
Capital estrangeiro estimula brasileiro a trabalhar em casa 
Por Cynthia Malta De São Paulo 
 
IBM lança programa, Avon adota o sistema desde o final dos anos 70 e Merck estuda ampliar 
projeto-piloto 
 
 
Trabalhar em casa, evitando ficar horas no trânsito e com mais tempo para produzir e ainda 
brincar com as crianças, ler um bom livro ou não fazer nada. A IBM no Brasil está apostando 
firme nessa idéia e há duas semanas abriu essa possibilidade aos funcionários. 
 
A empresa mantém, desde 2002, 14 pessoas em regime  de "home office" e uma pesquisa 
recente mostrou que há 650 funcionários interessados nessa forma de trabalhar. A IBM 
emprega 6,3 mil pessoas. Nem todos, claro, acabarão por trocar o escritório dentro da 
empresa por suas casas, mas a pesquisa aponta uma tendência importante: centenas de 
funcionários estão interessados em ter uma vida equilibrada, dosando o lado pessoal e o 
profissional. 
 
A tendência é mundial. Pesquisa recente da Gartner estima que o número de empregados no 
mundo que trabalham pelo menos um dia em casa deverá somar 41 milhões no final de 2008, 
crescendo a uma taxa anual de 8% desde 2004. 
 
Abrir essa opção é uma forma de "reter talentos", diz a gerente de Recursos Humanos da IBM, 
Márcia Munhoz. A experiência com os 14 funcionários, a maior parte da área de vendas, é 
positiva. "Não tivemos nenhum funcionário pedindo para voltar para dentro da empresa". 
 
Um dos critérios na seleção dos trabalhadores é o tempo que eles gastam na rua. Se 80% é 
gasto fora da empresa, está apto. Além disso, deve ter profundo conhecimento de seu ofício. 
Trabalhar em casa não serve para alguém que ainda está aprendendo. Também é preciso ter 
motivação em relação ao que faz e saber operar em equipe. 
 
A IBM também vai avaliar o espaço que o funcionário tem disponível em casa. Se morar, por 
exemplo, num apartamento pequeno, com mulher, filhos, cachorro, sem um espaço fechado 
para instalar mesa e cadeira, computador e impressora, a empresa não recomendará a 
experiência. 
 
A IBM não é a única empresa no país interessada em adotar o home office em escala maior. O 
laboratório farmacêutico Merck Sharp & Dohme há sete meses conduz um projeto-piloto com 
quatro monitores de pesquisa médica, de um total de 35 que trabalham nessa função no 
Brasil. O monitor acompanha a evolução e o resultado das pesquisas feitas com medicamentos 
da Merck em hospitais e, nesse tipo de trabalho, gasta 80% do seu tempo fora da Merck, diz a 
diretora de RH, Silvia Dias. 
 
Os resultados do projeto-piloto ainda estão sendo estudados, mas numa avaliação preliminar 
Dias observou que os monitores perdem menos tempo no trânsito - saindo de manhã de casa, 
visitando hospitais e enviando relatórios para a empresa por internet ou participando de 
teleconferências. A Merck decidirá em maio o futuro do "home office" na empresa. 
 
Não é coincidência que esse sistema esteja sendo impulsionado no país por multinacionais. O 
capital nacional prefere ter o empregado trabalhando nos moldes tradicionais, dentro da 
empresa e perto do chefe. "Acho que o motivo principal é a nossa cultura de achar que quem 
fica em casa está à toa", diz David Travesso, coordenador do projeto Global Players da 
Fundação Dom Cabral. Travesso acompanha há um ano a política de gestão de um grupo 
importante de empresas - Gerdau, Sadia, Natura, Petrobras, Weg, Tigre e Votorantim 
Cimentos são algumas delas - e nenhuma delas adota o regime de "home office". Mas, 
segundo Travesso, a rejeição não parte somente do dirigente. O trabalhador brasileiro, em 
geral, tem medo de ficar longe da empresa, de não saber o que está acontecendo. Daí a 
importância de pessoas que trabalham em casa participarem de reuniões periódicas nas 
empresas. 



 
"Não sinto falta de ir ao prédio da IBM, mas a cada duas semanas eu tento ir até lá para 
conversar com meu pessoal. É importante manter o contato", diz Silvana Di Lullo, gerente de 
RH para projetos de terceirização. Há quatro anos ela trabalha em casa, no Rio, entre uma 
viagem e outra pela América Latina - sua área de atuação. Atesta que sua produtividade 
aumentou e ainda sobra tempo para cuidar mais de si mesma e da família. Foi justamente a 
preocupação com a qualidade de vida que levou dois gerentes de vendas da fabricante de 
cosméticos Avon, no final dos anos 70, a propor algo ousado para a época. Em vez de tomar o 
avião de São Paulo todas as segundas-feiras para administrar de perto os mercados de Ceará 
e Pernambuco e voar de volta na sexta-feira; os gerentes propuseram mudar-se para 
Fortaleza e Recife e trabalhar em suas casas. Deu certo. Hoje a Avon possui 28 gerentes de 
vendas e 14 deles trabalham longe da sede em São Paulo, em suas casas. 
 
