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O teletrabalho tem sido
exaltado como um dos re-
cursos para conciliar a vida
profissional com a pessoal e
por esse motivo cada vez
mais diretores de recursos
humanos apostam nessa mo-
dalidade. No Brasil, pesqui-
sa da Sociedade Brasileira
de Teletrabalho e Tèleativida-
des (Sobratt) indica que o
número de trabalhadores re-
motos é de 3,5 milhões, com
um crescimento médio de
10% a cada ano.

Mas, nem tudo que reluz

é ouro e essa opção pode mi-
nar as possibilidades de pro-
moção. Essa é a principal
conclusão do estudo da Fu-
turestep — filial de recruta-
mento e seleção da Korn
Ferry International —, do
qual participaram 1.320 pro-
fissionais de 71 países.

Seis de cada dez pesquisa-
dos dizem que o teletrabalho
desacelera a carreira, apesar
de 78% dos entrevistados
considerarem que os teletra-
balhadores são tão ou mais
produtivos que o restante
dos funcionários.

O aumento da produtivida-
de também aparece em ou-

trás 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 fa-
bricante de produtos de segu-
rança, produtividade e mobili-
dade para usuários residen-
ciais e corporativos, com mais
de 900 profissionais adeptos
do sistema de home-office,
também indicou que quem
trabalha remotamente sente-
se e torna-se mais produtivo.

Os próprios profissionais
que trabalham dessa manei-
ra não têm dúvidas quanto
ao seu rendimento tanto
que mantive-

nal que não vêem?
— Creio que antes de op-

tar pela atividade à distância,
é recomendável trabalhar no
escritório. A BT Global Ser-
vices, por exemplo, não ofe-
rece essa facilidade a ne-
nhum dos empregados com
menos de um ano de expe-
riência na companhia — res-
salta a executiva.

Daniel Catafal, gestor de
projetos sênior da Telefônica
de Espanha, concorda com a
diretora da BT Global Servi-
ces em relação à solidão e à
perda do trabalho em equipe
decorrentes do teletrabalho,
modalidade pela qual desen
volve 40% de sua jornada de
trabalho há três anos e meio.

ram sua car-
reira em as-
censão, mas
asseguram
que, para con-
seguir isso, é
fundamental
combinar o
teletrabalho
com a presen-
ça física no
escritório.

Rosa Ma-
ria Árias é di-
r e t o r a d e
marketing de
tecnologia da
Oracle na Es-
panha e reali-
za parte de
sua atividade
em casa.

— E s s a
oportunidade
de trabalho
não influiu na minha trajetó-
ria profissional, mas facilita
minha atividade — diz.

Ellen Ferrara, diretora de
relações corporativas da BT
Global Services, mora no Rei-
no 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 execu-
tiva reconhece que a grande
desvantagem é perder o rela-
cionamento interpessoal que
existe no escritório.

Esse é um dos grandes di-
lemas: até que ponto as orga-
nizações estão preparadas
para valorizar um profissio-

— A falta de relacionamento
é compensada, em parte, pe-
lo contato pontual e semanal
com os colaboradores —
destacou Catafal.

Rosa, da Oracle, também
percebe essa situação. Se-
gundo ela, há certa dificulda-
de em contatar os colegas do
escritório que poderiam so-
lucionar assuntos de forma
quase imediata.

Edouard Castellant parti-
lha da mesma opinião. Ele
reside em Paris e atua como
gerente de marketing da
Nortel, na França.

— Às vezes o telefone e 9
e-mail não são suficientes. É
preciso fazer mais esforços
para convencer as pessoas à

distância. Se os profissionais
querem subir na carreira,
passar cinco dias da semana
fora do escritório não é o ca-
minho mais adequado —
complementa Castellant.

Não obstante, Catafal é ta-
xativo. — A orientação para
metas e projetos é mais im-
portante do que minha pré
sença nas instalações da Te-
lefônica — diz.

lan Sullivan, gerente de
produto da Sun Microsys-
tems, também afirma que no
seu caso importam mais os
resultados e que até o mo-
mento não percebeu freio na
sua carreira.'" Ele trabalhou
quatro anos nos escritórios.

— Os chefes e as empre-
sas têm que
assumir que a
promoção é-
compatível
com o teletra-
balho; mas,
enquanto is-
so, creio ser
importante e
s a u d á v e l
combinar a
atividade à
distância com
visitas à em-
presa — diz
lan Sullivan.

No Brasil,
a IBM ofere-
ce a todos os
funcionários
a possibilida-
de de ter um
escritório em
casa. — Se o
profissional
exerce uma

função que não torna obriga-
tória sua presença física na
empresa, só precisa da apro-
vação do gerente da área —
conta Fabiana Santos Gale-
tol, responsável pela área de
diversidade e clima organi-
zacional.

De acordo com ela, em to-
do o país, existem aproxima-
damente 100 pessoas traba-
lhando em casa. E esse nú-
mero vem crescendo.

— A companhia percebeu
o aumento de produtividade
e o ganho de qualidade de vi-
da das pessoas, por isso ofe-
rece ajuda aos interessados
para montar um escritório
no qual se sintam bem —
afirma Fabiana.
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