
Apesar da prática ainda ser
mais comum em países desen-
volvidos, 64% das empresas
brasileiras declaram já permitir,
ainda que de forma esporádica
e apenas para alguns cargos,
que seus funcionários traba-
lhem em casa, enquanto 11% di-
zem ter uma política fixa, e váli-
da para todos os funcionários.
Os dados pertencem a um estu-
do da consultoria de recursos
humanos Robert Half.

Ter o ‘home office’ como políti-
ca da empresa só é maior no país
do que a média verificada na Amé-
rica Latina (9%). A prática acaba
sendo mais disseminada na Euro-
pa (16%) e na Ásia (33%). A pes-
quisa foi realizada em junho com
1.777 diretores de recursos huma-
nos de 13 países e grandes cen-
tros. No Brasil, foram entrevista-
dos 100 diretores da área de RH.

Como consequência, 41%
dos gestores consideram muito
desafiador gerenciar uma equi-
pe remota, mas apenas 43% das
empresas afirmam oferecer
uma política e orientações para
a gestão deste trabalho.

Para Telma Guido, coordena-
dora de transição de carreiras da
consultoria de recursos huma-
nos Right Management, aponta
que a prática deve ser da organi-
zação, e não de uma área especí-
fica, que deve ser adequada ao
perfil do profissional.

“Ele deve gostar de indepen-
dência. Alguns têm dificulda-
des e precisam do contato pes-
soal e ambiente da organização.
Isso também vale para gestores,
que não podem ser controlado-
res caso tenham subordinados
remotos. É necessária uma rela-
ção de confiança.”

O papel do profissional é ofe-
recer metas e diretrizes e estabe-
lecer condições para o profissio-
nal com maturidade para entre-
gar resultados. “Caso isso seja
cumprido, não vejo problemas
em ter uma equipe remota e efi-
ciência”, conclui Telma.

Michel Mestrinelli, gerente
de suprimentos da fabricante
de utensílios domésticos Whirl-
pool Latin America, trabalha
ao lado de mais dois funcioná-
rios alocados em cidades dife-
rentes e já teve anteriormente
um gestor remoto. Ele aponta
as características que conside-
ra essenciais para o gestor nes-
te modelo de trabalho.

“É necessária bastante disci-
plina, capacidade de autoges-
tão, autoestima e formular obje-
tivos claros para a equipe, bem
como ser um bom comunica-
dor”, conclui.

Para não perder o controle do
trabalho e metas, Mestrinelli op-
tou por criar uma rotina sema-

nal, com bastante contato tele-
fônico. Além disso, faz uma con-
ferência fixa semanal com toda
a equipe por telefone e também
uma conferência individual
com cada colaborador.

Mauricio Couto, gerente re-
gional do grupo farmacêutico
suíço Novartis, coordena diaria-
mente o trabalho de seis geren-
tes distritais, localizados no Rio
de Janeiro, Brasília Recife, Salva-
dor e Fortaleza.

O gestor fica baseado no Rio
e prioriza clareza na comunica-
ção. Para evitar ‘ruídos’, ele pre-
fere a conversa telefônica, ape-
sar da facilidade do e-mail. “E-
mail pode complicar o entendi-
mento”, diz. A rapidez de troca de informa-

ções é essencial e facilita o traba-
lho do gestor que tem subordi-
nados remotos. Por isso, a No-
vartis implantou este ano um
sistema operacional que permi-
te acessar todo o trabalho feito
por representantes on-line.

Para Couto, não é simples ge-
renciar à distância. Por isso, faz
questão de estar próximo de su-
bordinados quando possível.

“Sempre quando viajo, bus-
co seguir a agenda do gerente e
representantes locais, e até
acompanhar suas vi-
sitas. Nestes mo-
mentos, faço reu-
niões individuais pa-
ra alinhamento de
metas”, conta.

A empresa de
tecnologia HP tam-
bém tem uma políti-
ca de home office.
No Brasil, 40% dos funcioná-
rios da multinacional já têm al-
guma mobilidade, sendo que
2% deles trabalham de forma
totalmente remota. São com-
pradores, analistas de qualida-
de e engenheiros.

Entre os que possuem algum
nível de mobilidade, existem os
funcionários ‘mobile’, profissio-
nais de vendas, gestores e fun-
cionários da área de recursos hu-
manos que não têm uma mesa
identificada na organização,
pois passam a maior parte do

tempo visitando clientes. Isso
proporciona uma jornada flexí-
vel, que inclui o home office.
No escritório da empresa, existe
um andar dedicado para eles.

A HP também permite que
um terceiro grupo de profissio-
nais, que têm uma mesa fixa
no ambiente de trabalho, traba-
lhem em casa sempre que perti-
nente, buscando oferecer qua-
lidade de vida ao ganhar efi-
ciência com novos meios tec-
nológicos que permitem o tra-
balho à distância.

É o caso de Anto-
nio Salvador, vice-
presidente de RH
no Brasil, e sua equi-
pe composta por oi-
to pessoas.

“Em dias de con-
ference call com ou-
tros escritórios, in-
clusive no exterior,

por exemplo, não vou até o es-
critório. Acabo acompanhando
a reunião de casa e evito deslo-
camentos. Toda a equipe traba-
lha em casa cerca de dois dias
por semana”, conta. Para reu-
nir toda a equipe, as agendas
são bloqueadas toda segunda-
feira à tarde.

A prática só não é expandida
na HP porque, no Brasil, a em-
presa tem 73% dos seus funcio-
nários em São Paulo, ao contrá-
rio dos EUA, onde tem funcioná-
rios em mais de 50 cidades. ■
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Pesquisa aponta quemaioria das empresas brasileiras já
permite algum grau demobilidade entre seus funcionários

40%
dos funcionários brasileiros da
empresa de tecnologia HP têm
algum nível de mobilidade
no ambiente de trabalho.

Entre eles, 2% trabalham de
forma totalmente remota
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POR QUE VOCÊ NÃO PERMITE QUE AS PESSOAS TRABALHEM DE CASA? 
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RESULTADOS
Prática de home office no país está acima da média do continente, 
mas abaixo da observada em países desenvolvidos e asiáticos
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NA SUA EMPRESA É PERMITIDO QUE AS PESSOAS TRABALHEM EM CASA? (EM %)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 nov. 2012, Finanças, p. 35.




