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RESUMO 

Através de uma análise empírico-exploratória, a dissertação tem 

como objetivo principal contribuir para o entendimento dos 

impactos do teletrabalho na carreira do teletrabalhador. Dessa 

forma, procurou-se analisar as falas de teletrabalhadores de uma 

empresa multinacional americana, com o objetivo de construir uma 

interpretação capaz de identificar traços comuns nos discursos. 

Nesse processo, foram abordadas também questões sobre infra-

estrutura, isolamento social, produtividade, ambiente familiar, 

contato com outros funcionários, divisão de horas pessoais e 

trabalho, motivadores para decisão da opção de trabalho. Essas 

questões foram imprescindíveis para entender melhor o ambiente 

de trabalho, e explorar de forma mais completa os impactos das 

atividades do teletrabalho na carreira do teletrabalhador. 

ABSTRACT 

This dissertation aims at understanding the impacts of telework in 

the teleworker's career by means of an empiric-exploratory 

analysis. To this end, we have analyzed the speech of teleworkers 

of an American multinational company in order to achieve an 

interpretation capable of identifying common aspects of said 

speeches. In this process, we have also dealt with issues such as 

infrastructure, social isolation, productivity, familiar environment, 

contact with other co-workers, allocation of private and work hours, 

and elements which motivated the choosing of work option. These 

factors were highly important for providing a better understanding of 

the work environment, and for completely covering the impacts of 

telework in the teleworker’s career. 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização do problema 

O processo de adaptação ao mercado competitivo global tem gerado uma 

transformação no modelo de gestão levando as empresas a uma forma 

organizacional flexível e virtual (KUGELMASS, 1996). Além disso, o rápido 

desenvolvimento das novas tecnologias da informação e telecomunicação é 

claramente responsável por uma nova economia baseada cada vez mais no 

conhecimento e na informação (MATTOS e GUIMARÃES, 2005). 

A tabela 1 demonstra de forma esquemática as características da “velha” e 

da “nova” economia. É possível perceber a transformação em diversas áreas 

para suportar as necessidades da “nova” economia. 

TABELA 1: A “VELHA” E A “NOVA” ECONOMIA 

Aspectos determinantes Velha economia Nova economia 

Características gerais 

Mercados Estáveis Dinâmicos 

Âmbito da competitividade Nacional Global 

Estrutura Organizacional Hierárquica e 

burocrática 

Em rede 

Indústria   

Organização da produção Produção em massa Produção Flexível 

Principais motores do crescimento Capital e mão-de-obra Inovação e conhecimento 

Fontes de vantagem competitivas Redução de custos via 

economias de escala 

Inovação, qualidade, tempo de 

acesso a mercados. 

Importância da pesquisa e inovação Baixa a moderada Alta 

Relações com outras empresas Muito pouco freqüentes Alianças, parcerias. 

Governo   

Relações governos-empresas Requisitos impositivos Fomentar as oportunidades de 

crescimento 

Regulamentação Dominar e controlar Flexibilidade 

Fonte: Adaptado de MATTOS e GUIMARÃES, 2005 (p.4). 
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O desenvolvimento das empresas na nova economia não deriva de um mero 

crescimento das atividades econômicas existentes, mas reside 

fundamentalmente em um processo de transformação da estrutura produtiva que 

agrega valor à produção por meio da intensificação do uso da informação e do 

conhecimento (TIGRE, 2006). 

Apesar do teletrabalho representar uma nova forma de trabalho, em resposta 

aos anseios dessa “nova” economia, o conceito do teletrabalho já existia desde 

o início dos anos 1990, como resultado da evolução da tecnologia de 

comunicação. Durante essa evolução, novas formas organizacionais foram 

criadas para atender às mudanças tecnológicas descontinuadas dos anos 

recentes (DAY, 2003). Essa evolução tecnológica permitiu que as organizações 

adotassem o teletrabalho em resposta aos desastres naturais, à crise do 

petróleo, ao aumento do trânsito nas grandes metrópoles, aliados a fatores 

sociais como qualidade de vida e preservação do meio ambiente (CLEAN AIR 

COUNCIL, 2003).   

De acordo com o Conselho Internacional de Teletrabalho (International 

Telework and Council - http://www.telecommute.org/), nos Estados Unidos, entre 

1999 e 2001, houve um aumento de 8,4 milhões de teletrabalhadores, 

representando 28 milhões de pessoas ou 21 por cento de toda a força de 

trabalho americana. Desse total, 21,7 por cento trabalhava exclusivamente de 

casa.  

 

O artigo publicado por Carolina Jones (GARTNER GROUP, 2005) prevê que 

até o final de 2008, 41 milhões de empregados ao redor do mundo estarão 

trabalhando, ao menos 1 dia por semana, em casa e 100 milhões estarão 

trabalhando em casa ao menos 1 dia por mês. A tabela 2 demonstra o 

crescimento de 1% no número de empregados que trabalham ao menos 1 dia 

em casa por semana (a partir de 2004), enquanto o número de empregados que 

trabalham ao menos 1 dia em casa por mês cresce a um índice expressivo 

maior do que 2,5% (a partir de 2004). 
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TABELA 2: PREVISÃO DE TELETRABALHADORES NO MUNDO, 1998-2008 

(MILHÕES). 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Teletrabalho > 

8hrs/mês 

25.55 32.15 38.08 44.48 52.19 63.29 73.78 82.47 89.46 94.88 100.13 

Crescimento   25.8% 18.5% 16.8% 17.3% 21.3% 16.6% 11.8% 8.5% 6.1% 5.5% 

Teletrabalho > 

8hrs/semana 

9.80 11.96 14.40 17.63 21.48 26.39 30.54 33.95 36.82 39.18 41.39 

Crescimento   22.1% 20.4% 22.4% 21.9% 22.8% 15.8% 11.2% 8.5% 6.4% 5.7% 

População 

Empregada 

2,661.93 2,698.56 2,735.75 2,768.75 2,800.35 2,832.39 2,864.86 2,897.78 2,931.14 2,964.97 2,999.25 

(%) População 

Empregada, 

teletrabalho 

>8hrs/mês 

1.0% 1.2% 1.4% 1.6% 1.9% 2.2% 2.6% 2.8% 3.1% 3.2% 3.3% 

(%) População 

Empregada 

teletrabalho 

>8hrs/semana 

0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 0.8% 0.9% 1.1% 1.2% 1.3% 1.3% 1.4% 

 

Fonte: Gartner Dataquest (Junho, 2004). 
 

Seja para atender seus clientes de forma rápida, diminuir custos de ativos da 

empresa ou para penetrar em mercados distantes dos escritórios da empresa, 

esta nova geração de trabalhadores remotos tem aumentado de forma rápida.  

1.2. Formulação do problema 

Na leitura desse trabalho, são referenciados diversos estudos que apontam 

para o constante crescimento do número de teletrabalhadores ao redor do 

mundo, assim como autores que o descrevem como resposta necessária à 

economia globalizada. Entretanto há pouca referência bibliográfica que avalie, 

sob a ótica do teletrabalhador, os reais impactos do teletrabalho em sua 

respectiva carreira.  Essa análise será o foco central desse trabalho de 

pesquisa. 



 

 8 

Assim, a pergunta de pesquisa desse trabalho será: Quais os impactos do 

teletrabalho na respectiva carreira do teletrabalhador, sob a ótica do mesmo? 

1.3. Objetivo principal 

Utilizando uma abordagem empírico-exploratória o presente trabalho tem 

como objetivo principal estudar os impactos do teletrabalho, sob a ótica do 

teletrabalhador, em sua respectiva carreira.     

1.4. Objetivos secundários 

Como objetivos secundários deste trabalho destacam-se: 

• Identificar e detalhar os recursos físicos e tecnológicos utilizados pelo 

teletrabalhador. 

• Coletar o grau geral de satisfação do teletrabalhador com o 

teletrabalho e as razões que justifiquem esse grau.  

• Obter sugestões para aprimoramento do teletrabalho. 

1.5. Delimitação do estudo 

A principal delimitação deste estudo refere-se à escolha de teletrabalhadores 

de uma empresa de tecnologia da informação no Brasil. Apesar dessa pesquisa 

discutir aspectos gerais relacionados ao teletrabalho, seu escopo não considera 

outras empresas do mesmo segmento, de outros segmentos ou de outros 

países.  

1.6. Relevância do estudo 

Para sobreviver na atual conjuntura econômica global, as empresas são 

pressionadas a trabalhar com redes de gerenciamento virtuais onde 

profissionais colaboram com outros remotamente, produtos são gerados ao 

mesmo tempo em diversos lugares do mundo e determinados empregos se dão 

no ciberespaço.  (FRIEDMAN, 2005)  
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Nesse contexto, as organizações que buscam a competitividade, novos 

mercados e a sobrevivência adotam o teletrabalho como forma de organização 

do trabalho, conforme apresentado anteriormente pelo estudo de Carolina Jones 

(GARTNER GROUP, 2005), que prevê, até 2008, 41 milhões de empregados ao 

redor do mundo trabalhando ao menos 1 dia por semana remotamente. Para 

suportar esse cenário, as organizações precisam estar aptas a oferecer 

programas de teletrabalho adequados.  

Além disso, a sociedade está pressionando essa transformação, em resposta 

ao transporte urbano caótico nas grandes cidades, altos níveis de poluição, 

tempo gasto com viagens ao trabalho, carga extra de trabalho, entre outros.  

