
Empresa em casa exige organização especial  
Gabriela Gemignani  
 
Separar o trabalho das questões domésticas e preparar a família é fundamental  
 
Começar uma empresa em casa tem atraído cada vez mais empreendedores com o objetivo de 
reduzir os custos. Conhecidos como home offices, os escritórios em casa marcam uma tendência 
mundial, principalmente em setores como contabilidade, cosméticos, alimentos, confecções, 
publicidade e computação gráfica, além de consultorias em geral. "No segmento do varejo, devem 
ser analisadas as leis de cada município e ter uma entrada exclusiva para o negócio, por exemplo. 
Já no setor de serviços é mais simples montar a empresa", afirma o consultor especialista em 
informática e finanças do Sebrae-SP Jorge Luiz da Rocha Pereira. 
 
Segundo ele, que também tem um escritório em casa e passa grande parte do tempo lá, uma das 
questões mais importantes para esse tipo de trabalho exige uma organização muito grande. "É 
preciso estabelecer regras claras para que a família respeite as horas de trabalho. A parte mais 
difícil é não se envolver nas questões domésticas, como acompanhar um encanador, por exemplo, 
ou não sair para comprar pão", diz ele. 
 
Profissionalismo - Ter um espaço físico definido, além de linha telefônica e computadores próprios, 
são os itens mínimos necessários para passar uma imagem de profissionalismo da empresa. "Não 
podem acontecer coisas como alguém interromper uma ligação de trabalho pegando o telefone na 
extensão. A mesma coisa vale para crianças gritando perto do telefone", acredita Pereira, que 
acorda cedo e se veste como se fosse para o escritório, também quando trabalha em casa.  
 
Esses limites devem ser definidos já no começo da empresa, para não ficar ainda mais difícil 
depois. "O mesmo vale para o horário de atendimento aos clientes. Conheço um caso de uma 
decoradora que trabalhava em casa e teve de mudar a sede da empresa, pois recebia ligações no 
fim de semana, à noite, por exemplo", diz. 
 
Ele destaca que outro problema social é a impressão que as pessoas ainda têm de que quem 
trabalha em casa não faz nada o dia todo. "Todos sofrem com isso no começo, há a preocupação 
com o que o vizinho vai estar pensando, já que não o viu sair para trabalhar. Todos esses 
problemas podem e devem ser administrados para que o funcionamento da empresa não seja 
prejudicado." 
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As vantagens de montar a empresa em casa  
Gabriela Gemignani 
 
Redução de custos, flexibilidade de horários e estar perto da família atraem empresários  
 
Evitar congestionamentos, ter uma alimentação saudável gastando menos e flexibilidade de 
horário são algumas das vantagens apontadas por quem tem uma empresa dentro da própria 
casa. O empresário Carlos Humberto Cosenza montou uma microempresa de computação gráfica 
com dois amigos em um prédio alugado. Os gastos eram muito altos e cada um começou a 
trabalhar em sua própria casa, em princípio para diminuir os custos.  
 
"Hoje somos quatro sócios e nos comunicamos com internet de banda larga, o que sai bem mais 
em conta. A experiência deu certo e, há quatro anos, a Cos Multimídia conta com as vantagens da 
opção de seus sócios. "O mais importante é que podemos atender aos pedidos dos clientes com 
mais facilidade, já que podemos estar trabalhando a qualquer hora em casa", afirma.  



 
 
Telefone - Há quatro meses a publicitária Raquel Ribeiro montou a Passarinho Verde em sua casa, 
onde produz artesanato pintado em madeira. "As vendas são feitas pela Sutaco e estou 
preparando a produção para vender em grandes lojas", diz ela. Para Raquel, uma das principais 
vantagens de trabalhar em casa é a proximidade com família. "Além disso, como você faz seu 
próprio horário, fica mais fácil adiantar o trabalho e esticar o fim de semana, por exemplo", diz.  
 
Ela afirma que uma das maiores dificuldades de estar em casa é convencer os amigos de que está 
em horário de trabalho. "Eles me ligam e querem bater papo, mas não entendem que, a minha 
casa também é onde trabalho." Fora esse detalhe, a maior dificuldade, segundo ela, é estar 
sozinha e não poder contar com opiniões na confecção das peças, por exemplo. "Acabo ligando 
para uma amiga com quem fiz o curso e pesquisando na internet com outros artesãos."  
 
Com a experiência de quem já está nesse mercado há mais tempo, Cosenza dá a dica. 
"Destinamos 10% dos ganhos da empresa para comprarmos publicações e literatura específica do 
ramo e para a reciclagem em cursos", diz ele. 
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