
ntre outros fatores, a vida mo
derna parece ter afetado tam
bém a rotina de levantar cedo 
e sair de casa para trabalhar. 

Hoje, muitas pessoas já não precisam 
mais deixar sua residência para encarar 
o dia cheio. Para se ter ideia, uma pes
quisa feita pela Cisco Connected World 
Report, com 2,6 mil profissionais de 13 
países, revelou que 60% das pessoas não 
acham necessário ir até um escritório ou 
empresa para cumprir com suas obriga
ções. Os dados ainda mostram que ou
tros 66% trocariam salários maiores por 
flexibilidade de horários. 

Especificamente no Brasil, o estudo 
apontou que apenas 23% sentem neces
sidade de estar no ambiente de trabalho 
para desempenhar suas funções, e 74% 

admitiram estar preparados para o traba
lho de home office. "Se por um lado ga
nha-se liberdade, a contrapartida é o au
mento de responsabilidade e o aprofun
damento nas práticas de planejamento 
e ação", esclarece o consultor do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE-SP), Reinaldo Miguel 
Messias, sobre as mudanças na rotina de 
quem trabalha em casa. 

0 QUE SE GANHA 
A conveniência de realizar as tarefas 

em ambiente doméstico é apenas uma 
das diversas vantagens que a modalida
de proporciona ao colaborador. O que 
também atrai cada vez mais adeptos ao 
home office é a liberdade de administrar 
o tempo e as atividades diárias, a flexibi

lidade do trabalho, mais disponibilidade 
de tempo para cursos de capacitação e 
aprendizagem, além de a pessoa se tor
nar melhor planejador e ter mais produ
tividade e disposição. 

Não é só a rotina profissional que sai 
ganhando nessa modalidade de traba
lho, o lado pessoal também lucra. A saú
de leva muitos pontos nestes casos. A 
pessoa tem mais qualidade de vida com 
a diminuição do estresse no trânsito no 
trajeto até o escritório, o que proporcio
na mais convivência familiar. Tudo isso 
gera inúmeros benefícios a quem opta 
por esse método e forma de trabalho. 

O COMEÇO DE TUDO 
A montagem de um negócio em ca

sa tem dois fatores. Um deles é quando 



a empresa em que o interessado atua 
propõe que as atividades sejam realiza
das em ambientes virtuais, e assim, des
carta a necessidade de comparecimen
to físico na empresa. Nessa situação, o 
empregador já estabelece as atividades, 
as metas e os resultados a serem atin
gidos periodicamente. "O trabalho em 
home office visa apenas atingir resulta
dos trabalhando em outro espaço físi
co. Geralmente são mantidos os vínculos 
trabalhistas com a empresa demandan
te e eliminam-se espaços, recursos e até 
mesmo alguns níveis de supervisão", ex
plica Messias. A outra questão é quando 
ele surge por decisão do interessado que, 
diante de um cenário de oportunidades 
ou necessidades, decide investir em um 
negócio dentro de sua casa. Aqui não há 
vínculo empregatício, é uma atitude em
preendedora que se inicia. 

COMO MONTAR 
SEU ESCRITÓRIO 
Depois de bater o martelo na decisão 

de trabalhar em casa, é hora de pensar 
na estrutura física, qual espaço será uti
lizado para o escritório. Separar o office 
do home é um dos primeiros desafios do 
empreendedor. "Sempre que possível é 
fundamental isolar uma área do conví
vio familiar e lá estabelecer sua base de 
negócios", indica o consultor do Sebrae. 

Uma das grandes vantagens de quem 
está iniciando seu QG de trabalho do
méstico é o barateamento dos equipa

mentos de informática e comunicação, 
para criar um ambiente funcional para 
administrar e elaborar suas atividades. 
Caso seu empreendimento tenha algo 
relacionado à aplicação de habilidades 
manuais, encontre um local adequado 
que não interfira com as atividades de 
seus familiares. Tenha sempre em mente 
que a estrutura física deverá ser adaptá
vel à atividade e não o oposto. 

O espaço para o escritório não precisa 
ser necessariamente separado da casa, 
mas precisa ser exclusivo do profissio
nal. Isso facilita a ordem de seus docu
mentos, utensílios, dados e ferramentas 
de trabalho. É importante que seja um 
local em que o empresário ou colabora
dor possa receber algum contato de ne
gócios, caso seja necessário. Lembre-se 
que, além de manter a seriedade de um 
ambiente de trabalho, o espaço deve 
manter a segurança da casa também. 

PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
Mesmo tendo a facilidade quanto aos 

custos de equipamento tecnológicos, é 
necessário separar uma verba que se
rá destinada à concretização deste espa
ço. Portanto, na hora de colocar na ponta 
do lápis leve em consideração fatores co
mo: uma possível reforma ou adequação 
funcional do espaço de trabalho; equipa
mentos, mobiliários e utensílios indepen
dentes dos de uso familiar; divulgação de 
suas atividades nos canais de comunica
ção adequados (publicidade); formaliza-



ção e regularização da atividade e ter uma 
reserva para eventuais imprevistos, co
mo quebra ou troca de equipamentos ou 
contratação de serviços de apoio. 

PRETO NO BRANCO 
Falando em formalização do negócio, 

é imprescindível estar regulamentado 
para cumprir o que mandam as legisla
ções e, assim, garantir o bom andamento 
dos negócios. "Consulte a prefeitura de 
seu município sobre a possibilidade de 
abertura de empresa em seu local de do
micilio. Há normas municipais próprias 
que regulam as atividades que podem ou 
não ser exercidas, além de estabelecer as 
adequadas condições", orienta Reinaldo 
Miguel Messias. 

TRABALHANDO POR SI 
Uma significativa mudança no dia a 

dia de quem estabeleceu seu home offi
ce é passar de um ambiente de trabalho 
em que há trabalho em equipe e mais 
pessoas com quem compartilhar dúvi
das e outras questões, que passa a ser o 
cotidiano de uma única pessoa. "A pes
soa deverá aprender a trabalhar colabo-
rativamente mesmo de forma virtual, 
trocando informações e conhecimentos 
de forma abrangente e global", completa 
Messias. 
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