
O trabalho nômade  
Roberto Macedo 
  
O termo nômade é tradicionalmente usado para designar indivíduos, grupos de pessoas e 
povos que não vivem em local fixo, estando sempre a mudar de um para outro. Em geral as 
mudanças se impõem pela forma de sobrevivência adotada como, por exemplo, a criação de 
animais que são levados em busca de novas pastagens quando se esgota aquela em que se 
alimentavam.  
 
De uns tempos para cá, surgiu na literatura a referência ao trabalho nômade (TN), aquele que, 
em princípio, pode ser feito de qualquer lugar. A última referência que vimos foi uma 
interessante reportagem especial sobre o tema geral das telecomunicações móveis, publicada 
pela revista The Economist, em 12/04/08, tendo o TN como um dos tópicos abordados. 
Adaptando o assunto à terminologia utilizada no Brasil, entendemos o TN como uma forma de 
trabalho à distância (TAD) e, dentro deste, do tele-trabalho (TT), ambos abordados num de 
nossos artigos anteriores. 
 
Na ocasião, argumentamos que TAD enfatiza a diferente natureza do local de trabalho do 
contratado, sempre fora do(s) estabelecimento(s) administrado(s) pelo contratante. O TT é um 
caso de TAD caracterizado particularmente por utilizar as TICs, ou tecnologias de informação e 
comunicação, cuja ampla disseminação veio com o uso dos computadores pessoais e da 
Internet. O TT se aplica essencialmente a um serviço, não envolvendo por si mesmo a 
produção de mercadorias, e com essas tecnologias ele pode ser feito a partir de um local fixo 
ou de locais móveis. O TN seria, então, o TT realizado a partir de locais deste último tipo, com 
ou sem repetição de um ou mais deles, inclusive em trânsito, desde que em condições 
adequadas ao uso dessas tecnologias.  
 
A referida resenha aponta que o TN evoluiu do TT mais antigo como resultado de avanços das 
TICs. Assim, esse TT exigia um local de trabalho fixo dado que elas impediam o nomadismo 
com suas linhas fixas de telefones, aparelhos de fax e Internet discada.  
 
Agora, os telefones móveis e suas versões mais modernas que incorporam o uso da Internet, 
onde se destacam os BlackBerries e seus congêneres, mais os locais que a disponibilizam a 
computadores portáteis dotados da conexão sem fio, viabilizaram o TN que combina o TT “com 
a mobilidade que permite um estilo de trabalho flexível e com maior interação entre as 
pessoas.”  
 
Assim, elas não precisam ficar apenas em escritórios, muitas vezes isoladas em cubículos. 
Podem, entre alternativas, ir para uma livraria, um bar ou um parque.  
 
No Brasil há muitas pessoas que trabalham individualmente como nômades, um grupo em que 
nos incluímos, pois depois de ler sobre o TN constatamos que somos do ramo, ainda que com 
um pé no TT tradicional. A mesma resenha mostra casos de empresas e de uma organização 
dedicada ao ativismo político que usam intensivamente o TN.  
 
Uma das empresas, uma consultoria de investimentos de Nova Iorque, o faz com 
exclusividade, o que é facilitado pelo seu tamanho (seis sócios e sete empregados). 
 
BENEFÍCIOS E CUSTOS 
 
Na balança de avaliação do TN, há os benefícios desse estilo de trabalho, que estimula as 
pessoas a desenvolver mais a sua própria capacidade administrando pessoalmente o uso do 
seu tempo e buscando os resultados esperados.  
 
O tempo economizado no transporte para um local fixo de trabalho, em geral em horários de 
tráfego intenso, pode ser usado de várias formas, inclusive para o convívio familiar. E evita-se 
manter um escritório com toda sua infra-estrutura, empregados e outros prestadores 
necessários para operá-lo como tal.  
 



O TN também tem seus riscos e custos, como o do estresse que pode vir junto, o de dispersão 
do grupo e o de o TN absorver integralmente a pessoa, inclusive em seus momentos 
teoricamente “de folga”, passando de trabalho em qualquer lugar para também a qualquer 
hora. Pela nossa experiência, a balança é favorável ao TN. Ele veio para ficar, e como outros 
estilos de trabalho a questão está em se ajustar, e não em evitar. 
 
*Roberto Macedo, economista (USP), com doutorado pela Universidade Harvard (EUA), é 
professor, consultor econômico e na área educacional. Esta coluna é publicada no segundo e 
quarto domingos de cada mês. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 maio 2008, Caderno Empregos, p. Ce3. 


