
tualmente 25 milhões
de brasileiros acessam
a Internet a partir de

casa, segundo dados do Ibope.
A popularização da rede faci-
litou a abertura de escritórios
domésticos, já que grande par-
te dos contatos e tarefas profis-
sionais são realizados através
do computador.

Pesquisa realizada, em 2003,
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) em
parceria com Sebrae nacional,
apontou que 2 milhões e 800
mil brasileiros trabalham ex-
clusivamente em seus domicí-
lios e mais 786 mil pessoas se
dividem entre escritório e casa
na jornada profissional.

"Ter uma empresa em ca-
sa é uma realidade cada vez
mais fortalecida e a previsão é
de que mais profissionais co-
mecem a aderir esse modelo",
avalia o consultor de orienta-
ção empresarial do Sebrae-SP,
Gilberto Rose.

Essa tendência tem apareci-
do como uma alternativa viável
para pequenos empresários, já
que o custo para a montagem
de um escritório em casa é ré-
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lativo ao perfil de cada negó-
cio. Além disso, com o acesso
facilitado às tecnologias como
banda larga, VoIP e teleconfe-
rência, os gastos com logística
são reduzidos. "A estrutura de
um home office varia entre R$ 6
mil e R$ 15 mil dependendo da
opção por móveis planejados e
da quantidade de equipamen-
tos", avalia o arquiteto Aquiles
Nícolas Kílaris.

Para o consultor do Sebrae,
outras reduções de custo são
possíveis. "Você economiza com
o aluguel do espaço, transporte,
refeição e luz", destaca.

Mas antes de colocar essa
idéia em prática é preciso pla-
nejamento. "É importante um
espaço separado para o traba-
lho, um ambiente reservado",
avisa o diretor da Prosperity
Consulting, DécioTarallo. "Que-
rer começar uma empresa no
meio da sala de TV, apenas com
um computador e uma linha
telefônica é sinônimo de con-
flito em casa", complementa.

"Sempre que possível faze-
mos um acesso independente
da casa com vista para o jardim
a fim de dar uma sensação de
conforto e privacidade", sugere
o arquiteto Aquiles Kílaris, que
afirma que 90% das pessoas
que o procuram para montar
um projeto de casa já pedem
um cômodo reservado para o
escritório.

Apesar de essencial, o espa-
ço não é o único pré-requisito
para a montagem de um home
office. "Organização e compe-
tência são duas questões fun-
damentais. A primeira para

que a influência doméstica não
atrapalhe nas atividades pro-
fissionais. A outra para aten-
der as necessidades do cliente
e fortalecer a empresa", destaca
Gilberto Rose.

A mesma opinião é comparti-
lhada por Décio Tarallo: "O su-
cesso do investimento depen-
de de foco e disciplina. Apesar
de mais flexível, o trabalho em
casa necessita de regras para
que haja concentração e conti-
nuidade".

Seguindo esses passos é pos-
sível fazer com que as atividades
dentro de casa dêem bons re-
sultados. Dados da Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
revelam que o "teletrabalho" a-
presentou um aumento entre
20% e 100% na produtividade
dos profissionais.

Mesmo com as vantagens de
estar mais próximo da família,
ter um horário mais flexível e
diminuir despesas, uma es-
trutura empresarial domiciliar
também tem seus pontos nega-
tivos. "Por mais paradoxal que
seja, a grande desvantagem é
trabalhar demais. É não ter li-
mites de quando parar. Levar
o notebook para a cama é ca-
var a sepultura do casamento",
aconselha Tarallo.

Outro alerta é dado pelo di-
retor executivo da Sociedade
Brasileira de Teletrabalho e
Teleatividade (SOBRATT), Álva-
ro Mello: "Saia de casa, vá a pa-
lestras, seminários, participe
de cursos como forma de se re-
lacionar e interagir com as pes-
soas. Trabalhar em casa favore-
ce o isolamento".
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Quando saiu da editora na
qual estava empregada, a pu-
blicitária íris Freitas Duarte
não planejava dispor de sua
casa para o exercício de suas
atividades. "Os clientes que eu
tinha por causa do antigo em-
prego começaram a pedir pro-
jetos e com o passar do tempo
fui adaptando um espaço para
poder realizar minhas tarefas".

íris gostou da idéia. Em 2003,
montou uma empresa de cria-
ção para Web e impresso, IFD
Comunicação, e descobriu que
podia ter o mesmo ganho que
antes ou até maior. "Economizo
com transporte, alimentação e
a maioria dos meus contatos
são feitos via email", conta.

O único inconveniente, se-
gundo a publicitária, são as
pessoas para quem presta ser-
viço, pois elas acham que por
estar em casa ela fica dispo-
nível 24 horas por dia. "Já te-
ve cliente que ligou no meio
da madrugada, aí não dá né?",
brinca.

Mario Persona também não
tinha planejado montar um
home office. Quando começou
a atuar como consultor inde-
pendente na área de comuni-
cação e marketing estruturou
um escritório convencional,
mas logo percebeu que tinha
cometido um erro. "Na minha
profissão não é o cliente que
vai até você, mas você que vai
até o cliente", esclarece.

Após alguns meses pagando
um imóvel sem sequer apare-
cer por lá, assumiu o modelo
home office. "Decidi que se-
ria .tudo digital, tanto a venda
quanto o acompanhamento
das propostas", conta.

Dessa forma, com os resulta-
dos que estão sendo obtidos, o
home office está deixando de
ser visto de forma preconcei-
tuosa. "Estamos vencendo as
barreiras culturais relaciona-
das ao fato de que muitas pes-
soas ainda têm como expec-
tativa contratar os serviços de
uma empresa física, com mui-
tos funcionários trabalhando
em um prédio de tijolos, de
preferência com uma placa na
porta avisando: Sede Própria",
comemora Mario Persona.

Se antes era apenas uma ten-
dência, o home office se firma
cada vez mais como uma alter-
nativa de trabalho eficiente, ra-
cional e moderna, num mun-
do onde os limites físicos estão
sendo superados.
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