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Devido à pandemia que enfrentamos, a maioria 
das empresas, a fim de dar continuidade 
às suas atividades comerciais, tiveram que 
adotar o trabalho Home Office e o Trabalho 
Telepresencial /Remoto.  

Dessa forma foram atendidas as medidas de 
isolamento social recomendadas pela OMS 
- Organização Mundial da Saúde, evitando a 
propagação do Coronavirus (COVID-19).

 Nota-se que muitos empregados se 
depararam com uma nova realidade, ou seja, a 
necessidade de trabalhar em suas residências, 
com a utilização de novos mecanismos 
eletrônicos, aplicativos, telefones inteligentes, 
software, entre outros, os quais cada vez 
mais estão presentes em nossas vidas, 
permitindo a prestação de serviços de forma 
descentralizada.

 Após vários estudos, observamos que 
muitos empregados não estavam acostumados 
com esse modelo de trabalho, gerando várias 
dúvidas, como por exemplo a diferença entre o 
Trabalho Telepresencial/Remoto e o Trabalho 
Home Office.

 Diante desse novo formato na prestação 
de serviços, este e-book tem como principal 
objetivo orientar as empresas sobre as 
diferenças existentes entre o Trabalho Home 
Office e o Trabalho Telepresencial/Remoto, 
elencando os pontos positivos e negativos. 
Também tem como pretensão incentivar as 
empresas que mantenham seus empregados 
no trabalho Home Office, como também 
orientá-los a introduzir o TRABALHO HOME 
OFFICE em SUA EMPRESA conforme a 
legislação trabalhista.

INTRODUÇÃO

1
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A modalidade do Trabalho Home Office surgiu no Brasil 
oficialmente em 1997 durante o Seminário Home Office/
Telecommuting – Perspectivas de Negócios e de Trabalho para o 
Terceiro Milênio. Ultimamente vem sendo muito utilizado diante 
do isolamento social determinado com o intuito de evitar a 
transmissão do Coronavirus.  

Com essa nova realidade é certo que o Trabalho Home Office 
em nosso país deixou de ser uma tendência e passou a ser uma 
realidade. 

Neste contexto o Trabalho Home Office é o escritório em casa, 
ou seja, quando o profissional possui uma estrutura (notebook, 
computador, laptop, telefone) em sua própria residência para 
realizar suas tarefas de trabalho com as mesmas qualidades 
e determinações como se estivesse trabalhando nas 
dependências da empresa.

O Home Office é vantajoso em diversos pontos, contudo exige disciplina 
quanto aos dias e horários de trabalho; pontualidade nas reuniões agendadas; 
rapidez nas respostas de e-mail e mensagens e flexibilidade no atendimento.

DEFINIÇÃO DO TRABALHO 
HOME OFFICE2
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3 De acordo com a legislação trabalhista (artigo 75-B da 
CLT), considera-se Teletrabalho  (Telepresencial/Remoto) 
a prestação de serviços preponderantemente fora das 
dependências do empregador (empresa). Isso quer dizer que o 
Teletrabalho tem como principal característica o local em que 
os serviços serão prestados, ou seja, fora do estabelecimento 
da empresa, sem prejuízo de eventuais serviços que venham a 
ser realizados nas dependências.

Na prática, o trabalho Telepresencial/Remoto não obriga 
o empregado quanto a comparecer nas dependências 
do empregador para realizar atividades que exijam sua 
presença no estabelecimento, tendo como preponderância o 
trabalho a distância.

DEFINIÇÃO DO TRABALHO 
REMOTO/TELETRABALHO
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4 Após descrevermos a diferença entre trabalho Home Office 
e o trabalho Telepresencial/Remoto.  Iremos mencionar as 
principais vantagens e desvantagens para as empresas que 
optarem pelo trabalho HOME OFFICE (tema deste E-book), seja 
em tempo integral ou em apenas em alguns dias da semana.

VANTAGENS DO TRABALHO HOME OFFICE
As vantagens do trabalho Home Office são diversas, entretanto 
podemos destacar as principais:

1. PROXIMIDADE COM AO GRUPO FAMILIAR  

Considerando que o trabalho Home Office será desempenhado 
na residência do empregado, o profissional automaticamente 
ficará mais próximo de seus familiares.

VANTAGENS E 
DESVANTAGENS DO 
TRABALHO HOME OFFICE
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2. OTIMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES -MAIOR PRODUTIVIDADE

A diminuição do tempo de deslocamento e do estresse 
provocado pelos congestionamentos comuns em grandes 
centros é um dos benefícios mais importantes do trabalho Home 
Office, considerando que a ausência destes fatores -trânsito e 
estresse – gera maior produtividade do colaborador.

