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Trabalhar em casa leva a um aumento de produtividade do funcionário que varia entre 20% e 
100%, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT). De olho nesse benefício, 
empresas como a fornecedora de TI VeriSign sequer possuem escritórios próprios. Os 
profissionais que trabalham no sistema de "home office" dizem que o principal benefício é o 
aproveitamento do tempo que levariam para ir e voltar do escritório e o aumento da 
concentração.  
 
Executivos, em casa ou no escritório 
 
Profissionais que trabalham remotamente ganham tempo e produtividade. Acordar, tomar café 
da manhã e, em menos de um minuto chegar ao trabalho parece um sonho para você? Mas é 
realidade para alguns executivos brasileiros que trabalham em casa. Os profissionais dizem 
que o principal benefício de atuar no sistema de home office é o aproveitamento do tempo que 
levariam para chegar ao escritório e o aumento da produtividade, que cresce à medida que há 
menos interrupções e o ambiente torna-se mais propício à concentração. O maior risco, no 
entanto, é não encerrar o expediente nunca.  
 
De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o trabalho remoto tem 
apresentado um aumento de produtividade que varia entre 20% e 100%. Uma pesquisa 
realizada pela SonicWALL, fabricantes de produtos de segurança, produtividade e mobilidade 
para usuários residenciais e corporativos, com mais de 900 profissionais adeptos do sistema de 
home office, também indicou que quem trabalha remotamente sente-se, e também torna-se, 
mais produtivo.  
 
É o caso de Eliane Lauria, responsável pelo suporte a vendas de software da IBM na América 
Latina, que desde julho do ano passado tem um escritório em casa. Ela diz usar as cerca de 
três horas que passaria no trânsito para trabalhar. "Se um dia tenho necessidade, também uso 
esse tempo para resolver algum problema doméstico e depois trabalho tranqüila sem 
prejudicar o meu expediente", afirma Eliane.  
 
Na IBM, todos os funcionários podem ter um escritório em casa. "Se o profissional exerce uma 
função que não torna obrigatória sua presença física na empresa, só precisa da aprovação do 
gerente da área", conta Fabiana Santos Galetol, responsável pela área de diversidade e clima 
organizacional.  
 
De acordo com ela, no País, há 100 pessoas trabalhando em casa. "E esse número vem 
crescendo. A companhia percebeu o aumento de produtividade e o ganho de qualidade de vida 
das pessoas, por isso oferece ajuda aos interessados para montar um escritório no qual se 
sintam bem", afirma Fabiana. A companhia paga a mobília, reembolsa o gasto com o telefone 
e com a banda larga.  
 
Segundo José Carlos Ferreira Júnior, mestre em gerenciamento e sistemas de informação, os 
Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Espanha, a Suécia e a Holanda são alguns dos países 
que mais utilizam o teletrabalho. No Brasil, pesquisa da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e 
Teleatividades (Sobratt) indica que o número de trabalhadores remotos é de 3,5 milhões, com 
um crescimento médio de 10% ao ano.  
 
Mas a idéia de trabalhar remotamente ainda enfrenta resistências dos próprios profissionais, 
que temem perder o vínculo com a empresa e ficar mais vulnerável a cortes. Por conta disso, 
algumas companhias têm adotado um sistema de trabalho entre o tradicional e o home office, 
que tem sido chamado de telecommuting. "A partir desse conceito, a companhia determina 
regras para se trabalhar em casa, em dias específicos da semana e, nos demais dias, no 
escritório. O local de trabalho pode ser a residência ou, temporariamente, por motivo de 
viagem, outros escritórios", explica o professor Ferreira Júnior.  
 



Ainda em fase piloto, o Flexiplace da IBM tem apenas 15 adeptos. "A intenção é levar o 
funcionário a experimentar o home office", diz Fabiana. Entre os que atuam dessa maneira, 
está Vinícius Lauria, responsável pelo gerenciamento de canais e estratégias da companhia 
para a América Latina. "Percebi que nos dias em que trabalho em casa minha capacidade de 
concentração aumenta, fico muito mais produtivo e consigo baixar o volume de pendências. É 
quando coloco minha vida em ordem", conta Lauria.  
 
Ele é casado com Eliane e, de quarta e sexta, quando costuma estar em casa, improvisa um 
escritório móvel no próprio quarto. "Temos linhas telefônicas e ambientes de trabalho 
independentes para evitar a interferência de ruído", conta Lauria. "Não seria viável fazer uma 
conference call se ele estivesse falando ao telefone, por exemplo", explica a esposa, Eliane.  
 
O casal tem dois filhos, um de cinco e um de nove anos, que já estão educados a não 
interromper os pais quando as portas dos seus "escritórios" estão fechadas. "Desde 
pequenininhos sem nem mesmo saber o que significava a palavra call diziam: não posso 
interromper o papai porque ele está em call", lembra Lauria.  
 
Para Eliane, como mãe, que tem uma tendência natural a voltar sua atenção para a prole, a 
tarefa é mais difícil. "Mas é possível se disciplinar a não prestar atenção o tempo todo neles e 
deixar essa responsabilidade para a babá, como seria se estivesse na empresa", garante. Se o 
profissional souber manter esse distanciamento durante o "expediente", pode aproveitar 
momentos como o horário de almoço para desfrutar da proximidade com os filhos.  
 
"Em contrapartida deixo de compartilhar esse momento com meus colegas de trabalho", 
ressalta Eliane. Apesar de não pretender voltar a freqüentar a companhia todos os dias, ela 
confessa que, de vez em quando, sente saudade do ambiente corporativo. "Por isso, não deixo 
de marcar algumas reuniões na empresa", diz.  
 
Para ela, o mais difícil mesmo é saber a hora certa de parar de trabalhar. "Já melhorei 
bastante, mas, às vezes, depois que as crianças dormem, vejo o laptop e acabo voltando para 
o trabalho", conta. Seu marido criou até um ritual para delimitar o período de trabalho. 
"Procuro não ligar o computador antes de tomar o café da manhã", afirma ele. "Quando 
termino o expediente, até brinco com as crianças dizendo: papai chegou em casa!"  
 
O trabalho remoto, no entanto, não é para todos. Só para os que resistem à tentação de ligar 
a televisão e de visitar a geladeira o tempo todo. Os que moram sozinhos também costumam 
preferir ir até a empresa por sentirem-se muito isolados em casa. "A maioria dos meus colegas 
que trabalha em casa ou são adeptos dessa idéia são casados e têm filhos", comenta Lauria.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 jun. 2006, Plano Pessoal, p. C-6. 
 