O presente estudo pretende oferecer material para o desenvolvimento de 

programas adequados de teletrabalho em organizações e contribuir para o 

entendimento do teletrabalho fundamentando caminhos para próximos estudos. 
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2. Referencial Teórico 

2.1 Flexibilização organizacional 

Nas décadas de 1960 e 1970 nos países da América do Norte e Europa, e 

posteriormente no Brasil a partir dos anos 1990, profundas mudanças no 

ambiente socioeconômico têm provocado uma revisão nos modelos de gestão 

das empresas (TENÓRIO, 2007). Antes desse período, os modelos de gestão 

das empresas e os padrões tecnológicos baseavam-se nos desdobramentos e 

avanços tecnológicos do trabalho desenvolvido por Henry Ford, denominado 

fordismo (PASSOS, 1999). O fordismo se fundamentava em três princípios 

básicos (TENÓRIO, 2007 p:19): 

• “intensificação, que consiste em diminuir o tempo de produção com o 

emprego imediato dos equipamentos e da matéria-prima e a rápida 

colocação do produto no mercado;” 

• “economicidade, que se baseia em reduzir ao mínimo o volume do estoque 

de matéria-prima em transformação” 

• “produtividade, que se fundamenta em aumentar a capacidade de produção 

do homem no mesmo período de tempo, por meio da especialização e da 

linha de montagem.” 

Após a Segunda Guerra Mundial, os princípios do fordismo suportaram um 

dos maiores ciclos expansivos da história do capitalismo em escala mundial. 

Entretanto, a partir de 1969, esse ciclo expansivo dá mostras de esgotamento, 

sobretudo pela quase estagnação dos incrementos da produtividade do trabalho 

e, a partir de 1974, pela inflexão sofrida pela economia mundial (PASSOS,  

1999).  

Com a crise, as mediações do Estado, que antes garantiam a estabilidade da 

produção em massa e dos mercados consumidores, foram substituídas pelas 

determinações do mercado (TENÓRIO, 2007).  Como resultado, a concorrência 
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internacional aumenta num movimento denominando globalização (PASSOS, 

1999).  

A globalização se difere do fenômeno de acumulação de capital vivido pelo 

mundo desde o século XVI, porque transforma o capital em uma unidade 

interdependente, transportado por uma infra-estrutura baseada nas novas 

tecnologias de informação e comunicação (CASTELLES, 2000 apud TENÓRIO, 

2007).  A taxa de aumento de quase 10 vezes no fluxo financeiro entre os países 

norte americanos e europeus, no período de 1980 a 1992, comprova essa 

afirmação (CASTELLES, 2000 apud TENÓRIO, 2007). 

Dessa forma, a globalização constitui um potente fator de difusão das 

chamadas novas tecnologias da informação e da comunicação, ao mesmo 

tempo em que proporciona o desenvolvimento do produto das bases materiais 

dessas redes (COCCO, 1999). 

É importante ressaltar que a crise do modelo fordista já era latente e 

perceptível, desde os anos 1960, por alguns sinais importantes como: 

Insatisfação dos trabalhadores quanto às condições e ao conteúdo do trabalho, 

crises sociais causadas pela desigualdade social entre os trabalhadores 

(grandes empresas vs. pequenas; homens vs. mulheres etc.), estado incapaz de 

levar os benefícios do fordismo a todos (políticas de austeridade econômica), 

baixa qualidade de produtos/serviços oferecidos, etc  (Harvey, 1994 apud 

TENÓRIO, 2007).  

A busca e manutenção dos ganhos das corporações, e até mesmo sua 

sobrevivência, nesse novo ambiente competitivo e complexo, motivaram a 

ruptura desse modelo e conseqüente revisão dos processos e estruturas 

organizacionais de caráter flexibilizador (TENÓRIO, 2007). Como resultado, 

surgem novas formas de gestão inovadoras de modo a superar a antiga 

organização por postos de trabalho fixos com tarefas especializadas. (PASSOS, 

1999). Adicionalmente, a antiga automação rígida das cadeias fordistas de 
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produção é substituída por uma automação flexível totalmente integrada por 

computadores (PASSOS, 1999). 

Com relação ao trabalhador, no fordismo, este não exerce controle sobre a 

concepção, o processo, os instrumentos de trabalho e, até mesmo a 

comercialização, atuando quase como mera extensão da máquina (TENÓRIO, 

2007). No novo paradigma, o desempenho das empresas depende cada vez 

mais dos trabalhadores que, para se tornarem mais produtivos, devem dispensar 

a disciplina proporcionada pelo padrão fabril, adotando um trabalho feito de 

atividades de coordenação, inovação e gestão (COCCO, 1999).  

Emerge um novo tipo de trabalhador, capaz de propor inovações técnicas e 

soluções comunicacionais adequadas a uma organização cuja mecânica implica 

em níveis cada vez mais importantes de cooperação e de subjetividade 

(COCCO, 1999). Além disso, as novas tecnologias da informação e 

comunicação possibilitaram uma comunicação de longa distância mais eficiente 

e em tempo real, desenvolvendo várias formas de trabalho flexível como, por 

exemplo, o teletrabalho (ALBAGLI, 1999).  

“Essa flexibilidade representa freqüentemente, relações e condições de 

trabalho mais instáveis e inseguras, do ponto de vista do trabalhador, gerando a 

tendência à individualização dos contratos de trabalho, em detrimentos dos 

acordos coletivos por categoria, bem como colocando novas questões para as 

legislações trabalhistas e de seguridade social para lidar com esse novo e 

crescente contingente de trabalhadores (...). Além disso, a possibilidade de 

acesso, a partir de qualquer ponto, a conteúdos e serviços diversos, através dos 

meios eletrônicos, diminui as fronteiras entre os espaços (e os tempos) 

domésticos, do trabalho e do lazer” (ALBAGLI, 1999:p.306). 

No caso brasileiro, apesar de tardia, a situação de ruptura chegou de forma 

mais intensa, porque “encontrou um país recém saído de um regime autoritário, 

com mercado protegido, altas taxas inflacionárias, com modelo de gestão 
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empresarial focalizado no ganho financeiro em detrimento do próprio negócio e 

com práticas gerenciais ainda remanescentes de conceitos fordistas” 

(TENÓRIO, 2007:p.23). Em adição, a abertura comercial no final dos anos 1980, 

encontrou uma indústria acomodada, sem estímulo para a inovação e para a 

diferenciação de produtos, criando dificuldade para que a indústria brasileira, 

formada por grupos pequenos em relação aos congêneres internacionais, se 

inserisse no mercado global (NEGRI e SALERNO, 2005). 

Adicionalmente, a posterior estabilização econômica introduzida pelo Plano 

Real eliminou o “cobertor protetor” do ganho financeiro, expondo ainda mais as 

empresas à intensa competição mundial (TENÓRIO, 2007). Todos esses fatores 

impossibilitaram que a indústria brasileira participasse de forma ativa nos 

negócios da tecnologia de informação, microeletrônica e informática (NEGRI e 

SALERNO, 2005), forçando as empresas a uma intensa e rápida modernização 

dos seus métodos de gestão e produção de forma a manterem-se vivas nesse 

contexto (TENÓRIO, 2007). 

 Em conclusão, para enfrentar esses desafios, empresas têm buscado a 

flexibilização organizacional, através da descentralização de atividades, redução 

de níveis hierárquicos e delegação de poderes aos níveis operacionais, de forma 

a que os empregados possam atender às demandas externas e internas a 

tempo e nas condições exigidas (TENÓRIO, 2007). Conforme mencionado 

anteriormente, o teletrabalho, possibilitado pela evolução na tecnologia de 

comunicação de longa distância e em tempo real (ALBAGLI, 1999), propicia uma 

resposta adequada a um ambiente que conta com trabalhadores capazes de 

propor inovações técnicas e soluções comunicacionais em organizações com 

demandas cada vez maiores de cooperação e de subjetividade (COCCO, 1999). 
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2.2 Carreira: definição, aspectos culturais e ancoras de carreira 

Coelho (2000) relata que, com as mudanças da economia, a expansão dos 

mercados globais, o avanço da tecnologia e a alta densidade demográfica, as 

organizações tornaram-se mais enxutas para se tornarem mais ágeis e flexíveis.  

Nesse processo de enxugamento e redução dos níveis hierárquicos, as 

organizações passaram a valorizar profissionais generalistas, com visão do todo 

e capazes de executar várias tarefas.  

Balassiano e Costa (2006) adicionam como resultado dessa transformação o 

fato das empresas passarem também a contratar mão-de-obra por meio do 

artifício da prestação de serviços, escapando das obrigações trabalhistas. A 

folha de pagamentos é reduzida e os processos demissionários são facilitados, 

elevando os índices de rotatividade. Dessa forma, o trabalhador não tem 

perspectivas claras quanto ao seu aproveitamento e evolução na empresa. 

Os autores também apontam para relações entre empresa e trabalhador 

cada vez mais frias, interesseiras e utilitárias. Concluindo que, terminada as 

possibilidades de aquisição de novos conhecimentos, o indivíduo procura outra 

fonte de aprendizado em outra empresa.  

Como argumenta Costa e Campos (2006), a tradicional carreira inserida no 

chamado sistema de produção fordista, em que o trabalhador percorria uma 

linha reta ascendente, numa única organização, por quase uma vida inteira, foi 

alterada, na medida em que este sistema entra em crise e o capitalismo caminha 

para sistemas de produção caracterizados por processo de trabalho, tecnologia 

e mercados mais flexíveis. 

Com tantas transformações ocorrendo no meio organizacional era de se 

esperar que o conceito de carreira fosse alterado. Provinda da palavra “estrada” 

no latim, o significado da palavra carreira assumiu diversas definições até que 

somente a partir do final do século XIX, passou a significar “um curso da vida 
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profissional ou emprego, que permite uma oportunidade de progresso ou avanço 

no mundo” (BRIDGES, 1995 apud COELHO 2000). 