3. REDUÇÃO DE CUSTOS

A diminuição do tempo de deslocamento e do estresse com 
os empregados em HOME OFFICE, o empregador terá uma 
considerável diminuição de seus custos.  
Não terá gastos com transportes, disponibilização de veículos, 
estacionamentos, combustível entre outros dispêndios que 
serão consideravelmente reduzidas com o trabalho Home Office. 

Outra redução importante, será as despesas com uniforme, 
representando uma boa economia se avaliarmos o gasto 
ao longo de um período, eis que no trabalho Home Office o 
empregado poderá fazer uso de peças mais informais.
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DESVANTAGENS DO TRABALHO HOME OFFICE
Por outro lado, quando pensamos nas desvantagens do Home 
Office, podemos citar:

1. DISTRAÇÃO

Acreditamos que um dos maiores vilões do Trabalho Home 
Office se refere à distração do colaborador que estará em sua 
residência com facilidade de acesso a outros fatores que podem 
contribuir para deixá-lo disperso, como por exemplo:  
a televisão, conversas com outras pessoas, celulares etc.
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2. FALTA DE 
COMPROMETIMENTO COM  
O TRABALHO

O comprometimento no 
trabalho é peça fundamental 
para o bom desenvolvimento 
das atividades profissionais, 
por isso o empregado 
deverá ser comprometido 
com suas atribuições e 
atividades, visto que sem este 
requisito, o trabalho não será 
desenvolvido com precisão.

3. ISOLAMENTO SOCIAL 

Muito profissionais estão acostumados a trabalhar em conjunto, 
proporcionando a troca de conhecimentos e experiências 
profissionais.  

Considerando o aspecto citado acima, o trabalho Home Office, 
conforme pesquisa de profissionais de Recrutamento e Seleção, 
acaba gerando angústia e ansiedade aos profissionais.

Por isso, as empresas vêm implantando programas de 
treinamentos para o Trabalho Home Office para que seus 
colaboradores consigam lidar com esta nova forma de trabalho.
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5 Para que seja implantado o trabalho Home Office em sua 
empresa, primeiramente é necessário a criação de um 
programa de trabalho, considerando que o colaborador 
precisará de uma rotina para garantia de sua produtividade, 
evitando problemas relacionados aos direitos e deveres.

Essa tarefa não é fácil, considerando que nem todos os 
profissionais estão preparados para trabalhar em sua 
residência. 

O trabalho Home Office exige comprometimento e organização, 
portanto é importante que seja avaliado pelo departamento de 
recursos humanos o perfil do profissional antes de alterar o 
contrato de trabalho para Home Office. 

Para simplificar a implantação do trabalho Home Office em 
sua empresa, destacamos pontos estratégicos que devem ser 
observados:

5.1 Legislação Trabalhista  

Com o advento da reforma trabalhista, o trabalho Home Office 
passou a ser devidamente regulamentado, conforme disposto 
no artigo 75-A da CLT.  Contudo é imprescindível que seja 
elaborado um contrato individual de trabalho, o qual será 
firmado com o empregado e nele será especificado as atividades 
a serem realizadas em Home Office.

5.2 Jornada de Trabalho 

Os colaboradores que aderirem ao trabalho Home Office, 
não farão jus ao controle de jornada e não terão direito 
ao recebimento de horas extras; todavia nada impede 
que a empresa realize o controle de jornada sendo que, 
consequentemente, haverá o pagamento de horas extras.

COMO IMPLANTAR O 
TRABALHO HOME OFFICE 
NA SUA EMPRESA
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5.3 Equipamentos 

Para que o colaborador desempenhe suas atividades 
profissionais da mesma forma em que estivesse nas 
dependências da empresa, é necessário que o empregador 
disponha de equipamentos de tecnologia, software e recursos 
para a viabilidade do Home Office, devendo todas essas 
tecnologias  estarem descritas no contrato de trabalho. 

5.4 Feedback 

 É importante que seja realizado uma avaliação e/ou reunião 
em conjunto (empregado/empregador), para saber se o 
Home Office está trazendo vantagens ou desvantagens para a 
empresa (custos); neste ponto é primordial medir os resultados 
dos empregados. 

