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EMPRESAS

SATISFAÇÃO

43%
dos entrevistados brasileiros
acreditam que o trabalho em
casa traz mais produtividade.

ENCONTROS

34%
dos profissionais entrevistados
acreditam ser preciso ir ao
escritório só para reuniões.

DECISÕES

23%
dos brasileiros ouvidos na
pesquisa acreditam que nada
substitui o contato pessoal.

Marcela Beltrão

Ghassan Dreibi Júnior, gerente de
desenvolvimento de negócios de segurança da

Cisco para a América Latina, acredita que o
funcionário coloca a empresa em risco quando

não tem ferramentas para trabalhar a distância

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

Uma pesquisa realizada pela fa-
bricante de equipamentos de re-
des internet Cisco, que ouviu 2,6
mil pessoas em todo o mundo,
mostra que 60% dos trabalha-
dores ouvidos acreditam que es-
tar no escritório não garante
produtividade. Apesar disso,
64% afirmam que trabalhar em
casa é um privilégio.

Entre os brasileiros, o panora-
ma é semelhante. Para 43%, é
desnecessário ir ao escritório,
porque a tecnologia oferece mobi-
lidade e flexibilidade e o trabalho
em casa permite maior produtivi-
dade. Tanto é que 41% dos partici-
pantes do Brasil que trabalham re-
motamente fazem de duas a três
horas extras por dia - a média dos
13 países que participaram da pes-
quisa é 45%. Por outro lado, 34%
dos brasileiros dizem ser preciso ir
ao escritório para reuniões, mas
não para executar tarefas rotinei-

ras. E 23% deles afirmam que é
preciso ir ao escritório para tomar
decisões mais eficientes.

Um dado curioso é que 83%
dos brasileiros aceitariam um sa-
lário 10% inferior, caso a oferta
de emprego permitisse trabalhar
longe do escritório. Neste tópico,
o país é o campeão entre as na-
ções pesquisadas e a média global
é 66%.“O brasileiro é um povo
mais aberto para buscar equilí-
brio profissional e pessoal, por
isso o país está em linha com a
tendência global, mas com uma
ênfase maior”, diz Ghassan Drei-
bi Júnior, gerente de desenvolvi-
mento de negócios de segurança
da Cisco para a América Latina.

Falta política corporativa
Apesar do interesse dos funcioná-
rios em trabalhar fora do escritó-
rio, muitas companhias ainda não
oferecem condições para isso , já
que 69% dos participantes da
pesquisa no mundo informaram
não ser possível acessar as redes

das empresas a distância. Entre
estes, 26% podem ter acesso à
rede corporativa, mas não de to-
dos os lugares necessários.

Júnior alerta que, mesmo que a
empresa não ofereça ferramentas
que viabilizem o trabalho a dis-
tância, o funcionário busca alter-
nativas para fazê-lo - às vezes co-
locando em risco a segurança da
companhia. “Ele manda infor-
mações pelo e-mail pessoal ou
transporta arquivos em pen-dri-
ves. As corporações pensam na
redundância do data center, dos
equipamentos, mas não na do
funcionário”, diz. E ele ressalta
que a adoção de ferramentas que
permitam trabalhar a distância de
forma segura e produtiva exige
planejamento, com a criação de
políticas de uso. Segundo o exe-
cutivo, o custo da adoção de fer-
ramentas varia em função do ta-
manho e das necessidades da cor-
poração. “Sai caro quando a em-
presa investe em tecnologia sem
saber o que quer”, diz Júnior. ■

Brasileiros preferem trabalhar em casa
Pesquisa da Cisco com profissionais do mundo inteiro indica que aqueles que transformaram o lar em
escritório trabalham mais, concordam em receber menos e, apesar de tudo, consideram-se privilegiados

Mais de 80% dos
brasileiros ouvidos
aceitariam redução
de 10% no salário
se pudessem
executar as tarefas
sem sair de casa

TELECOMUNICAÇÕES

Telefónica espera ter mais de 200 milhões
de clientes na América Latina em 2012
A Telefónica espera ter ao menos 210 milhões de clientes na América
Latina em 2012, afirmou o presidente da companhia, César Alierta. “A
América Latina vai ser o principal motor de crescimento do grupo”, diz o
executivo, que pretende reduzir a dependência da econômica da empresa
do seu país de origem, a Espanha. O grupo tem 179 milhões de acessos
na região que faturou, no terceiro trimestre, € 6,37 bilhões - alta de 12%.

LANÇAMENTO

Galaxy Tab começará a ser vendido
no país a partir desta semana
O Galaxy Tab, da Samsung, começa a ser vendido no Brasil a partir
desta semana. Segundo a assessoria de imprensa da Samsung,
o tablet será comercializado por todas as operadoras de telefonia
celular, bem como por redes varejistas. O equipamento, apontado como
um dos rivais do iPad, da Apple, chegará ao Brasil com o preço sugerido
de R$ 2.699, mas o valor poderá variar. Na Tim, custará R$ 2.280.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 nov. 2010, Primeiro Caderno. p. 34. 
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