Precisa-
mos confiar nas pessoas, 
que elas são responsáveis 
pela realização do seu tra-
balho onde quer que este-
jam”, recomenda Marcelo.

dor em relação às questões 
de segurança da informa-
ção, como segurança da 
rede Wi-Fi e pacotes de an-
tivírus, por exemplo. Cuida-
dos ainda maiores com essa 
questão devem ser tomados 
se, nesse momento emer-
gencial, o colaborador utili-
zar o próprio equipamento. 
(Leia nesta página as dicas 
de segurança digital para 
colaboradores remotos 
compartilhada pela IBM).
 6   Quem nunca traba-
lhou na modalidade pode 
enfrentar dificuldades de 
adaptação? Que orienta-
ções podem ser dadas para 
os profissionais?
 WTF – A palavra-chave 
do home office é discipli-
na. Disciplina para cumprir 
a jornada de trabalho à ris-
ca, para fazer os intervalos 
necessários, se levantar da 
cadeira de vez em quando, 
fazer alongamentos. Outra 
boa orientação é a pessoa 
não trabalhar de pijama ou 
deitada no sofá, por exem-
plo. Ela deve acordar, se 
vestir como se fosse sair de 
casa, inclusive porque pro-
vavelmente terá reuniões 
por videoconferência, e pre-
cisa estar pronta para isso. O 

profissional deve entender 
que não estará em férias no 
período.
 7   Também é preciso es-
tar atento às questões de er-
gonomia.
 WTF – Sim. O colabo-
rador deve seguir em casa 
as mesmas orientações que 
valem na empresa para evi-
tar problemas de saúde no 
futuro. De modo geral, esco-
lher um local com mínimas 
condições para o trabalho, 
boa iluminação natural ou 
artificial, evitando que a luz 
reflita diretamente na tela, 
e usar mesa e cadeira ade-
quadas. Ele também deve 
prestar atenção na postura 
e fazer alongamentos como 
recomendado.
       Outro desafio é a adap-
tação da família, principal-
mente das crianças. O que 
fazer?
 WTF – A saída é estabe-
lecer um “acordo familiar” 
para que não haja interfe-
rência por parte dos habi-
tantes da residência nas ati-
vidades do colaborador. É 
preciso explicar o momen-
to atual, os motivos dessa 
mudança na rotina e pedir 
o apoio de todos, inclusive 
das crianças.

vos regularmente para que 
seus dados estejam seguros 
em caso de erro, perda ou 
ataque cibernético. Sempre 
use as ferramentas aprova-
das pela empresa para essa 
finalidade, como por exem-
plo ferramentas em nuvem.
 4) Proteja-se com senhas. 
Verifique se seus disposi-
tivos estão seguros usando 
um PIN ou senha seguros. 
Além disso, não se esque-
ça de usar um gerenciador 
de senhas para garantir que 
suas senhas sejam únicas e 
difíceis de adivinhar.
 5) Cuidado onde clicar. 
Phishing é uma tentativa 
fraudulenta de obter infor-
mações confidenciais, se 
fazendo passar por uma en-
tidade ou pessoa. Empresas 
de tecnologia, mídias sociais 
e streaming de conteúdos 
audiovisuais compõem as 
10 principais marcas que os 
cibercriminosos estão fal-
sificando nas tentativas de 
phishing.
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