 Após essa avalição, será possível verificar se os resultados 
almejados foram alcançados, pois o trabalho Home Office, 
conforme mencionado acima, poderá trazer diversos benefícios 
e vantagens para a empresa e empregados.
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6
Uma boa comunicação com a equipe e disciplina são elementos 
chaves para o bom desempenho do trabalho Home Office, dito 
isso, podemos elencar três dicas importantíssimas para que o 
trabalho seja desempenhado com qualidade e profissionalismo: 

1. COMUNICAÇÃO

Combine com a sua equipe de trabalho a melhor estratégia para 
se comunicarem.

Muitas empresas utilizam as seguintes ferramentas para 
manter contato, entre elas reuniões em grupo ou individuais.

SKYPE - é um software que permite comunicação pela 
Internet por meio de conexões de voz e vídeo. Foi lançado no 
ano de 2003 e pertence, desde maio de 2011, à Microsoft.

WHATSAPP - é um aplicativo multiplataforma de 
mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. 
Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar 
imagens, vídeos e documentos em PDF, como também fazer 
ligações de vídeo/voz gratuitas por meio de uma conexão com a 
internet. 

WHEREBY - é uma ferramenta que permite fazer 
videoconferências em poucos cliques com até 04 pessoas de 
forma gratuita. A plataforma de comunicação é compatível com 
os principais navegadores do mercado bem como smartphones.

ZOOM - é um serviço de videoconferência que pode ser 
utilizado para encontros por vídeos ou somente áudio ou 
ambos. Durante a realização de bate-papos ao vivo, e permite 
gravar essas reuniões para visualização posterior.

3 DICAS PARA O BOM 
DESEMPENHO DO 
TRABALHO HOME OFFICE 
DO SEU COLABORADOR
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2. VESTIMENTA
Oriente o seu colaborador quanto ao modo de se vestir. 

Esclareça a ele que o fato de trabalhar em Home Office, não 
significa que deverá ficar desleixado ou de roupas impróprias 
para o trabalho.

Informe ao seu colaborador que o fato de estar no conforto de 
sua residência, muitas vezes, acaba pode contribuir para o ócio, 
por isso estar vestido de forma adequada é imprescindível para 
que o trabalho seja realizado de maneira mais produtiva. 

Alguns profissionais podem considerar desnecessário, mas 
uma boa vestimenta acrescenta ao visual, considerando que 
a imagem é muito importante e é uma das nossas principais 
formas de comunicação.

Por isso, oriente o seu colaborador que é importante vestir-se 
como se fosse sair de casa para trabalhar, pois seu trabalho em 
Home Office será mais produtivo e eficiente.
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3. QUALIDADE DE VIDA
A qualidade de vida se faz cada vez mais necessária, 
principalmente nos grandes centros urbanos, onde o trânsito 
está cada vez mais complicado. Com todo o tempo economizado 
no deslocamento e no horário de almoço, o colaborador ao 
trabalhar Home Office, pode aproveitar para melhorar a própria 
qualidade de vida, que é um fator essencial para ter uma boa 
produtividade.

Esta nova modalidade de trabalho Home Office, permite que o 
empregado pratique esportes, passe mais tempo com a família, 
participe da vida dos filhos, estude outros idiomas, entre outros 
benefícios, tudo isto conciliado de uma melhor forma com o 
trabalho.

Além disso, o empregado terá ainda todo o conforto que sempre 
quis em seu escritório. Pode organizar o ambiente da forma 
que imaginar e propiciar assim muito conforto o qual pode ser 
transformado em motivação para fazer os trabalhos da melhor 
maneira possível.

Diante disso, é imprescindível expor ao seu colaborador que 
o trabalho Home Office assegura a ele uma melhor qualidade 
de vida, diante desse momento tão difícil do qual que estamos 
atravessando.
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CONCLUSÃO
Este e-Book tem como objetivo principal, 
contribuir de forma conceitual, demonstrando 
os fatores positivos e negativos do trabalho 
Home Office, bem como contemplar as 
necessidades diversas do empregador e 
empregado.

Verifica-se que o trabalho Home Office é uma 
prática moderna, inovadora, contudo, muitas 
empresas ficam receosas em implementá-las. 

Nesse aspecto, não há necessidades de receios, 
considerando que o trabalho Home Office é 
devidamente regulamentado pela legislação 
trabalhista em nosso país, não havendo nenhum 
impedimento caso a sua empresa venha a 
aderir a essa modalidade. 

Por fim, após a implantação do trabalho de casa 
você poderá observar e usufruir das mudanças 
significativas no aspecto financeiro (economia), 
bem como na qualidade dos serviços dos seus 
colaboradores.

www.rochaemouta.com.br

