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A opção de trabalhar longe dos escritórios, no sistema de home office, além de trazer maior 
comodidade para os trabalhadores, tem sido adotado cada vez mais por empresas que desejam 
reduzir os seus custos com infra-estrutura e ganhar agilidade na prestação de serviços. A 
implantação desse regime é maior nos setores de tecnologia da informação, telemarketing e 
consultorias, nas quais a redução dos gastos com os funcionários pode chegar a 50%.  
 
Na HP Brasil , o modelo flexível de trabalho já faz parte da própria cultura de negócios da 
empresa. Para atender seus diversos clientes espalhados pelo mundo, a empresa mantém 18% de 
seus funcionários no País em regimes flexíveis e 5% em posição itinerante, ou seja, desenvolvem 
seu trabalho direto de suas residências ou dos locais em que estão prestando serviço. Isso 
permite, segundo o gerente de recursos humanos da HP, Jair Piamucci, atender a demanda dos 
consumidores em tempo integral e atuar em vários lugares sem ter a necessidade de abrir uma 
filial, além de reduzir o custo de manutenção dos escritórios.  
 
“Manter um funcionário em casa é mais econômico do que pagar o aluguel de um escritório na 
região nobre de São Paulo”, explica. 
 
Hoje, na sede da empresa, cada vaga no escritório é dividida, em média, entre três funcionários 
que trabalham em regimes flexíveis. A empresa, atualmente com 1.400 funcionários, oferece a 
cada um deles um “kit remoto”, que inclui a disponibilização de computador, celular e acesso à 
banda larga. No próximo semestre, a empresa também irá fornecer toda a mobília de escritório. 
“Com esse sistema, os trabalhadores se mostraram mais satisfeitos e isso tem um impacto direto 
na produtividade e na redução da rotatividade dentro da empresa”, diz. 
 
A filial no Brasil da empresa norte-americana Automatos , especializada em soluções de tecnologia 
da informação, resolveu experimentar o sistema de home office com o serviço de help desk 
voltados aos usuários domésticos — VOKI. 
 
Por meio do sistema de telefonia VoIP, os 36 funcionários que trabalham nesse setor atendem os 
clientes direto de suas casas. O gerente geral da empresa, Erik Ziegelmeyer, explica que da 
mesma forma que nos escritórios eles continuam a ter direito à carteira assinada e devem cumprir 
uma jornada de trabalho de seis horas. “A grande diferença é que, além da maior comodidade, 
eles reduziram seus gastos com alimentação e locomoção”. 
 
O novo modelo representou para empresa uma diminuição de custo de 50%. Segundo 
Siegelmeyer, apenas os supervisores permaneceram no escritório. Os demais se encontram 
apenas nas reuniões semanais para discutir metas e participar de treinamentos. “Desde que 
adotamos esse sistema, há oito meses, temos observado diversos resultados positivos. O novo 
regime de trabalho permitiu as mulheres se dedicarem mais a educação dos filhos e até 
incentivou alguns funcionários a retomar os estudos”, afirma. 
 
Organização de horários 
 
A opção por trabalhar em regime flexível permitiu a funcionária da área de operações de software 
da IBM , Eliani Dal Bello, conciliar a vida pessoal e profissional, além de poder organizar seus 
próprios horários. Após a licença maternidade em julho do ano passado, ela optou por realizar os 
seus trabalhos de sua residência. “Como trabalho para a América Latina, muitas vezes tenho que 
desenvolver projetos com membros de outros países. E estando em casa posso me ajustar melhor 
aos diferentes fusos horários”, diz. 
 
Por ser uma empresa globalizada, a IBM possui um amplo programa de flexibilidade, onde o 
funcionário deve passar pela empresa três vezes por semana.  



No Brasil, 60% do quadro operacional funciona nesse regime. Entre as opções de trabalho estão o 
home office, a licença sem vencimento, em que o funcionário se ausenta por um período não 
remunerado, e as jornadas flexíveis.  
 
Apesar das vantagens, a realização do trabalho na residência requer uma rígida disciplina.  
 
Mudança de gestão 
 
A mudança nas relações de trabalho exige também a adoção de uma nova gestão do quadro de 
funcionários. A sócia em gestão da KPMG , Patrícia Molino, explica que o foco da avaliação deixa 
de ser o tempo dedicado ao trabalho, mas sim a apresentação dos resultados. “Não há mais uma 
preocupação das empresas com os horários de trabalho, mas com o cumprimento de metas e 
prazos”, explica. 
 
De acordo com Patrícia, as empresas têm implantado esse sistema principalmente em situações 
em que funcionários estratégicos que moram em regiões distantes e não podem transferir suas 
residências, ou ainda, para economizar tempo com o deslocamento até os locais de trabalho, ou 
em ocasiões especiais como o período pós-maternidade.  
 
Ela explica que para que esse sistema funcione, é necessário que o gerente confie no funcionário 
que está trabalhando em casa, pois este estará, teoricamente, longe de seu controle direto.  
 
Porém, no Brasil, diferentemente do mercado americano, há uma necessidade de estabelecer 
relações mais próximas com os funcionários. “Essa cultura do brasileiro ligada à afetividade nas 
relações de trabalho, faz com que as empresas ainda sejam muito centralizadoras, e necessitem 
vigiar o desempenho dos funcionários”. No entanto, a consultora alerta que o distanciamento do 
ambiente de trabalho e a diminuição da interação com a chefia pode dificultar a ascensão dos 
empregados na empresa. “É muito comum que em determinado momento esses profissionais 
retornem aos escritórios para pleitearem cargo hierárquico”, diz. 
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