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Exercer atividades em casa aumenta a produtividade, mas de vez em quando é bom ir ao 
escritório. O teletrabalho tem sido exaltado como um dos recursos para conciliar a vida 
profissional com a pessoal, por esse motivo cada vez mais diretores de recursos humanos 
apostam nessa modalidade de trabalho. No Brasil, pesquisa da Sociedade Brasileira de 
Teletrabalho e Teleatividades (Sobratt) indica que o número de trabalhadores remotos é de 
3,5 milhões, com um crescimento médio de 10% a cada ano que passa.  
 
Mas, nem tudo que reluz é ouro e essa opção pode minar as possibilidades de promoção. Essa 
é a principal conclusão do estudo da Futurestep - filial de recrutamento e seleção da Korn 
Ferry International -, do qual participaram 1.320 profissionais de 71 países.  
 
Seis de cada dez pesquisados dizem que o teletrabalho desacelera a carreira, apesar de 78% 
dos entrevistados considerarem que os teletrabalhadores são tão ou mais produtivos que o 
restante dos funcionários.  
 
O aumento da produtividade também aparece em outras pesquisas. De acordo com dados da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), o trabalho remoto tem apresentado um aumento 
de produtividade que varia entre 20% e 100%. Uma pesquisa realizada pela SonicWALL, 
fabricante de produtos de segurança, produtividade e mobilidade para usuários residenciais e 
corporativos, com mais de 900 profissionais adeptos do sistema de home office, também 
indicou que quem trabalha remotamente sente-se, e também torna-se, mais produtivo.  
 
Os próprios profissionais que trabalham dessa maneira não têm dúvidas quanto ao seu 
rendimento, tanto que mantiveram sua carreira em ascensão, mas asseguram que, para 
conseguir isso, é fundamental combinar o teletrabalho com a presença física no escritório.  
 
Rosa Maria Arias é diretora de marketing de tecnologia da Oracle na Espanha e realiza parte de 
sua atividade em casa. "Essa oportunidade de trabalho não influiu na minha trajetória 
profissional, mas facilita minha atividade. Com o teletrabalho posso realizar minha função da 
mesma maneira que no escritório", diz ela.  
 
Ellen Ferrara, diretora de relações corporativas da BT Global Services, mora no Reino Unido e 
há cinco meses trabalha em casa, coincidindo com a ascensão a seu atual cargo. Ela diz que 
sua jornada de trabalho é flexível e que consegue mais concentração dessa maneira, mas a 
executiva reconhece que a grande desvantagem é perder o relacionamento interpessoal que 
existe no escritório.  
 
Esse é um dos grandes dilemas: até que ponto as organizações estão preparadas para 
valorizar um profissional que não vêem? "Creio que antes de optar pela atividade à distância, é 
recomendável trabalhar no escritório. A BT Global Services, por exemplo não oferece essa 
facilidade a nenhum dos empregados com menos de um ano de experiência na companhia", 
ressalta Ellen.  
 
Daniel Catafal, gestor de projetos sênior da Telefónica de Espanha, concorda com a diretora da 
BT Global Services em relação à solidão e à perda do trabalho em equipe decorrentes do 
teletrabalho, modalidade pela qual desenvolve 40% de sua jornada de trabalho há três anos e 
meio. "A falta de relacionamento é compensada, em parte, pelo contato pontual e semanal 
com os colaboradores", destacou Catafal.  
 
Rosa, da Oracle, também percebe essa situação. Segundo ela, "há certa dificuldade em 
contatar os colegas do escritório que assim poderiam solucionar assuntos de forma quase 
imediatamente".  
 
Edouard Castellant partilha da mesma opinião. Ele reside em Paris e atua como gerente de 
marketing da Nortel, na França. "Às vezes o telefone e o e-mail não são suficientes. É preciso 
fazer mais esforços para convencer as pessoas à distância", afirma.  



"Se os profissionais querem subir na carreira, passar cinco dias da semana fora do escritório 
não é o caminho mais adequado", complementa Castellant.  
 
Não obstante, Catafal é taxativo: "A orientação para metas e projetos é mais importante do 
que minha presença nas instalações da Telefónica". Ian Sullivan, gerente de produto da Sun 
Microsystems, também diz que no seu caso importam mais os resultados e que até o momento 
não percebeu freio na sua carreira. Ele trabalhou quatro anos nos escritórios e levou outros 
tantos executando o serviço à distância.  
 
"Os chefes e as empresas têm que assumir que a promoção é compatível com o teletrabalho; 
mas, enquanto isso, creio ser importante e saudável combinar a atividade à distância com 
visitas à empresa", diz Ian Sullivan.  
 
No Brasil, a IBM oferece a todos os funcionários a possibilidade de ter um escritório em casa. 
"Se o profissional exerce uma função que não torna obrigatória sua presença física na 
empresa, só precisa da aprovação do gerente da área", conta Fabiana Santos Galetol, 
responsável pela área de diversidade e clima organizacional.  
 
De acordo com ela, em todo o País, existem aproximadamente 100 pessoas trabalhando em 
casa. "E esse número vem crescendo. A companhia percebeu o aumento de produtividade e o 
ganho de qualidade de vida das pessoas, por isso oferece ajuda aos interessados para montar 
um escritório no qual se sintam bem", afirma Fabiana. A companhia paga a mobília, reembolsa 
o gasto com o telefone e com a banda larga.  
 
kicker: Pesquisa da Sobratt indica que o número de trabalhadores remotos é de 3,5 milhões, 
com um crescimento médio de 10% ao ano  
 
kicker2: Segundo a Organização Internacional do Trabalho, esse tipo de atividade aumentaa 
eficiência entre 20% e 100%  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 mar. 2007. Caderno C, p.9 
 


