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Levante a mão quem nunca teve que pa-
rar o trabalho por conta de algum problema
técnico na infraestrutura de tecnologia da
empresa. A diferença no caso de profissio-
nais que trabalham em casa é que a solução
do problema não é responsabilidade de uma
equipe de TI, mas deles próprios. Por isso,
antes de montar seu home office, dedique
tempo à compra dos equipamentos e à con-
tratação de serviços necessários para executar
suas atividades profissionais. A atitude pode
poupá-lo de sérias dores de cabeça no futuro.

Além do mais, como lembra Pedro Bicudo,
sócio-diretor da TGT Consult, se você tem
a oportunidade de trabalhar em casa, vale a
pena investir num home office porque, em
muitos casos, o custo se paga em dois meses
de economia de gasolina.

É claro que nem sempre é possível fazer
muitos investimentos no início. Nesse caso, a
palavra-chave é planejamento. Para o adminis-
trador Augusto Campos, autor do blog Efetivi-
dade.net e adepto ao home office, tudo deve
ser feito dentro de um modelo de evolução e
maturidade. 'A idéia é reaplicar no escritório
parte dos recursos que ele gerar, para que se
obtenha os níveis de ergonomia, organização

e estrutura necessários para elevar a produti-
vidade." Quanto aos recursos de TI especifi-
camente, Campos acredita que o home office
moderno gravita muito mais ao redor da co-
nexão à internet do que da impressora. Mes-
mo assim, ele recomenda a compra de uma
multifuncional (impressora + scanner + co-
piadora). "Se o fax for necessário às suas ope-
rações, ainda que ocasionalmente, ele pode
estar agregado ao mesmo equipamento."

Especialistas e profissionais com experi-
ência em home office também são taxativos
ao afirmar que o computador deve ser exclu-
sivo das atividades do escritório. Ou seja, para
não comprometer a segurança dos dados, evi-



te dividir a máquina com a família, ou mesmo
usá-la para jogar ou navegar na web por lazer.
Segundo Campos, situações como vírus, atu-
alizações malsucedidas e problemas de con-
figuração ocorrem muito mais em atividades
extraprofissionais. Além disso, o controle so-
bre estes riscos diminui muito quando o uso
é compartilhado com mais pessoas. Ainda no
quesito hardware, vale um parêntese: nunca
compre o barato que sai caro, quer seja um
notebook de marca desconhecida ou um PC
ultrapassado. "Considere os custos pós-com-
pra", aconselha Campos.

As configurações da máquina variam con-
forme as atividades que serão executadas. No

entanto, é sempre bom pensar a longo prazo.
Se você tem planos de trabalhar com softwa-
res que exigem equipamentos mais robustos,
é melhor comprar logo uma máquina que per-
mita rodar o programa. Por falar em softwares,
uma dúvida comum é: livre ou proprietário?
"Eu uso software livre e, hoje, ele me atende
bem. Mas acredito que cada um deve escolher
com base em suas próprias demandas. Usu-
ários avançados de uma ferramenta qualquer
sofrem muito mais quando precisam trocá-
la por outra, independente da qualidade da
substituta", acredita Campos. No entanto, ele
faz uma ressalva: "Se os clientes e fornecedo-
res esperam receber e enviar os arquivos e

produtos em um determinado padrão e for-
mato, o melhor é se adequar".

Em nuvens

Uma terceira opção, que começa a ga-
nhar cada vez mais adeptos, são os serviços
on-line. Disponíveis na web, eles dispensam
a instalação de programas operacionais no
computador. Tudo o que você precisa é de
um computador, um teclado, um mouse, um
monitor e, claro, uma conexão com a internet.
E o que o mercado chama de computação em
nuvem (cloud computing). A maior vantagem
é ter acesso aos arquivos em qualquer lugar
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que tenha acesso à web. "Uma conexão com
a internet é tudo o que eu preciso para tra-
balhar. Posso rodar toda a empresa dentro do

" meu iphone", afirma Rodrigo Zerlotti, diretor
da SuitePlus, que comercializa um sistema de
gestão 100% web. Adepto do home office des-
de 1998, Zerlotti diz que só vai ao escritório da
empresa para trocar idéias com os outros de-
senvolvedores, que também trabalham meio
período em casa.

Para o engenheiro, a única barreira aos
serviços on-line é cultural. "Minha geração
foi acostumada a olhar para um datacenter e
pensar: ali estão as minhas coisas. Quem está
vindo atrás não percebe esse tipo de relação.
Meu filho nunca instalou um CD de joguinhos;
ele sabe que na casa do amigo poderá acessar
na web o mesmo game que está acostumado
a jogar em casa", compara Zerlotti. Para ele,
sistemas 100% web são muito mais seguros
para quem trabalha em casa. O backup, por
exemplo, costuma ser mais eficiente, às ve-
zes segundo a segundo. Augusto Campos, do
Efetividade.net, acrescenta: "Só é importante
ter alguma disciplina com backups locais tam-
bém, para aqueles casos em que o serviço ou

