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Dez horas da manhã de
31 de dezembro de
2004. O médico orto-
pedista Mario Augus-
to Sereno Fernandes

estava de plantão no Hospital Barra
D'Or, no Rio de Janeiro, quando
chegou um paciente que havia aca-
bado de cair dentro de casa. Pela ra-
diografia, Fernandes diagnosticou
fratura no punho. Entre as opções
de tratamento, ele escolheu a cirur-
gia como a mais adequada. Por via
das dúvidas, fotografou a radiogra-
fia com a câmera digital do seu ce-
lular e mandou a imagem, como
mensagem multimídia. (MMS), para
o colega Luiz Simbalista, que estava
em casa, de plantão remoto. Con-
firmado o tratamento, o próprio
Simbalista fez a solicitação, pelo
celular, do material ortopédico a
ser usado na cirurgia, enquanto
Fernandes preparava o paciente — e
atendia outros casos que chegavam
ao hospital naquela véspera de Ano
Novo. Às dez horas da noite, com o
punho restaurado pela cirurgia, o
paciente teve alta, a tempo de pas-
sar a virada de 2005 com a família.

Para alcançar essa agilidade, os
médicos do serviço de ortopedia do
Barra D'Or contaram com o apoio
de um dos mais novos aliados do
trabalho a distância: a comunicação
móvel. Desde junho do ano passa-
do, eles utilizam o Vivo Diagnósti-
co, serviço da Vivo destinado à
transmissão de imagens médicas
pela rede CDMA 1X — que oferece
velocidade de até 144 Kbps. "A
imagem é muito importante na
nossa área, tanto para o diagnósti-
co como para definir o tratamento
mais adequado a cada caso", diz
Luiz Simbalista, chefe do serviço
de ortopedia do Barra D'Or. Por
outro lado, as imagens de radiogra-
fia não precisam ter uma resolução

muito alta — 150 dpi são suficien-
tes, segundo Simbalista.

Os 20 médicos do serviço de or-
topedia estão usando as próprias
câmeras dos seus celulares (mode-
los LG Easy Shot, Motorola v810 e
Samsung Twist) para fotografar as
radiografias feitas no hospital e
enviá-las para outro celular, via
MMS, ou até mesmo para o e-mail
do colega que está em casa ou no

consultório. "Com isso, ganhamos
tempo nos casos de cirurgia", diz
Simbalista. Pela radiografia, o ci-
rurgião consegue definir o mate-
rial ortopédico — pinos, parafusos,
próteses etc. — que vai utilizar e,
assim, faz a solicitação antecipada
ao hospital, que muitas vezes pre-
cisa pedir a um fornecedor. Nesse
caso, o material pode demorar
uma hora para chegar e mais duas
para ser esterilizado. Agora, em
vez de ficar três horas esperando,
o médico chega ao hospital e vai
direto para a cirurgia.

Economia de tempo e maior pro-
dutividade são alguns dos princi-
pais benefícios que têm levado um
número cada vez maior de empre-
sas a aderir ao teletrabalho. A tec-
nologia já oferece uma série de re-
cursos para isso — de conexões em
banda larga, com e sem fio, a ferra-
mentas de colaboração e de segu-
rança, como VPNs, as redes vir-
tuais privadas. Dá para trabalhar
em casa, ou na rua, usando as mes-
mas aplicações e facilidades de
quem está no escritório. Com a
vantagem de as pessoas não preci-
sarem enfrentar o trânsito e terem
um horário de trabalho mais flexí-
vel. O esquema tem tudo para fun-
cionar bem — desde que os funcio-
nários envolvidos tenham discipli-
na e consigam fazer suas famílias
entenderem esse novo conceito.
Problemas domésticos não podem,
é claro, atrapalhar a concentração e
a produtividade no trabalho.