"Naquela época, no início dos anos 80, ainda havia a idéia de que era preferível trabalhar na 
sede da empresa, mas a partir da experiência dos dois gerentes inverteu-se o conceito", diz o 
diretor nacional de vendas da Avon, Luiz Antônio Fernandes. Em 1981 ele trabalhava, já há 
três anos, como gerente de vendas de Minas Gerais. A empresa, satisfeita com o desempenho 
dos "gerentes residentes" em Recife e Fortaleza, convidou Fernandes para mudar-se para Belo 
Horizonte. "Fiquei lá até 1993. Depois fui morar no Recife, como gerente de vendas do Norte e 
Nordeste". Em 2002 Fernandes foi promovido à direção nacional e voltou a morar em São 
Paulo. Mas tem um pé no Recife. "A qualidade de vida em cidades menores é muito melhor. 
Como preciso viajar bastante, mantenho a casa no Recife, onde também posso trabalhar". 
 
As casas dos 14 gerentes da Avon estão equipadas com fax, linha telefônica, celular e laptop. 
Eles contam com serviço de malote duas vezes por semana e têm as secretárias trabalhando 
em São Paulo. Cada gerente de venda supervisiona em sua região o trabalho de um grupo de 
20 a 25 gerentes de setor. Estes, no país, somam 650 funcionários e são eles que administram 
as 900 mil "vendedoras autônomas" da Avon, que não são funcionárias mas são o motor de 
vendas da empresa. 
 
No processo de seleção para eventuais candidatos ao cargo de "gerente residentes" a Avon 
mede o interesse do funcionário. A decisão de trabalhar em casa não pode ser algo imposto ao 
trabalhador. A maior parte dos gerentes residentes saiu de São Paulo, mas já há casos de 
funcionários contratados localmente. O aumento do número desse tipo de trabalhador na 
empresa depende, diz Fernandes, da disponibilidade de mão-de-obra. "Depende do interesse 
do funcionário. Tenho hoje, por exemplo, um gerente de vendas em treinamento em Campinas 
que pode tornar-se um gerente residente". 
 
"Não é possível quantificar o ganho da empresa nesse sistema de 'home office', mas é 
bastante importante. Gastamos menos com viagens e o gerente acaba ficando mais perto da 
sua equipe, do seu mercado. O resultado é positivo", diz o diretor da Avon. 
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Leia mais: 
 
Mobilidade para ir, vir e... produzir 
De São Paulo  
 
 A Sterling Commerce, uma empresa americana que vende e instala softwares para os setores 
de finanças e telecomunicações, tem 30 funcionários no Brasil e quase nenhum, com exceção 
do pessoal administrativo, trabalha dentro da empresa. 
 
"Temos dificuldade em fazer reuniões porque cada um está sempre num canto diferente. 
Viajamos muito", diz o vice-presidente para a América do Sul, Marcelo Ramos, que a cada 
quinze dias tentar reunir os funcionários "para manter o time unido". A Sterling tem duas 



bases, em São Paulo e Brasília, e atende cerca de 300 clientes - Banco Central, Wal Mart, Fiat, 
Banco Santander, Petrobras e Embratel, dentre eles. 
 
A empresa adota o regime de mobilidade total. Isso significa equipar o empregado para que 
ele consiga trabalhar em praticamente qualquer lugar - em hotéis, no aeroporto, em casa ou 
na empresa do cliente. O laptop (computador portátil) e o celular são os instrumentos básicos. 
Em São Paulo, onde se perde muito tempo no tráfego pesado, Ramos aplica o sistema de 
"home office" para  10 empregados. Estes, além de celular e laptop, têm as casas equipadas 
com computador de mesa, impressora (com scanner, fax e copiadora), linha telefônica 
especial, banda larga e palm top (computador de mão). 
 
A idéia de que era importante ter mobilidade foi reforçada depois de 11 de setembro de 2001, 
quando as torres do World Trade Center foram derrubadas em Nova York e parte do Pentágono 
foi destruída por terroristas. A matriz da Sterling, em Dallas (Texas), determinou que o pessoal 
vital para o funcionamento da empresa - gerentes de contas, de vendas, advogados - teria que 
usar laptops. Essa norma é aplicada no mundo todo, a 2,3 mil empregados. 
 
O avanço da tecnologia tem ajudado. "Hoje é mais fácil trabalhar com laptops. São menores e 
mais leves", diz João César Lima, sócio e responsável pela área de recursos humanos da 
PricewaterhouseCoopers. Esta consultoria possui 2,5 mil funcionários - 2 mil deles carregam 
laptops. A diretora de RH da empresa de telecomunicações Nortel, Viviane Gaspari, concorda e 
diz que "com o tempo, com o avanço da tecnologia mais empresas brasileiras tenderão a usar 
essa política". 
 
A professora Graziella Comini, da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas de São 
Paulo, observa outra tendência crescendo no país: a flexibilização de horários. Na Unilever, por 
exemplo, trabalha-se mais horas de segunda a quinta-feira para que a sexta-feira seja livre. 
Aos poucos, diz, essas novidades serão incorporadas pelo capital nacional. (C.M.) 
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