a conexão com a web ficam indisponíveis".
A conexão com a internet, aliás, merece

atenção especial de quem pretende trabalhar
em casa. "Muitas vezes, ela é o principal ca-
nal de comunicação do profissional com o
mundo, e merece o investimento", argumenta
Campos. Assim, é preciso que ela tenha de-
sempenho suficiente para videoconferências,
recebimento e envio de material e telefonia
VoIP. Para Campos, há casos em que vale a
pena investir em uma segunda linha, que
pode ser usada como complemento e como
backup, quando a principal falha. "É uma ques-
tão de gestão de riscos. Na minha atividade, se
a operadora me deixar sem conexão por um
dia inteiro, o custo pode ser superior ao de vá-

rios meses de mensalidade de um plano mais
barato de uma concorrente. Só cuidado para
não contratar dois planos que dependam da
mesma infraestrutura, senão a chance de am-
bos falharem em conjunto cresce demais."

A escolha do provedor vai depender de
uma série de fatores. O primeiro, obviamente,
é a disponibilidade do serviço. Há lugares me-
nos urbanizados onde não há escolha. Se esse
não é o seu caso, ótimo. O engenheiro João
Marcelo Corrêa, diretor-técnico da Cianet
Networking, especializada em soluções em
comunicação digital, dá dicas preciosas para
quem vai contratar um provedor de internet.
A conexão 3G, cujo modem funciona via chip
de celular, é uma boa alternativa para profis-
sionais que vão constantemente a campo. Mas
não é a melhor opção para quem precisa de
uma conexão fixa estável. "Ela muda muito
de acordo com a posição geográfica. Por isso,
recomendo uma pré-avaliação para ver a qua-
lidade do sinal", afirma Corrêa. Outro proble-
ma, segundo o engenheiro, é que as opera-
doras de celular tendem a priorizar a voz em
detrimento da transmissão de dados.

A tecnologia de conexão mais usada no



Brasil é a ADSL, sigla de Asymmetric Digital
Subscriber Line, cuja transmissão de dados é
feita através de linhas de telefone. O forma-
to mais avançado é a ADSL 2 +, que permite
velocidade de até 25 megabite/segundo. "Isso
depende da distância da prestadora de serviço.
Antes de contratar, avalie não só a velocidade
de banda que você necessita hoje, mas tam-
bém no futuro. Veja se mais tarde será possível
migrar para um plano com maior velocidade
e cuidado para não se amarrar num contrato
de fidelidade", afirma Corrêa. A VDSL, sigla de
Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line, é se-
melhante à ADSL. A diferença é que pode atin-
gir velocidade de até 50 megabite/segundo. A
qualidade varia, dependendo do número de
assinantes na região.

Formas de acesso

Há ainda outras alternativas como a fibra
ótica, tecnologia que oferece banda superior
a 100 megabite/segundo e muita estabilida-
de. No entanto, tende a ser muito mais cara
que as demais. Na solução HPNA (Home
Phoneline Networking Alliance) a velocidade

pode chegar a 200 megabite/segundo, mas
ainda há poucas operadoras oferecendo o
serviço. A conexão via rádio é uma opção
interessante para lugares mais distantes, no
entanto, é mais sujeita a interferências. Para
não se perder no meio de tantas alternativas,
siga a velha e boa recomendação de consul-
tar amigos e vizinhos sobre a qualidade dos
serviços oferecidos na região. Um detalhe
importante: veja como é o suporte da pres-
tadora de serviço. Afinal, num home office é
esse suporte que vai fazer o papel da equipe
de TI quando alguma coisa der errado.

Para Pedro Bicudo, da TGT Consult, a ten-
dência do home office patina no Brasil muito
mais pela falta de cultura das empresas e de
espaço físico nas residências. No primeiro
caso, muitos empresários ainda relutam em
perder o controle sobre os dados corpora-
tivos. "É um aspecto muito mais cultural do
que real porque na empresa o funcionário
também pode salvar arquivos em um pen
drive", afirma Bicudo. Com relação à falta de
espaço em casa, o executivo acredita que mui-
tos profissionais têm medo de perder o foco
num home office e não conseguir ser produti-

vo como no escritório. "Ter uma separação de
ambientes é fundamental para a motivação e
a concentração do profissional, e quando se
foge a esta regra, há um preço a pagar, tan-
to em produtividade quanto em efetividade",
afirma Augusto Campos.

O administrador fala com a experiência de
quem começou com um home office na sala
de casa. Para ele, a principal lição que apren-
deu é não esquecer jamais que o home office
também é home, não só office. "Não se pode
tomar decisões que priorizem a eficiência e
prejudiquem os familiares. É muito importan-
te ter bem claro em sua mente que o expe-
diente do escritório em casa também acaba,
senão o ganho de produtividade logo se trans-
forma em uma armadilha que o consome sem
oferecer vantagem suficiente em troca."

Text Box
Fonte: Empreendedor, Florianópolis, ano 16, n. 184, p. 44-47, fev. 2010.




