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RESUMO 

Muitas empresas atualmente estão optando pelos serviços do Home Office, essa 

forma de trabalho, além de ser prazerosa aos funcionários que não precisam sair 

de suas residências para iniciar a jornada de trabalho, também foi uma solução 

muito bem vinda para minimizar a crise em que as empresas estão passando, 

pois ao invés de fazer o corte de funcionários essas empresas optaram por fazer 

corte de gastos, assim gerando menos desemprego e mantendo a produtividade. 
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INDRODUÇÃO 

Uma forma de trabalhar vem se difundindo cada dia mais nas organizações, o 

famoso Home Office. 

O Home Office ao pé da letra, significa escritório em casa, ou seja, o funcionário 

desenvolve as atividades em sua própria casa, sem ser necessário deslocar-se até 

a empresa.  

O teletrabalho, termo também usado com o mesmo significado de Home Office, 

envolve trabalhar remotamente em relação ao empregador ou em relação a um 

local de trabalho tradicional, por uma parte significativa do tempo, podendo ser 

período integral ou parcial (COSTA, 2004 e BARROS, 2007). 

Com a expansão da internet e o desenvolvimento de diversas tecnologias de 

informações, trabalhar em casa se tornou muito mais fácil e trouxe uma série de 

vantagens. 

Este trabalho tem a finalidade de apresentar este novo sistema, gratificante ao 

ponto de vista pessoal e vantajoso economicamente. 

 

OBJETIVOS 

Identificar as vantagens obtidas pelas empresas em adquirir o Home Office 

como uma forma de melhoria para sua empresa, minimizando os cortes de 

postos e custos e maximizando seus lucros e resultados.  



METODOLOGIA DE PESQUISA 

O presente trabalho apresenta um estudo exploratório e descritivo sobre o tema 

teletrabalho. No entendimento de Martins Júnior (2008, p. 73), o estudo 

exploratório é utilizado quando há que se aumentar “o conhecimento do 

pesquisador acerca do fenômeno que deseja investigar”.  

 

DESENVOLVIMENTO  

O Home Office a cada dia se torna mais essencial para as empresas em todo o 

mundo, é a maneia em que as empresas encontraram para obter menos gastos, 

segundo Morgan “até o ano de 2050, impulsionadas pelas novas ferramentas 

tecnológicas, a maioria da população mundial vai atuar em teletrabalho e Home 

Office”. 

Essa nova forma de trabalhar é umas das saídas mais eficazes de algumas 

empresas para driblar a crise e não dispensar seu quadro de funcionário. 

Segundo Mann, Varey e Button (2000). 

“o Home Office traz mudanças que necessitam ser 

observadas no meio empresarial, individual e social, por 

conta da flexibilidade de horário e individualização das 

tarefas, pois acarretam uma mudança na forma de 

gestão, a qual se vê inserida em uma autogestão do 

tempo e da carreira.”  

Eles acreditam que essa forma de trabalhar tem que ser bem estudada para que o 

funcionário não se sinta isolado. 

Umas das principais empresas que adotaram essa forma de trabalho são: Ticket, 

3M, Philips, GOL, Porto Seguro, entre outras. Trabalhando com Home Office as 

empresas possuem em média 30% de corte de gastos, sendo eles em água, 

energia, transporte, menor necessidade de espaço físico e manutenções 

associadas. 

Além das vantagens nos cortes de custos também aumenta em 54% a 

produtividade e 85% no engajamento e satisfação dos funcionários, maior 

concentração dos funcionários e minimiza atrasos. Segundo Censo 2010 (IBGE 

2012) 

“nas Unidades da Federação com a presença de grandes 

manchas urbanas contínuas e densamente ocupadas, o 

tempo de deslocamento para o trabalho superior a uma 

hora acontecia , principalmente, nos Estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro” 
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