O termo carreira adquire outras dimensões extraídos da literatura da ciência 

social, conforme apresentado por Coelho (2000). Entretanto, segundo a autora, 

os dois significados mais representativos, por não carregarem juízo de valor, são 

(HALL,1976 apud ARTHUR; ROUSSEAU, 1996, p.6-7): 

• “carreira como a seqüência de ocupações assumidas por um 

indivíduo durante sua vida – histórico de trabalho de um indivíduo, 

independente da ocupação ou nível, durante o curso de sua vida 

profissional”, 

• “carreira como uma seqüência de experiências relacionadas ao 

trabalho – modo como a pessoa vivencia a trajetória de empregos e 

atividades que constituem seu histórico profissional”. 

De fato, o conceito de carreira refletiu também as alterações nos acordos 

implícitos que garantiam, na década de 1960, a estabilidade do vínculo 

empregatício, em troca da dedicação aos objetivos organizacionais (MARTINS, 

2006). Houve uma substituição da lealdade total à empresa, por um 

comportamento predominantemente individualista, por parte dos empregados 

(BALASSIANO e COSTA, 2006).  

Na medida em que a mudança significa crescimento e aprimoramento 

profissional, essa migração entre um emprego e outro torna o indivíduo mais 

empregável. Assim, a estabilidade deixa de ser uma virtude e passa a ser 

sinônimo de acomodação e falta de visão do trabalhador (LEMOS, 2006). 

Lemos (2006) acrescenta que essa “liberdade” também se manifesta em 

novas formas de trabalho que não fixam mais os trabalhadores ao escritório 

convencional. Nessas novas formas de trabalho como, por exemplo, o 

teletrabalho, o empregado passa a ter autonomia sobre suas atribuições, 

organizando seu horário de trabalho de acordo com as novas conveniências. 
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Entretanto, essa autonomia, não o desobriga de cumprir metas. Ao contrário, a 

competição entre trabalhadores torna esses prazos e metas ainda mais rígidos 

(LEMOS, 2006). 

“Por mais atraentes que possam apresentar-se as promessas de autogestão 

de carreiras, é preciso indagar as reais possibilidades de a carreira seguir o 

itinerário idealizado por um indivíduo onisciente de seus desejos, capaz de 

conhecer e refletir de forma estruturada sobre seus objetivos de curto, médio e 

longo prazos, num mundo de escolhas voluntárias e opções infinitas em busca 

de felicidade pela via profissional” (BALASSIANO e COSTA, 2006, p.67-68). 

 

Os aspectos culturais em que o trabalhador está inserido também 

influenciam na sua percepção de carreira. Dessa forma, para essa dissertação, 

em que se investiga os impactos do teletrabalho na carreira do teletrabalhador, 

acredita-se que é de fundamental importância compreender como o 

teletrabalhador define e percebe sua carreira.  

Edgar H. Schein, em artigo publicado no “Journal of Occupational Behaviour” 

(1984), descreve que os aspectos culturais representam uma preocupação 

inevitável para os projetos de pesquisa envolvendo carreira ou desenvolvimento 

de carreira. Segundo o autor, no inicio dos anos 1970 diversos pesquisadores 

acreditavam que a palavra carreira somente definia profissionais com altas 

ocupações onde estava intrínseco o progresso hierárquico e avanço nos níveis 

de educação. Nesse sentido o conceito de carreira jamais poderia ser aplicado a 

trabalhadores de sub empregos ou autônomos como taxistas, faxineiros ou 

prostitutas. Somente a partir dos anos 1980, quando Michael J. Driver 

apresentou as expressões carreira linear, estada estável e carreira espiral, e 

Adriaan van Maanen descreveu pela primeira vez a carreira como veiculo de 

progresso ocupacional, o conceito de carreira começou a ser aplicado para 

todos (SCHEIN, 1984). 
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Durante a conferência de planejamento e desenvolvimento de carreira 

realizada em 1975, pelo “International Labor Office”, Schein percebeu que 

apesar da transformação na definição de carreira havia diferenças aparentes 

nas percepções de carreira entre os Estados Unidos e países da Europa 

Ocidental e o grupo dos países Socialistas como Polônia, Bulgária e União 

Soviética. A conotação de carreira para os países socialistas implicava em 

ambição pessoal acima do que poderia ser justificado como bom para o sistema 

socialista, enquanto o termo “carrerista” era atribuído a trabalhadores com 

ambição excessiva também prejudicial ao sistema socialista. Dessa forma, não 

seria possível utilizar um conceito universal de carreira (SCHEIN, 1984). 

Em adição, o autor relembra as conclusões de seu estudo longitudinal com 

44 alunos da Sloan School of Management do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Utilizando entrevistas para examinar a história de trabalho e 

as razões das decisões relativas à carreira no período de 1961 a 1973, Schein 

identificou inicialmente cinco categorias de razões e padrões de escolhas ao 

longo do desenvolvimento da carreira. Essa combinação de áreas percebidas de 

competência, motivos e valores que servem de guia para as decisões relativas à 

carreira individual recebeu a denominação de ancoras de carreira. 

Posteriormente, Schein (1993) retomou à pesquisa e identificou mais três 

âncoras e no artigo “Career Anchors Revised: implication for career development 

in the 21st century” (1996), reafirma e analisa as mudanças e conteúdos das 

âncoras de carreira e suas implicações para o desenvolvimento de carreira no 

mundo contemporâneo.  

Para o autor, existem dois tipos de carreira: interna e externa. A carreira 

interna envolve o modo de perceber o desenvolvimento ao longo do tempo da 

vida profissional, ou seja, é a imagem própria que cada um possui e vê no seu 

trabalho e no papel que desenvolve profissionalmente. A carreira externa 

compreende os degraus requeridos dentro de uma organização para progredir 

em uma ocupação.  
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Além disso, ao longo da pesquisa, Schein identificou dez estágios que variam 

de acordo com a profissão ou a pessoa: “uma carreira é constituída de várias e 

significativas unidades ou fases, reconhecidas pela pessoa e pela sociedade, 

embora o espaço de tempo associado a cada uma delas varie muito de acordo 

com a profissão ou com a pessoa que a exerce” (SCHEIN, 1996). São 

apresentadas a seguir, as características resumidas de cada estágio: 

Estágio 1 – Crescimento, fantasia e exploração: período associado à infância 

e adolescência, quando a profissão ocupa apenas um pensamento, a pessoa 

começa seu processo educacional; 

Estágio 2 – Educação e treinamento: período de escolarização e definição 

relativo à profissão, é o momento de treinamento (técnico ou não); 

Estágio 3 – Entrada no mundo do trabalho: é a época de adaptação com a 

realidade de trabalho com a formação realizada; 

Estágio 4 –Treinamento básico e socialização; é o período de aprendizado 

pessoal e socialização em que o profissional busca seu aperfeiçoamento, 

duração e intensidade desse período depende do trabalho e da profissão 

escolhida; 

Estágio 5 – Reconhecimento como membro: nesta fase, os objetivos e 

valores se definem e o profissional passa a ser aceito como membro da 

organização. Surge uma auto-imagem significativa em relação à profissão; 

Estágio 6 – Estabilização, permanência como membro: aparece após cinco a 

dez anos de uma carreira e está associada à estabilidade e permanência como 

membro; 

Estágio 7 - Crise no meio da carreira, reavaliação: é o momento em que a 

maioria das pessoas busca uma reafirmação de si mesmo, quando está bem na 
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carreira, questionando suas escolhas iniciais, sobre o nível alcançado e sobre 

seu futuro; 

Estágio 8 – Avanço, recomeço ou estabilização: após a crise e reavaliação, é 

comum que ocorra a reafirmação, avanço e busca de desenvolver ou refazer 

perspectivas profissionais; 

Estágio 9 – Desligamento: é o período que antecede a aposentadoria e o 

declínio do envolvimento da pessoa com a profissão e ritmo de trabalho; 

Estágio 10 – Aposentadoria: possui caráter diferente e varia de pessoa para 

pessoa; para alguns, é o descanso conquistado após o trabalho de uma vida 

inteira, e para outros, uma experiência traumática de incapacidade para 

produzir. 

A durabilidade dos estágios não está relacionada com a idade, podendo ser 

longos ou curtos. Cada um desses estágios proporciona uma espécie de 

esquema interno das atividades para cada pessoa. 

Na medida em que a carreira se desenvolve, a pessoa procura respostas 

para questões sobre quais são os seus talentos, habilidades e áreas de 

competências; os pontos de força e fraqueza; os motivos, necessidades e 

objetivos na vida e os principais valores. Ao responder essas questões, estamos 

construindo um conceito de si mesmo, que começa a funcionar cada vez mais 

como um verdadeiro guia ou como uma ‘âncora’, que define as escolhas de 

carreira (SCHEIN, 1993). 

As oito categorias de âncoras de carreira identificadas por Schein (1993), 

após seu estudo longitudinal, são apresentadas a seguir com a característica 

principal, o tipo de trabalho, a remuneração e benefícios, o sistema de promoção 

e o tipo de reconhecimento que cada pessoa busca quando possui uma 

determinada âncora. 
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Competência Técnica-profissional 

Essa âncora reflete uma preocupação principal em exercitar suas aptidões e 

continuar a desenvolvê-las ao máximo. As pessoas dessa âncora buscam ser a 

referência de especialista na área que atuam, tornando-se um expert.  