De acordo com a Sociedade Bra-
sileira de Teletrabalho e Teleativi-
dades (Sobratt), existem no país
cerca de 4 milhões de pessoas tra-
balhando a distância — em casa, na
rua ou em escritórios remotos. Já o
Gartner prevê que, em 2008, haverá
41,4 milhões de pessoas no mundo
trabalhando em casa pelo menos
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um dia por semana. O estudo não
inclui trabalhadores autônomos.

"Com as redes celulares de ter-
ceira geração, haverá um salto nes-
sa tendência de trabalho a distân-
cia", afirma Luiz Faro, consultor de
negócios e tecnologia da Promon.
Ele diz que, na Inglaterra, no Japão
e em outros países da Ásia, é cada
vez maior o número de pessoas que
usam celulares, PDAs e notebooks
para trabalhar dentro de trens ou de
ônibus. "Na Coréia, já se faz video-
conferência utilizando celulares 3G
com câmera digital", acrescenta. No
Brasil, a redução dos preços dos
dispositivos móveis — principal-
mente dos PDAs — e a chegada de
serviços como o BlackBerry, ofere-
cido pela TIM, e o Smart Mail, da
Vivo, que permitem acessar e-
mails e a agenda pela rede celular,
também favorecem a expansão do
trabalho a distância.

Para as empresas, aderir ao tele-
trabalho implica uma mudança
cultural interna e uma nova rela-
ção com o funcionário, baseada
principalmente em confiança e or-
ganização. Os ganhos com isso po-
dem surpreender, como aconteceu
na Ticket Serviços. Desde janeiro, a
empresa adotou o conceito de offi-
celess em um novo modelo de tra-
balho para sua força de vendas no
país. "No início, a idéia era expandir
a presença geográfica da empresa e
sua penetração no mercado corpo-
rativo, sem precisar abrir novas fi-
liais", afirma Eliane Aere, diretora
de tecnologia e recursos humanos
da Ticket Serviços. Para isso, era
preciso aumentar a produtividade
das equipes de vendas, responsá-
veis pelas visitas aos clientes. Co-
mo? Oferecendo as ferramentas
necessárias para que os funcioná-

rios pudessem trabalhar em casa.
A maioria deles ia ao escritório

basicamente para ler e-mails, con-
sultar a agenda e acessar aplicações
corporativas, como os sistemas de
gestão (ERP) e de CRM - ambos da
Oracle. Hoje, eles têm acesso a tu-
do isso usando o PC (Pentium 4) e
a conexão de banda larga (ADSL)
instalados pela empresa em suas
casas — junto com recursos de se-
gurança que incluem personal fire-
wall, VPN e token. "São as mesmas
aplicações e o mesmo ambiente
disponíveis na filial", diz Eliane.

Por enquanto, 25 funcionários —
do total de 120 — da área de vendas
da Ticket estão trabalhando no
modelo officeless. Com isso, a em-
presa já conseguiu fechar 14 peque-
nos escritórios no país, o que redu-
ziu as despesas de aluguel e até
com a infra-estrutura de TI. Só
com a consolidação dos servidores
— transferidos das filiais desativa-
das para o data center da empresa,
em Hortolândia, no interior de São
Paulo — a economia deve chegar a
800 mil reais por ano. "Ao mesmo
tempo, a produtividade aumentou e
as pessoas estão trabalhando mais
felizes", afirma Eliane.

A gerente de negócios Márcia
Elisa Carvalho Faria, por exemplo,
conseguiu aumentar o número de
visitas aos clientes e, em setembro,
já havia atingido sua meta para este
ano — coisa que ela não alcançou
em 2004. Márcia mora em Juiz de
Fora e atende clientes em uma re-
gião formada por 416 municípios,
em Minas Gerais. "Antes eu ia to-
dos os dias ao escritório, para ler e-
mails e resolver questões burocrá-
ticas", diz. Desde janeiro, quando a
filial de Juiz de Fora foi fechada, ela
faz seu trabalho em casa, no micro
Pentium com conexão de 1 Mbps
que recebeu da Ticket.
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