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1. RESUMO 

O presente artigo irá dissertar acerca das vantagens e benefícios do home 

office com foco nas pequenas e médias empresas. 

O objetivo é diagnosticar o papel da empresa, de cada departamento e do 

colaborador dentro do programa. O home office é uma opção de trabalho muito 

desejada nos tempos atuais, pois, une o conforto de estar em casa e a qualidade de 

vida ao trabalho.  

Sua finalidade é colocar o leitor em contato direto com o tema abordado, para 

que este possa conhecer melhor esta modalidade de trabalho. 

 

PALAVRA CHAVE: Home Offce. Qualidade de Vida. Planejamento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a crise financeira vem afetando cada dia mais o mercado, 

as empresas, em sua maioria de pequeno e médio porte acabam optando por 

demissões em massa como forma de redução de gastos, uma das alternativas para 

evitar tal medida e reduzir gastos é a implantação do modelo home office. 

Com a evolução dos meios de comunicação e o avanço tecnológico, adotar o 

trabalho a distância tornou-se mais fácil, dessa forma as empresas podem reduzir 

gastos devido a não obrigatoriedade do local fixo de trabalho, e segundo pesquisas, 

o home office pode aumentar a produtividade e proporcionar melhor qualidade de 

vida aos colaboradores.  

A implantação deste modelo de trabalho necessita de um padrão, que pode 

ser adaptado para qualquer empresa, para isso é preciso fazer o diagnóstico, 

levantar dados e informações, verificar as necessidades, equipamentos e custos, 

aspectos legais, vantagens e os benefícios que pode trazer para a empresa e por 

fim, saber se está implantação é viável para determinada empresa. 

Questionamentos:  

� O que é necessário e por onde começar a implantação? 

� Qual o papel de cada setor da empresa no processo de 

implantação? 

� Como mensurar, acompanhar e avaliar os resultados?  

� Quais são as vantagens que o empregado e o empregador 

ganham ao aderir ao programa?  



 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é apresentar para as empresas as vantagens e 

os benefícios do home office.  

Os objetivos específicos são: 

• Diagnosticar o papel dos setores de RH, financeiro, compras e TI para o 

processo de implantação; 

• Apresentar que haverá aumento de produtividade dos colaboradores 

relacionado à melhor qualidade de vida. 

 

4. METODOLOGIA 

O presente artigo foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas, com base 

em consultas a sites e livros que dissertam sobre o tema. 

 O artigo foi fundamentado com base no trabalho de diversos autores, 

principalmente André Brik e Marina Sell Brik, especialistas na área. E também 

pesquisas realizadas pela multinacional Dell.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com o mercado cada vez mais competitivo e as mudanças constantes, a 

tecnologia se tornou grande aliado para as organizações. 

De acordo com Chiavenato (2000, p. 96). 

"As empresas precisam utilizar alguma tecnologia para executar operações e 

realizar sua tarefa."  

O investimento em tecnologia tornou-se um fator determinante para o sucesso 

das organizações, as empresas investem em tecnologia para melhorar a qualidade 

de produtos, serviços, reduzir custos e diversos outros fatores. Investir em tecnologia 

para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores e trazer vantagens para o 

empregador é um método que está sendo muito utilizado nas organizações. O 

“Home Office”, segundo pesquisas realizadas por empresas como a Dell, este “novo” 

método de trabalho traz benefícios para o colaborador que ganha em qualidade de 

vida, administração de tempo e liberdade, e para o empregador que reduz custos 

como os logísticos com os colaboradores. 

Pensando em uma maneira para implantação do Home Office, foi realizado 

um breve planejamento, onde, sua adaptação varia  de acordo com a necessidade 



específica de cada empresa. Para isso, é necessário availar as seguintes etapas: 

1 – Diagnóstico; 

2 – Seleção de participantes; 

3 – Análise dos ambientes de trabalho remoto; 

4 – Análise de perfil dos gestores; 

5 – Utilização de ferramentas de gestão e comunicação remota; 

6 – Planjenar características do programa; 

7 – Redação de documentos com regras base; 

8 – Programa de capacitação, expansão e motivação dos envolvidos; 

9 – Lançamento do programa e ajustes; 

10 – Avaliação. 

O gestor de cada área é responsável por avaliar a viabilidade desta 

modalidade de trabalho em seu departamento e acompanhar a rotina das atividades. 

O acompanhamento e a avaliação pode ser feita através de relatórios semanais e/ou 

mensais, reuniões e videoconferências, e metas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Pela breve pesquisa realizada, foi observado que há muitas vantagens com a 

implantação deste programa, como a redução de veiculos pelas estradas, redução 

da lotação de meios de transporte, redução de emissão de gás carbonico liberado 

pelos veículos, redução nos custos logísticos, e encargos por parte da empresa com 

o colaborador, e maior qualidade de vida. 
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