• O tipo de trabalho: deve estar relacionado com testar suas habilidades 

e competências; caso não ocorra, o trabalho logo se torna 

desinteressante.  

• A remuneração e os benefícios que buscam devem estar de acordo 

com as competências e experiências profissionais e educacionais. 

Geralmente preferem salários fixos e benefícios móveis de acordo 

com o mercado.  

• O sistema de promoção que consideram é a ampliação de atribuições, 

contando com mais recursos e responsabilidades do que aqueles 

associados somente a um cargo administrativo.  

• O tipo de reconhecimento que vem de outros especialistas da área do 

profissional é mais valorizado do que os vindos de membros que não 

são especialistas. Buscam em seu reconhecimento a oportunidade de 

aperfeiçoamento profissional e desenvolvimento pessoal dentro de 

sua especialidade. 

Competência Administrativa Geral 

As pessoas dessa âncora objetivam subir os degraus hierárquicos da 

empresa até alcançar os cargos de maior responsabilidade A pessoa percebe 

que ela realmente quer se tornar uma administradora, que a gerência lhe 

interessa, que ela tem um nível de competência requerido para a função e que 

tem ambição para subir na hierarquia da organização, onde será responsável 

por decisões e planos importantes e que, pelo seu esforço, será responsável 

pelo sucesso ou fracasso da organização.  
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• O tipo de trabalho deve estar relacionado com responsabilidade em 

alto grau, oportunidade de liderança e em contribuir para o êxito da 

organização.  

• A remuneração e os benefícios que as pessoas dessa âncora buscam 

estão relacionadas à habilidade administrativa geral que possuem. 

Avaliam a si mesmos pelo seus níveis de rendimentos alcançados; 

esperam ser bem remunerados por resultados obtidos.  

• O sistema de promoção de que fazem questão é a promoção baseada 

no mérito, desempenho, reconhecimento e resultados.  

• O tipo de reconhecimento que buscam são as promoções para cargos 

de maior responsabilidade, avaliados sempre em termos de títulos, 

salário, número de subordinados, importância do setor, orçamento e 

influência nas decisões. 

Autonomia e Independência 

O que move as pessoas dessa âncora é o fato de não suportarem estar 

presos a normas, regras, métodos e expedientes de trabalho. Sua necessidade 

é a de fazer as coisas do seu jeito, ritmo e padrões próprios. As pessoas dessa 

âncora têm uma preocupação primária com as ações e as escolhas capazes de 

permitir autolibertação das restrições e constrangimentos, e possibilitar o 

desenvolvimento de uma carreira na qual seja possível escolher quando 

trabalhar, em quê e com quanto empenho, segundo suas próprias normas. 

• O tipo de trabalho deve estar relacionado com a autonomia. Preferem 

trabalhos com prazos e metas definidos, mas estando por sua conta 

os meios de alcançá-los.  

• Não gostam de remuneração e benefícios que estejam ligados à 

estabilidade. Preferem ser remunerados e receber os benefícios 

conforme o término do trabalho e o resultado alcançado.  

• O sistema de promoção tradicional não os atrai, apenas aqueles que 

lhe possibilitem maior autonomia e independência.  
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• O tipo de reconhecimento vem do prestígio, resultados e indicações 

para outros projetos, bem como a divulgação dos seus trabalhos e 

resultados alcançados. 

Segurança e Estabilidade 

A necessidade de segurança e estabilidade de forma a sentirem-se seguras, 

é o que move as pessoas dessa âncora. Freqüentemente, procuram empregos 

em organizações que proporcionem estabilidade, possuam programas de 

benéficos definidos e tenham uma imagem de solidez e confiança  

• O tipo de trabalho deve estar relacionado com segurança e 

estabilidade. Geralmente estão ligados a empregos públicos que 

garantem estabilidade.  

• As pessoas desta âncora preferem ser remuneradas com planos e 

benefícios constantes e previsíveis baseados em tempo de serviço.  

• Um sistema de promoção baseado em tempo de serviço e bom 

desempenho e um sistema de classificação hierárquica determinado 

pela relação de tempo de trabalho em um determinado nível para ser 

promovido são a que buscam as pessoas dessa âncora.  

• O tipo de reconhecimento está ligado à lealdade e ao desempenho 

uniforme ao longo de sua vida profissional na organização. 

Criatividade Empresarial 

Pessoas que se sentem motivadas para criar novos negócios próprios, 

desenvolvendo novos produtos e serviços, organizando novas empresas ou 

organizando empresas existentes possuem essa âncora. O que move as 

pessoas dessa âncora é o impulso criativo especificamente orientado para 

novas organizações, produtos e serviços que possam ser identificados como 

esforços de empresário e de empreendedor.  
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• O tipo de trabalho deve estar relacionado com a criação, geralmente 

em empresas próprias.  

• A remuneração e os benefícios não são importantes, pois a questão 

mais importante é a propriedade.  

• O sistema de promoção em geral dos empresários é aquele que lhes 

permita estar no nível que precisarem, com poder e liberdade para 

exercerem funções que consideram fundamentais e atendam as suas 

necessidades de continuar a exercitar a sua criatividade.  

• A criação de um empreendimento e a construção de fortuna são 

maneiras de como as pessoas dessa âncora buscam o 

reconhecimento. 

Dedicação a uma Causa 

O que move as pessoas dessa âncora são ocupações que incorporem no 

trabalho valores importantes para si. Desejam fazer alguma coisa para melhorar 

o mundo de alguma maneira.  

• O tipo de trabalho deve estar relacionado com o desejo de servir e 

profissões de ajuda como medicina, enfermagem, serviço social, 

educação ou devem estar em organizações que podem influenciar ou 

planejar políticas sociais.  

• A remuneração e os benefícios não são fundamentais, mas desejam 

remuneração justa pelo seu trabalho.  

• O sistema de promoção não está ligado à remuneração monetária, 

mas a posições que lhe permitam maior influência e possibilidade de 

exercer a sua causa.  

• O tipo de reconhecimento e apoio por parte dos colegas e superiores 

são valorizados e querem sentir que seus valores são compartilhados 

pela organização. 

Desafio Puro 
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As pessoas dessa âncora procuram empregos onde tenham de enfrentar 

problemas cada vez mais difíceis e complexos. O sucesso está representado por 

vencer obstáculos impossíveis, resolver problemas insolúveis, vencer em 

situações extremamente adversas. O desafio é colocado em termos 

interpessoais e competitivo, sendo isso importante para a pessoa. A área 

profissional, organização empregadora, sistema de remuneração e benefícios, 

bem como o de promoção e formas de reconhecimento ficam subordinadas à 

condição do emprego proporcionar oportunidades constantes de provarem sua 

capacidade. Gostam de destacar como suas carreiras são diversificadas e 

desejam uma gerência geral, pela variedade de desafios. Como são altamente 

motivadas e com elevado grau de anti-desenvolvimento por si mesmas, por 

vezes podem tornar-se inflexíveis e deixar difícil a vida daqueles que não têm 

aspirações semelhantes. 

Estilo de Vida 

O que move as pessoas dessa âncora é a integração da carreira com suas 

necessidades individuais, sociais e familiares. Geralmente são competentes e 

valorizam a carreira, mas não abrem mão de outras necessidades pessoais, 

procuram a integração de ambas. A pessoa prefere a flexibilidade acima de 

tudo, buscam mais uma atitude organizacional do que propriamente um 

programa específico – uma atitude que reflita respeito pelos interesses pessoais 

e familiares. 

Na perspectiva de Schein (1996), para o século XXI, as pessoas terão de se 

tornar mais autoconfiantes e descobrirem onde suas âncoras melhor se 

encaixam dentro de uma estrutura ocupacional emergente. Cada categoria de 

âncora pode tornar-se problemática à medida que o mundo e a estrutura 

organizacional tornam-se mais difíceis. 

Dessa forma, Schein (1996) acredita que a habilidade para analisar a si 

mesmo, habilidade em descobrir que tipo de trabalho está disponível e um 
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pensamento estratégico de futuro são um diferencial para os trabalhadores. 

Schein (1996) também acredita que, no futuro, teremos de nos tornar aprendizes 

contínuos, autoconfiante e capazes de trabalhar em contexto de mudanças. 
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2.3 Evolução do Teletrabalho  

Não existe uma definição clara sobre a origem do teletrabalho no mundo 

corporativo. Alguns registros apontam para a experiência de John Edgard 

Thompson, presidente da empresa “Pennsylvania Railroad” nos Estados Unidos, 

ao implementar em 1857 um sistema privado de telégrafo para gerenciar 

divisões remotas (WARD, 1997). Em 1962, na Inglaterra, Stephane Shirley criou 

um pequeno negócio chamado Freelance Programmers, para ser gerido por ela 

em casa, escrevendo programas de computador para empresas (WARD, 1997). 

A idéia do teletrabalho só entra no debate administrativo na década de 1970,  

através do físico americano Jack Nilles, quando Nilles dirige o primeiro projeto 

sobre o teletrabalho nomeando a experiência de telecommuniting para se referir 

à possibilidade de eliminar o trajeto de casa ao trabalho, por meio de recursos 

das tecnologias de comunicação e informação (NILLES, 1998). 

Desde então, o termo teletrabalho é comumente utilizado para definir 

empregados que trabalham distante do escritório, descrevendo não só os 

empregados que trabalham exclusivamente em casa, mas também os que 

trabalham em outros lugares que ofereçam acesso à rede de comunicação, 

como aeroportos, hotéis, restaurantes, entre outros. 

