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ais de 30 milhões
de
brasileiros
trabalham
em
casa,
segundo
dados do Censo
do IBGE de 2010,
e essa é uma tendência que deve
triplicar nos próximos 20 anos. Os
motivos são muitos: empresas com
estrutura cada vez mais enxuta e o
trajeto casa/trabalho, principalmente em cidades com trânsito como São
Paulo e Rio de Janeiro, estão entre as
principais "causas" dessa mudança.
E uma novidade recente regulariza
essa opção de trabalho criando regras claras entre empresa e funcionário. A alteração do artigo sexto
da Lei 12.551, da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), determina que todos os trabalhadores que
executam suas atividades fora do

local de trabalho, seja em casa ou a
distância, passam a ter os mesmos
direitos daqueles que exercem suas
funções dentro das empresas.
No entanto, para realmente ser um
fator positivo é importante que a
empresa tenha uma estrutura preparada para essa modalidade e a
pessoa tenha o perfil adequado
para esse tipo de trabalho.
Muitas empresas contratam funcionários home office, que cumprem um
horário de trabalho, com horário de
almoço, folga nos finais de semana,
direito a férias e 13° salário. "É uma
tendência mundial e no lugar de ter
vários postos de trabalho em cidades diferentes, optamos em manter
funcionários home office, percebemos que dá certo quando há comprometimento de ambas as partes.",
acredita Jaqueline Gluck, sócia da

io
na
is.

ca
c

ed
u

fin
s

a

siv

clu

ex

é
o
tig
ar
e
st
de
ão
aç
iliz
ut
A

"Checar os e-mails vira um vício. E
como trabalho em casa, mesmo nas
horas de lazer, continuo no ambiente de trabalho. Por isso, disciplina é
fundamental. Acordar cedo todos os
dias, estabelecer uma rotina para horário de almoço, por exemplo, como
se você estivesse numa empresa. É
preciso também ter um local adequado (ambiente reservado) para
trabalhar em casa, como um escritório, para não se envolver com as
atividades dos outros moradores",
aconselha a profissional.
Agora Eduardo alerta: o profissional que, ao contrário, precisa trabalhar em equipe, gosta de trocar
ideias com várias pessoas e que é
muito sociável, certamente terá dificuldades para trabalhar isolado
em casa. "Mesmo que no curto prazo a alternativa se mostre atraente,
em médio e longo prazo ele não vai
aguentar".
Para evitar a perda de contato com
a empresa, ele sugere visitas regulares. "Você trabalha em casa, mas
ainda faz parte da estrutura social
e política da empresa. E importante
estar atualizado e informado sobre
o que está acontecendo no dia a dia

pa

no ambiente de trabalho, ele também será assim em casa. O que vai
mudar será apenas o contexto.", diz
Eduardo que também é autor do livro "Vencer é ser você", da Editora
Gente.
Giovana Chiquim, jornalista da
Savannah, que trabalha em casa,
em Londrina, no Paraná, diz que
conseguiu se adequar bem a rotina
home office. "Tem vantagens como
não perder tempo com deslocamento para chegar até o trabalho.
E também melhorei muito minha
qualidade de vida, já que é possível
conciliar o trabalho com outras atividades e fazer as refeições em casa
- o que é bom para a saúde e para o
bolso", brinca.
Giovana conta que logo cedo resolve as pendências e urgências de
trabalho na primeira hora da manhã. "Em seguida, posso andar na
esteira. É a forma que encontrei de
fazer atividade física. Se acontecer
alguma coisa, posso interromper a
atividade, sem problemas, porque
já estou no meu local de trabalho".
A desvantagem é que é difícil se desligar do trabalho, inclusive nos finais
de semana e fora do expediente.

ra

empresa Savannah Ações em Comunicação, localizada em São José
dos Pinhais, em Cascavel, no sul do
País.
Para Jaqueline, o importante é o
profissional home office cumprir com
suas obrigações como se estivesse
no ambiente de trabalho. "Por isso,
logo na contratação deixo claro:
preciso que o celular esteja ligado
durante o horário combinado como
horário de trabalho. Quando eu
precisar, quero encontrar o profissional da mesma forma que encontro quando trabalhamos na mesma
empresa, na sala ao lado. Com essas regras definidas, o trabalho tem
dado certo."
Segundo o consultor especializado em Gestão de Pessoas, Eduardo
Ferraz, é fundamental fazer uma
análise do histórico de vida e o rastro profissional de cada candidato,
evitando problemas e frustrações
futuras, para ambas as partes. Porque para trabalhar bem em casa, segundo o consultor, a pessoa precisa
ter algumas características básicas.
Entre elas, ser disciplinada, pontual e organizada. "Se o funcionário
já apresenta esses comportamentos