Para Costa (2004), pode-se pensar em diferentes formas de organização do 

teletrabalho, dependendo do local onde ele é realizado. A autora cita os arranjos 

mais comuns, a seguir: 

• Home-office – é o teletrabalho realizado no domicílio do teletrabalhador; o 

espaço de trabalho na empresa é mudado para um escritório na residência 

do trabalhador. 

• Teletrabalho móvel – o trabalho é realizado por pessoas que estão 

constantemente se movimentando, seja em viagens, visitando ou 

trabalhando nas instalações de clientes; os teletrabalhadores móveis usam 
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celulares, laptops, palmtops, por exemplo, para a realização de suas 

tarefas; o escritório passa a ser qualquer lugar onde o teletrabalhador 

esteja: o carro, o avião, o trem ou o escritório do cliente. 

• Escritórios satélites – escritórios pertencentes à própria empresa, 

geralmente em áreas fora do centro, em locais de aluguel mais barato e de 

acesso mais fácil para os empregados. 

• Telecentros – escritórios equipados com os recursos tecnológicos 

necessários ao teletrabalho, onde diversas empresas ou pessoas podem 

alugar espaço pelo tempo necessário (um dia, uma semana ou o período 

de um projeto). 

• Telecottages – proposta originária dos países escandinavos. É uma 

iniciativa típica das comunidades para atrair empregos, atualizar a mão-de-

obra e criar competitividade para a economia local, especialmente na 

Europa. Os telecottages funcionam como locais onde é oferecido 

treinamento e disponibilizada infra-estrutura e tecnologia para moradores e 

empresas da comunidade, e em praticamente todos os casos recebem ou 

receberam subsídios governamentais. 

Outro ponto citado por Costa (2004) se refere à inexistência de consenso 

quanto ao tempo mínimo que uma pessoa deve teletrabalhar para que seja 

considerada teletrabalhador de fato. Segundo Costa (2004), a European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, agência da 

União Européia, sugere o mínimo de 20% do tempo de trabalho fora do 

escritório ou do local tradicional de trabalho para que se caracterize o 

teletrabalho. Entretanto, nem todas as pesquisas e estudos seguem essa 

recomendação. 

O interesse pelo tema cresceu significamente com a evolução da tecnologia 

de comunicação nos anos 1990, a qual criou novas formas organizacionais para 

responder às mudanças tecnológicas descontinuadas dos anos recentes (DAY, 

2003). A evolução tecnológica permitiu que as organizações adotassem o 

teletrabalho em resposta aos desastres naturais, à crise do petróleo, ao aumento 
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do trânsito nas grandes metrópoles, aliado a fatores sociais como qualidade de 

vida e preservação do meio ambiente (DAY, 2003). 

Como citado no capítulo 1, de acordo com a página na Internet do Conselho 

Internacional de Teletrabalho (International Telework and Council), nos Estados 

Unidos, entre 1999 e 2001, houve um aumento de 8.4 milhões de 

teletrabalhadores, representando 28 milhões de pessoas ou 21 por cento de 

toda a força de trabalho americana.  

O teletrabalho é popular também fora dos Estados Unidos, como demonstrou 

a pesquisa realizada na Inglaterra em 2003 pelo Department of Trade and 

Industry e divulgada em sua página na Internet (http://www.dti.gov.uk/). Nessa 

pesquisa, 2.2 milhões de indivíduos diziam trabalhar fora dos escritórios, porém 

conectados através da Internet. Segundo a própria instituição, espera-se um 

crescimento do número de trabalhadores em 65 por cento até o final de 2007.  

Estudos mais recentes divulgados na página da Internet da empresa canadense 

Innovisions (http://www.ivc.ca/) estimam os teletrabalhadores em 16.2 milhões 

ou 10,8 por cento de toda a força de trabalho da Europa até o final de 2006. A 

mesma página acrescenta que em 1999, o número de teletrabalhadores 

representava 10,8 por cento de toda a força de trabalho da Finlândia e 8 por 

cento da Suíça. 

Diversos estudos demonstram os benefícios dos programas de teletrabalho. 

Alguns deles apontam para a redução de custo e maiores índices de 

produtividade (GRANTHAM, 1996), redução das despesas com imóveis (Kurland 

and Bailey, 1999), habilidade de reter empregados (LUPTON e HAYNES, 2000), 

índices menores de demissão de empregados e redução de absenteísmos 

(PRATT, 1999).  

Os teletrabalhadores, em comparação ao não-teletrabalhadores, detêm 

maior grau de satisfação com o trabalho (Igbaria e Guimaraes, 1999). Além 

disso, os teletrabalhadores têm um aumento da motivação quando saem do 
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escritório tradicional (LUPTON e HAYNES, 2000) e tambêm aumentam o nível 

de comprometimento com a organização (IGBARIA e GUIMARAES, 1999). 

Além disso, o teletrabalho se apresenta como solução apropriada para o 

gerenciamento de organizações virtuais (FRIEDMAN, 2005). Nesse ambiente, a 

empresa não arca com os custos de transferência para movimentar o 

empregado e dá oportunidade para pessoas especiais que tenham dificuldade 

de locomoção (KUGELMASS, 1996).  

O teletrabalho também traz benefícios para a sociedade. Os 

teletrabalhadores ajudam a reduzir a poluição, diminuindo o tráfico, diminuindo a 

necessidade de novas rodovias e o consumo de combustível (CLEAN AIR 

COUNCIL, 2003).    

Apesar de todos os benefícios apresentados, Lupton e Haynes (2000) 

apontam a diminuição da socialização com colegas de trabalho como uma das 

principais barreiras para adoção do teletrabalho. Nilles (1998) e Kugelmass 

(1996) acreditam que a maior barreira para o trabalho remoto é o seu 

gerenciamento. Segundo os autores, os gerentes precisam modificar suas 

atitudes tradicionais no ambiente remoto.  

O gerenciamento deve estar alinhado à nova forma organizacional virtual 

(DAY, 2003). Segundo o autor, nessa organização, funcionários, fornecedores e 

clientes estão geograficamente dispersos, mas unidos pela tecnologia. Novas 

tecnologias de informação possibilitaram o surgimento desse modelo 

operacional, à medida que clientes e empresas utilizam sistemas de 

comunicação de alta velocidade para comprar e vender produtos e serviços em 

qualquer parte, em vez de comprar esses serviços em um ponto de contato, 

como uma loja ou um escritório. Essas tecnologias também criaram mecanismos 

para, de maneira barata, unir as organizações e as operações realizadas a 

distância. A organização virtual é, em grande parte, sem fronteiras, na medida 

em que a realização de tarefas, o acesso aos fornecedores e a entrega dos 
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produtos se dão em centenas, senão milhares, de locais físicos amplamente 

espalhados. (DAY, 2003).  

Na organização virtual, o trabalho é transformado em uma atividade que 

pode ser feita em qualquer lugar a qualquer hora, não sendo fácil delinear os 

limites das próprias organizações no espaço e no tempo. No espaço, porque os 

teletrabalhadores estão espalhados por diversos lugares, e no tempo, porque os 

teletrabalhadores trabalham em horários flexíveis ou até mesmo em outros fuso 

horários (KURLAND e BAILEY, 1999 apud COSTA, 2004). A organização passa 

a funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana.  

 

2.4 Carreira e Teletrabalho  

No trabalho distante do escritório, o empregador deixa de controlar o 

empregado da forma tradicional para contar com o autocontrole e autodisciplina 

do indivíduo. Nesse sentindo, o trabalhador comprometido com sua 

empregabilidade é incapaz de afastar-se de suas responsabilidade e descuidar 

de sua reputação profissional, pois a produtividade do trabalhador decorre 

menos do tempo de trabalho e mais do comprometimento subjetivo do mesmo 

(LEMOS, 2006).  

Entretanto, associado a essa liberdade, os teletrabalhadores são alvos de um 

sentimento de perda de espaço ou de posição dentro da empresa 

(KUGELMASS, 1996).   Segundo o autor, os teletrabalhadores são prejudicados 

no quesito desenvolvimento de carreira, quando comparados aos trabalhadores 

baseados no escritório.  

As possíveis limitações ao desenvolvimento da carreira dos 

teletrabalhadores, além do seu isolamento social, também são apontadas por 

Costa (2004). Porém, a autora identifica diversas vantagens do teletrabalho 

como a possibilidade de melhor equilíbrio entre vida familiar e trabalho, a 
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economia de tempo com deslocamentos casa-escritório, a flexibilidade de 

horários, a autonomia e a redução de gastos com transporte e vestuário.   

 

2.5 Tecnologias para o teletrabalho 

A proposta desse tópico é descrever as principais tecnologias utilizadas 

pelos teletrabalhadores e as recentes ferramentas para fomentar a colaboração 

de equipes virtuais. Faz-se necessário entender como o teletrabalhador interage 

com seus colegas de trabalho em um espaço virtual onde não existe o contato 

presencial.  

Cabe ressaltar que o teletrabalhador também utiliza as mesmas tecnologias 

ou ferramentas utilizadas no escritório tradicional. Entretanto conversas, 

reuniões, encontros no corredor e outras interações presenciais não acontecem 

remotamente. Assim, o teletrabalhador precisa fazer uso eficiente das 

ferramentas disponibilizadas pela empresa. A seguir, a definição de algumas: 

• E-mail: Abreviação do inglês eletronic mail é o método de envio e 

recebimento de mensagens através de sistemas eletrônicos de 

comunicação. O termo e-mail pode ser aplicado para sistemas que 

utilizam a Internet, como também para a Intranet - troca de mensagens 

dentro de uma empresa ou organização.  

• Mensagens instantâneas: Diferente do e-mail, os programas de 

mensagem instantânea permitem visualizar os usuários que também 

estão conectados e enviar mensagens ou até mesmo arquivos. Os 

programas mais comuns são: MSN da Microsoft e o ICQ da Mirabilis. As 

empresas podem optar também por programa proprietários que permitam 

ou não interação com pessoas que não trabalham na empresa.  

• E-meetings: Programas de e-meetings são utilizados para reuniões 

remotas e permitem que os participantes acompanhem a tela do 

apresentador e interajam com outros participantes através da voz ou 

mensagens de texto.   
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• Intranet Corporativa: Baseado nos mesmos padrões da Internet, a 

Intranet tem as mesmas funcionalidades, no entanto, é uma rede privada 

normalmente com acesso somente a seus colaboradores. O acesso fora 

da empresa normalmente se da pelo uso de um sistema de autenticação 

digital. É necessária apenas o acesso a Internet e um programa de 

autenticação digital que viabilize o acesso a rede interna (Internet). 

• Extranet: Também baseado nos mesmos padrões da Internet, a Extranet 

viabiliza o acesso de fornecedores, clientes e parceiros de negocio a 

informações da internas limitadas ao nível de acesso.  

• Áudio-conferencia: Os participantes ligam para uma central telefônica e 

através de um código de acesso são agrupados em canais específicos 

onde podem trabalhar com outros participantes. As conferências são 

agendadas previamente com os participantes.    

• Videoconferência: Através de câmeras de vídeo os participantes podem 

visualizar em tempo real outros participantes e interagir através da 

imagem e voz. 

• Banco de dados para troca de arquivos: Em um espaço virtual no 

servidor, funcionários podem disponibilizar arquivos como apresentações, 

documentação, planilhas entre outros. É possível definir um perfil de 

acesso para seus usuários. Não é necessário que os arquivos sejam 

armazenados nos computadores dos usuários representando uma 

segurança maior em caso de perda.  

Dentro do possível, as empresas disponibilizam novas ferramentas para 

aumentar a colaboração de seus funcionários remotos e possivelmente diminuir 

a percepção de isolamento do teletrabalhador. No caso da empresa estudada 

nessa pesquisa também são utilizadas novas tecnologias/sistemas como wiki, 

blogs, VOIP (voice over IP), Second Life, entre outras. A seguir, seguem as 

descrições sobre essas tecnologias: 

Wiki 
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O termo “wiki” foi empregado pela primeira vez em 1995 por Ward 

Cunningham para suportar engenheiros de software através do “Portland 

Patterns Repository” (padrões de soluções para erros na programação de 

computadores - http://c2.com/ppr/). Desde então, diversos portais foram criados 

na Internet, como a Wikipedia (http://www.wikipedia.org), uma enciclopédia 

criada por milhares de voluntários em diversas partes do mundo. A partir da 

tradução do conteúdo da versão original em inglês, a Wikipédia (http:// 

pt.wikipedia.org) em língua portuguesa foi criada em 2002, mantendo a mesma 

proposta da versão americana: uma enciclopédia livre que tem como autores os 

próprios usuários da ferramenta. Em outras palavras, qualquer pessoa que entre 

na página pode inserir, alterar ou comentar definições de palavras trabalhadas 

por outros autores. Segundo a própria página, o termo “Wiki” é utilizado para 

identificar um tipo específico de coleção de documentos em hipertexto ou o 

software colaborativo usado para criá-lo. Esse software colaborativo permite a 

edição coletiva dos documentos usando um sistema que não necessita que o 

conteúdo seja revisto antes da sua publicação.  

Diferentemente de um fórum na Internet, o “wiki” desenvolvido para a 

empresa a ser analisada se propõe a oferecer uma enciclopédia com verbetes 

de leitura fácil, oferecendo explicações claras e imparciais. Um verbete 

adicionado pode ser modificado por outros usuários e visitantes ao longo do 

tempo. Dessa forma, é possível corrigir erros, complementar idéias e inserir 

novas informações mantendo o conteúdo atualizado através da coletividade. 

Entretanto, a credibilidade do texto inserido não é garantida pela empresa.  

A empresa a ser analisada contratou uma fornecedora de software para 

desenvolver um “wiki” para seus funcionários. 

Blogs 

O “Blog” está baseado no conceito de “web log” existente na Internet. O 

conteúdo da página é facilmente editado por um autor que tem por objetivo 
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compartilhar informações. Os leitores podem adicionar comentários, mas não 

podem fazer atualizações no texto principal.  

Alguns “blogs” de funcionários da empresa são disponibilizados não só na 

Intranet, como em suas páginas na Internet. A empresa acredita que essa 

atitude fomente um diálogo público sobre as idéias de seus funcionários. Deve-

se lembrar que o conteúdo escrito pelo autor representa suas próprias visões e 

não necessariamente são compartilhadas pela empresa.  

 
VOIP 

 “Voice over IP”, em português voz sobre IP, também chamado de telefonia 

Internet, telefonia em banda larga e voz sobre banda larga é a utilização do 

protocolo de Internet (IP) para transmissão de voz (Richard, 2001).  

 Essa tecnologia permite que a voz do usuário seja transmitida através de 

diversos tipos de redes dentro e fora das organizações.  No final dos anos 1990, 

foram disponibilizados softwares capazes de fazer ligações não somente entre 

computadores, mas também entre telefones e computadores e telefones e 

telefones atavés de uma completa rede de centrais telefônicas e provedores de 

acesso a Internet ofertando preços de ligações locais para ligações 

internacionais (GOUGH, 2006). 

 A adoção do VoIP tem crescido exponencialmente, como mostra o estudo da 

consultoria Frost & Sullivan (Latin American VoIP Services Markets – ver seção 

Referencias). Segundo a consultoria, entre os anos de 2005 e 2011 haverá um 

aumento superior a 87,5% no número de linhas de VoIP (voz sobre IP) na 

América Latina. Os serviços associados à tecnologia venham a movimentar 1,1 

bilhão de dólares até o final do período. O Brasil deve ser responsável pela 

maior base de usuários da tecnologia na região, ficando com 49% do montante. 

Adicionalmente, o artigo prevê que até o final de 2007 as ligações baseadas em 

voz sobre IP representarão 70 porcento das ligações de longa distância e 

internacionais dos Estados Unidos. 



 

 35 

 O site Skype.com mostra que, desde o seu lançamento em 2003, o software 

já foi baixado 155 milhões de vezes, contabilizando 54 milhões de usuários e 2 

milhões de usuários pagos até Agosto de 2005. O Skype, utilizando o VoIP, 

possibilita os mesmos benefícios de um telefone tradicional e está presente em 

residências de diversos países sendo utilizado de crianças a idosos. A vantagem 

competitiva que põe o produto à frente de seus concorrentes se refere à 

possibilidade de utilizar o serviço, não somente através do computador, mas 

também de um telefone convencional ou celular.  

 Os novos sistemas de telefonia baseados em IP utilizados por empresas 

permitem que no caso de um eventual dano causado no escritório central seja 

possível transferir todos os ramais para outra localização imediatamente 

(GOUGH, 2006). Além disso, empregados de qualquer localização no mundo 

podem dinamicamente formar times virtuais, utilizando os recursos de voz, e-

mail e aplicações de mensagens instantâneas sem precisar procurar por 

números telefônicos (GOUGH, 2006). 

 As vantagens da utilização dos sistemas de voz sobre IP não se restringem 

ao baixo custo das ligações. O protocolo de comunicação na Internet (IP) provê 

o mesmo canal de comunicação para dados, vídeos e voz, permitindo a 

consolidação da infra-estrutura física de rede, eliminando as limitações físicas de 

distância impostas pelos aparelhos de PABX e provendo a possibilidade de que 

usuários possam acessar a rede IP da organização de qualquer lugar, mesmo 

sem ter nenhum tipo de rede telefônica.  

 A rede baseada no protocolo de comunicação Internet conecta as diversas 

outras redes internas e externas da empresa através de um único protocolo de 

comunicação. Essa rede possibilita a integração de sistemas virtuais e portas 

para acoplar PABXs e sistemas de voz tradicionais, possibilitando realizar 

ligações para números de telefones regulares. É possível também conectar 

servidores que podem rodar aplicações de colaboração entre os funcionários da 

empresa.  
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 Como estudado, o VOIP não se restringe a ligações internacionais mais 

baratas. O VoIP promove uma profunda revolução nas redes de comunicações 

tradicionais.  

 Nesse novo ambiente, é possível oferecer soluções para empresas de 

prestação de serviço de atendimento a clientes (“call center”), por exemplo. 

Através do VoIP, a empresa oferece números telefônicos em diversas regiões 

com custos mais baixos e integrado ao sistema de gerenciamento de clientes  é 

possível obter dados sobre o cliente antes de atendente responda a chamada 

telefônica. É possível ainda, disponibilizar números internacionais ou até mesmo 

atender chamadas realizadas através da página na empresa na Internet. 

Second Life 

Segundo a página oficial (http://secondlife.com/), o Second Life é um 

ambiente virtual e tridimensional que simula em alguns aspectos a vida real e 

social do ser humano. Podendo também ser encarado como um jogo, um mero 

simulador, um comércio virtual ou uma rede social. Em 2007, o número de 

usuários cadastrados ultrapassou sete milhões e o número de transações 

financeiras superou US$ 1,5 milhões.   