se disponibilize a ajudar pode ser
importante. Um ótimo contador é
imprescindível.
5. Monte seu escritório. Selecione um
espaço próprio. Adquira o equipamento, mobiliário específico para escritório
e artigos de almoxarifado necessários.
6. Procure instalar uma entrada independente para receber clientes, fornecedores ou mesmo para a entrada
de funcionários. Isso dá um ar mais
profissional ao negócio. Não há nada
pior do que atravessar a sala, onde
a criançada está na maior folia ou a
família está se alimentando, para chegar ao balcão de uma empresa, caso
opte por abrir o próprio negócio.
7. Planeje com cuidado o espaço da
casa que você ocupará para trabalhar, até mesmo adotando tratamento
acústico nas paredes, para que sons de
atividades domésticas (como crianças,
televisão e aparelhos de som) não interfiram em seus telefonemas.
8. Tenha uma linha telefônica exclusiva para o negócio. Atenda sempre
de modo formal e, na sua ausência, prefira a secretária eletrônica
à ajuda de familiares para anotar
recados. Estude o caso de contratar
os serviços de escritórios virtuais.
Com eles, você pode ou não ter um
espaço para trabalhar, pode alugar
salas apenas para reuniões e usar
diversos serviços, como os de co-
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Porque para trabalhar bem em
casa, a pessoa precisa ter algumas características básicas.
Entre elas, ser disciplinada, pontual e organizada.

piadora, motoboy, recebimento de
correspondência, atendimento telefônico profissional, por exemplo.
9. Se abrir a sua empresa, registre um domínio na internet para a
criação do site dela. Para isso você
precisa pagar uma taxa anual ao
órgão responsável pelo registro de
domínios (www.registro.br). O site
é um ótimo cartão de visitas e ajuda
a dar credibilidade a um novo negócio. Além disso, ao registrar o domínio, você também recebe um e-mail
(voce@suaempresa.com.br), o que
dá uma aparência mais profissional
aos contatos feitos com clientes e fornecedores.
10. Defina horários para o início e o
término do expediente. Um pouco
de disciplina nos horários não faz
mal a ninguém e ajuda na sua qualidade de vida e na de sua família.
11. Organize e administre bem seu
tempo. Cumpra prazos e compromissos com o cliente. Não é porque
você está numa "garagem" que não
precisa ser pontual, ter bom preço e
produtos de qualidade.
12. Estabeleça regras claras com sua
família, para não misturar problemas e situações da vida doméstica
com as da empresa. Separe a pessoa
física da pessoa jurídica. O caixa da
empresa não pode ser confundido
com o cofrinho da família.
13. Cuide da aparência. Não é porque está trabalhando em casa que
pode apresentar-se de chinelo ou
de camiseta furada. Vista-se como
se fosse ao escritório. A aparência
conta pontos preciosos na conquista
de respeito e confiança de clientes,
fornecedores e empregados.
14. Lance mão de terceirizar serviços,
como entregas, cópias ou fabricação.
15. Desenvolva o material de marketing: cartões de visita, material de
vendas e amostras. Associe-se a entidades dentro da sua área de atuação.
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de marca (acesse o site do INPI Instituto Nacional da Propriedade
Industrial), domínio na internet
(acesse o site registro.br), abertura
de empresa, alvará na prefeitura,
leis de zoneamento, dentre outros.
4. Construa uma estrutura financeira. O ideal é obter o máximo de
informação sobre como gerenciar
as finanças. Livros e cursos contam
bastante. Um gerente de banco que

siv
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da companhia. Pelo menos uma ou
duas vezes na semana, vá trabalhar
com a equipe no escritório para ver
e ser visto", finaliza.
Como ser profissional e trabalhar
bem em casa
1. Veja se você tem perfil adequado
para trabalhar em casa. É preciso
ter iniciativa e fugir do isolamento.
Analise as opções de atividades que
podem ser executadas em casa e
suas possibilidades de ganho.
2. Desenvolva um plano de negócios e uma estratégia de marketing.
O Sebrae tem cursos gratuitos pela
internet que podem ajudar nessa
fase. Acesse o site do Sebrae (www.
sebrae.com.br), clique em "Aprenda
com o SEBRAE" e, no submenu, clique em "cursos pela internet".
3. Lide com a burocracia: registro

Fonte: Ser Mais, São Paulo, ano 3, n. 30, p. 20-22, 2012.