Da mesma forma que cria uma “segunda vida”, o programa através de um 

ambiente tridimensional permite que seus usuários participem de treinamentos 

corporativos, aulas e até mesmo de eventos sociais com outros usuários do 

mundo inteiro. Tendo em vista essas possibilidades a empresa estudada oferece 

treinamentos virtuais dentro desse ambiente para seus funcionários, procurando 

motivar seus empregados remotos a participar. Essa seria uma outra forma de 

estimular a integração de seus funcionários. 

Grid computing 

Apesar de não ser uma tecnologia propriamente utilizada pelo teletrabalhador 

para interagir com colegas, acredita-se que a tecnologia de computação em 
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grade tem grande relação com o trabalho remoto porque viabiliza uma nova 

infra-estrutura de computação distribuída.  

Proposta nos anos 1990, inicialmente com o objetivo de auxiliar atividades de 

pesquisa e desenvolvimento científicas, a computação em grade utiliza o 

processamento de computadores e servidores ociosos mesmo que esses 

utilizem tecnologias heterogêneas ou estejam geograficamente dispersos. Em 

outras palavras, independentemente da plataforma, sistema operacional ou lugar 

do mundo que esteja o computador, basta que esse esteja conectado a uma 

rede (Internet, por exemplo) para formar um sistema robusto, dinâmico e 

escalável, sendo possível compartilhar processamento, espaço de 

armazenamento, dados, aplicações, dispositivos, entre outros.   

Um exemplo de computação em grade disponível na Internet é o “World 

Community Grid” (http://www.worldcommunitygrid.com/), lançado em 2004. O 

WCG oferece a indivíduos, empresas, fundações, associações, universidades e 

organizações sem fins lucrativos a oportunidade de doar o tempo ocioso de seus 

computadores para importantes iniciativas filantrópicas tecnológicas. Segundo a 

página do WCG, o seu poder computacional já o coloca entre os 10 maiores 

supercomputadores do mundo e, desde o final de 2005, é o primeiro 

supercomputador virtual dedicado especificamente a pesquisas para a AIDS.  

Os servidores do WCG distribuem aos seus associados 

(computadores/servidores registrados) pacotes de instruções de processamento 

de 0.25 megabytes. Esses pacotes são chamados WorkUnits e levam em média 

50 horas para serem processados por um computador comum. Para receber 

esse arquivo os usuários precisam instalar em seu computador um programa 

que é responsável por receber, executar as instruções (cálculos) e devolver o 

resultado para o servidor de origem. O programa pode utilizar todo o tempo não 

utilizado pelo computador ou apenas rodar como um descanso de tela (para 

quando não houver utilização). Desde a sua criação, mais de 500.000 

computadores foram registrados e o total de processamento doado por seus 
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colaboradores equivale a um computador trabalhando por mais de 76.000 anos 

ou mais de 1000 anos por semana. Atualmente, o WCG trabalha com cinco 

projetos simultaneamente.  

No Brasil, através de uma parceria entre a Universidade Federal de Campina 

Grande – Paraíba e a empresa HP, o site OurGrid (http://ourgrid.com) 

proporciona uma solução de computação em grade para desenvolvedores. É 

possível se cadastrar e utilizar a capacidade de processamento dos seus 

associados, assim como doar a capacidade do seu computador para outros. O 

sistema de troca é simples, quanto mais horas doadas, mais horas disponíveis 

são disponibilizadas para rodar sua aplicação.  

A computação em grade proporciona um ambiente tecnológico onde 

computadores conectados a redes virtuais processam instruções e retornam o 

resultado independendentemente da sua formatação, capacidade de 

processamento e posição geográfica. No trabalho remoto, os funcionários 

conectados a redes virtuais também trabalham em prol de objetivos comuns, 

independentemente de seu conhecimento, formação e posição geográfica. 

Entretanto, os teletrabalhadores  oferecem mais do que o proprio trabalho (ou 

“processamento”), é possível compartilhar o conhecimento técnico e o 

aprendizado adquirido na prática com outras experiências profissionais através 

de diversos meios de comunicação.  

2.6 Aspectos legais do teletrabalho no Brasil 

Segundo página na Internet da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e 

Teleatividade (http://www.sobratt.org.br/), o Brasil não tem legislação específica 

sobre o teletrabalho. Por isso é adotado o artigo 6º da CLT sobre o trabalho por 

domicílio, não havendo distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento 

do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja 

caracterizada a relação de emprego. Por “domicílio” entende-se o domicilio do 
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empregado, oficina de família ou qualquer outro lugar livremente escolhido pelo 

empregado fora do alcance da fiscalização do empregador.  

Entretanto algumas empresas adotam a recomendação da OIT (Organização 

Internacional do Trabalho) de fornecer a infra-estrutura necessária para o 

funcionário trabalhar fora da sede. Segundo a página na Internet Sobratt 

(Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade) existem cerca de 4,5 

milhões de teletrabalhadores no Brasil. 
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3. Metodologia 

3.1. Metodologia de Estudo de Caso Simples 

Para responder à questão de pesquisa proposta, o presente trabalho adotou 

a estratégia de estudo de caso simples segundo abordagem de Yin (2005). 

Justifica-se a escolha do método estudo de caso, já que se trata de uma 

investigação empírica de fenômenos contemporâneos, envolvendo o trabalhador 

e as tecnologias da informação dentro de uma realidade em que os limites entre 

o fenômeno e essa realidade não estão bem definidos (YIN, 2005). 

Segundo Yin (2005), o estudo de caso representa uma estratégia adequada 

quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”, numa situação 

tecnicamente única onde há mais variáveis de interesse do que os pontos de 

dados.  

Yin (2005) enumera cinco principais estratégias de pesquisas diferentes em 

ciências sociais (experimento, levantamento, análise de arquivos, pesquisa 

histórica e estudo de caso). Cada estratégia de pesquisa representa uma 

maneira diferente de se coletar e analisar provas empíricas. O que diferencia as 

estratégias são as três condições: 

� Forma de questão de pesquisa 

� Exige controle sobre eventos comportamentais? 

� Focaliza acontecimentos contemporâneos? 

A tabela 3 a seguir apresenta tais condições e como elas se relacionam às 

cinco estratégias: 

Tabela 3: Situações relevantes para diferenciar estratégias de pesquisa 

Estratégia Forma da questão de 

pesquisa 

Exige controle sobre 

eventos 

comportamentais? 

Focaliza 

acontecimentos 

contemporâneos? 
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Experimento Como, por que Sim Sim 

Levantamento Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 

Não Sim 

Análise de arquivos Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 

Não Sim/Não 

Pesquisa histórica Como, por que Não Não 

Estudo de caso Como, por que Não Sim 

Fonte: YIN, 2005 (p.24). 

A primeira condição a ser analisada na tabela 3 é a forma das questões de 

pesquisa. A forma “o que”, segundo Yin (2005), aplica-se quando o tipo de 

pergunta é uma justificativa racional para a condução do estudo de caso 

exploratório, onde o objetivo é desenvolver hipóteses pertinentes e proposições 

para inquisições adicionais. Ressalva-se que a pergunta “o que”, quando feita 

como parte de um estudo exploratório, pertence a todas as cinco estratégias. As 

questões “como” e “por que” devem ser abordadas em caráter explanatório para 

a utilização em estudos de caso. Isto se faz, principalmente, se as questões 

necessitam ser traçadas ao longo do tempo, e não somente ser tratadas 

relativamente à freqüência ou incidência. Portanto, deve-se obter ampla 

informação documentária, somada a entrevistas, se o enfoque é no “por que” da 

questão. 

Nas colunas “exige controle sobre eventos comportamentais?” e “focaliza 

acontecimentos contemporâneos?” é que se pode fazer uma distinção adicional 

entre pesquisa histórica, estudo de caso e experimento. 

Sendo assim, a não exigência de controle sobre os eventos comportamentais 

e o foco nos acontecimentos contemporâneos, indicam o estudo de caso 

simples como uma ferramenta metodológica adequada à análise dos impactos 

do teletrabalho na vida do teletrabalhador, visto que o processo de adoção do 

teletrabalho é um fenômeno atual, ainda não passível de análise histórica 

retrospectiva.  



 

 42 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas abertas, direcionadas aos 

objetivos desta dissertação. O caráter exploratório da pesquisa exigia o contato 

face-a-face, de forma a permitir explorar ao máximo a linguagem não-verbal 

presente nos silêncios, na expressão gestual, no flagrante do teletrabalhador na 

sua rotina de trabalho. 

 Para garantir o anonimato dos entrevistados, os contatos entre os 

pesquisados e pesquisador foram feitos sem interações de mediadores ou da 

própria empresa. Adicionalmente, os registros de gravação das entrevistas 

substituíram os nomes dos entrevistados por códigos e, ao início de cada 

entrevistada, foi confirmado que os depoimentos expressavam opiniões 

pessoais, anônimas e poderiam não representar as opiniões da empresa. 

Acredita-se que essas medidas contribuíram para garantir a autenticidade dos 

depoimentos. Essa crença é sustentada pela atitude de alguns entrevistados, 

que durante a entrevista confirmaram que a opinião era pessoal e poderia ser 

diferente da empresa. 

Naturalmente buscou-se a lógica e a coerência na argumentação sempre 

baseada nas transcrições e padrões identificados das entrevistas (VIEIRA e 

ZOUAIN, 2004). Mesmo não utilizando técnicas estatísticas, essa dissertação 

tem por base conhecimentos teóricos-empíricos que permitem atribuir-lhe 

cientificidade. No entanto, a pesquisa não tem como objetivo estabelecer 

relações causais generalizáveis, mas sim construir um entendimento acerca dos 

impactos do teletrabalho na carreira do teletrabalhador, assim como contribuir 

para o ciclo contínuo da investigação científica. 

 

3.2. Dados da pesquisa 

Depois de especificada a metodologia utilizada para construção desse 

trabalho, é necessário especificar os dados que serão utilizados como fonte de 

pesquisa para os casos estudados. 
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De acordo com Yin (2005), as evidências para estudos de caso podem vir de 

seis fontes: 

a) Documentação: para utilização nos estudos de caso, a importância 

principal de documentos é confirmar e validar evidências apresentadas por 

outras fontes de dados. Para este trabalho, serão utilizados documentos 

pertinentes ao caso estudado fornecido pela empresa. Além disso, poderão ser 

utilizados correios eletrônicos, páginas na intranet e Internet da empresa, assim 

como qualquer outra forma de documentação relevante.  

b) Registros arquivais: são fontes importantes de informações para 

pesquisas, principalmente sob a forma computadorizada, tendo como vantagem 

fornecer informações precisas e quantitativas. Essa pesquisa não estará 

utilizando registros arquivais. 

 c) Entrevistas: geralmente, as entrevistas são fontes essenciais de evidência 

dentro de um estudo de caso porque, em geral, os estudos de caso versam 

sobre questões humanas e sociais. Para reforçar a análise neste estudo, serão 

entrevistados funcionários teletrabalhadores de uma empresa do segmento de 

tecnologia da informação escolhidos aleatoriamente dentro de um universo de 

empregados caracterizados como teletrabalhadores pela empresa. 

d) Observação direta: resulta de uma visita de campo ao local escolhido para 

o estudo de caso. Assim, o investigador cria a oportunidade de fazer 

observações diretas. Estas observações são utilizadas para fornecimento de 

informações adicionais acerca do impacto do teletrabalho na carreira do 

teletrabalhador. São exemplos de observação direta as visitas a casa dos 

teletrabalhadores e a empresa.  

e) Observação participante: a principal característica desta fonte de dados é 

a participação direta do pesquisador nos casos estudados. Esta técnica de 

coleta de dados é mais freqüentemente utilizada em estudos antropológicos de 

diferentes culturas ou grupos sociais. A observação participante, apesar de 
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prover oportunidades não usuais para coleta de dados, possui sérios problemas, 

sendo o principal deles a potencial análise tendenciosa (ou distorcida) que a 

participação direta pode levar o pesquisador a produzir. A observação 

participante não será utilizada como fonte de dados para este trabalho. 

f) Artefatos físicos: são artefatos físicos ou culturais – aparelhos de 

tecnologia, uma ferramenta ou um instrumento, por exemplo. Estas evidências 

físicas podem ser coletadas ou observadas como parte de uma visita de campo. 

No caso dessa pesquisa, os artifícios físicos são as tecnologias utilizadas para 

possibilitar o teletrabalho. 

3.3. Validade e confiabilidade da pesquisa 

Segundo Yin (2005), depois de feita a pesquisa, uma vez que esta 

representa um conjunto lógico de proposições, o pesquisador pode avaliar a 

qualidade do projeto, de acordo com alguns testes lógicos. Os quatro principais 

testes recomendados para um estudo de caso empírico-exploratório, de forma a 

garantir a qualidade da pesquisa, são: 

a) Validade do Constructo 

Yin (2005) afirma que, assim como em outros estudos empíricos, no estudo 

de caso também é necessária a realização de testes que ajudem a determinar a 

qualidade da pesquisa social. Para isso, durante a própria condução e na 

interpretação das entrevistas, serão confrontadas entre os entrevistados as 

informações relativas à organização e os impactos do teletrabalho, 

configurando-se múltiplas fontes de dados sobre tema. 

b) Validade Interna 

Para Yin (2005), o investigador deve determinar o relacionamento entre os 

eventos a serem estudados. Não há necessidade de garantia da validade interna 

para pesquisas exploratórias ou descritivas como essa (YIN, 2005). 
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c) Validade Externa 

A validade externa está relacionada a se os resultados das descobertas do 

trabalho podem ou não ser generalizados para outros casos similares não 

estudados (YIN, 2005). Este trabalho propõe a ser uma introdução a estudos 

mais apurados, os quais poderão utilizá-lo como piloto.  

Assim, generalizações analíticas, à luz da teoria apresentada, poderão 

permitir a validade externa destes casos para outras instituições.  

d) Confiabilidade 

Implica em que, se um outro pesquisador, mais tarde, seguir os mesmos 

procedimentos aqui descritos, conduzindo os mesmos estudos de caso, obterá 

os mesmo resultados. A confiabilidade, portanto, serve para minimizar os erros e 

visões tendenciosas de um estudo.  

Para este estudo, foi utilizado protocolo para documentação dos 

procedimentos adotados. A explicitação destes procedimentos aparece ao longo 

deste estudo, sempre que se fizer necessário demonstrar a maneira como o 

resultado foi obtido.  

3.4. Limitações do método 

Yin (2005) aponta a falta de rigor da pesquisa, a tendenciosidade do 

pesquisador e a possível falta de base para generalização científica dos 

resultados e conclusões do estudo, como os maiores alvos de crítica da 

metodologia de estudo de caso.  

Para minimizar a limitação, foi escolhida uma empresa do segmento de 

tecnologia da informação, sendo uma das maiores em âmbito mundial. 
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4. Descrição da empresa e de seu programa de teletrabalho 

A empresa em questão é uma companhia multinacional americana do ramo 

de tecnologia da informação, com escritórios no Brasil há mais de oito décadas. 

Os seus laboratórios de pesquisa espalhados pelo mundo são responsáveis pelo 

desenvolvimento de computadores de grande porte (servidores), dispositivos 

eletrônicos, sistemas de uso corporativo e programas para automação 

tecnológica. Adicionalmente, a empresa atua no segmento de prestação de 

serviços: consultoria, manutenção de equipamentos tecnológicos, business 

outsourcing (terceirização de áreas funcionais de clientes empresariais) e 

desenvolvimento de softwares exclusivos a empresas (fábrica de software); e 

também por meio de banco próprio realiza operações financeiras como leasing e 

financiamento.  

  Segundo relatório contábil divulgado em sua página da Internet, no final de 

2007 a empresa ultrapassou US$ 98 bilhões de receita anual, US$ 10 bilhões de 

lucro líquido (net income), contabilizando mais de 350 mil funcionários em 

escritórios distribuídos por 80 países em todos os continentes. Além do 

constante crescimento ano a ano, a distribuição da receita através de suas 

linhas de negócios se altera desde 2000, como parte dos esforços de 

transformar a empresa em uma companhia de serviços globais. Atualmente, 

mais de 50% de sua receita anual (US$ 54.1 bilhões) é proveniente das áreas 

de serviços tecnológicos e consultoria, deixando as áreas de software e 

tecnologia que há 5 anos chegavam a representar 90% da receita total com 

42%. Há uma redistribuição de receita também por geografia, atualmente quase 

70% da receita mundial está fora dos Estados Unidos.  

Transformar uma empresa multinacional norte-americana com receita anual 

baseada nas vendas de tecnologia e software para clientes dos Estados Unidos, 

em uma empresa de serviços tecnológicos e consultoria com maior parte de 

suas vendas realizadas fora do mercado norte americano está alinhando com a 

transformação das necessidades de compra dos clientes mundiais.  Os materiais 
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de capacitação interna da empresa demonstram que a empresa acredita que os 

clientes querem fornecedores aptos a entregar soluções tecnológicas completas 

que os ajudem a atingir seus objetivos de negócio, independentemente de sua 

localização geográfica. Os clientes não estão interessados em discutir tecnologia 

ou softwares e sim em como a empresa em questão pode ajudá-los - tecnologia 

e software passam a ser commodities.  

Da mesma forma, essas mudanças na tecnologia e nas condições de 

negócios criam novos paradigmas para a distribuição de trabalho, e a empresa 

aposta no teletrabalho como fator chave para alcançar seus objetivos de 

negócios e criar uma vantagem competitiva. Na página da Intranet (rede interna) 

da empresa, existem diversos textos e entrevistas descrevendo as vantagens do 

teletrabalho. Em um deles, a possibilidade de trabalhar com colegas durante 

meses ou anos sem que seja necessário se encontrar é classificado como 

estimulante, porque segundo o texto, a empresa pode recrutar as melhores 

qualificações, o trabalho mais eficiente e a melhor tecnologia sem ficar limitado a 

questões de tempo e espaço. 

Continuando a leitura das páginas da Intranet corporativa sobre o assunto, é 

possível encontrar os resultados da pesquisa anual feita com os funcionários. 

Uma das conclusões da pesquisa se refere à constante dificuldade dos 

funcionários em equilibrar as responsabilidades de trabalho, família e educação 

com o horário de trabalho tradicional. Além disso, conciliar trabalho e família é 

considerado um fator crítico na decisão de permanecer na empresa. Os clientes, 

por sua vez, precisam que os compromissos assumidos sejam mantidos e estão 

pouco interessados nos detalhes de como e quando isso é feito.  

Nesse panorama, o texto indica que os funcionários precisam ter o 

discernimento para determinar os locais e os horários em que podem manter 

esses compromissos com mais facilidade, e a empresa deve oferecer políticas 

de flexibilidade no trabalho como premissa de negócio e não só como opção. 



 

 48 

Nesse material corporativo há uma referência para uma página que apresenta 

os benefícios do teletrabalho, alguns deles são evidências empíricas, a seguir. : 

Para os teletrabalhadores: 

• Economia de tempo com o translado entre o escritório e a residência. 

• Torna-se mais fácil se concentrar e cumprir prazos. 

• É possível trabalhar durantes as horas “de pico” individuais, não apenas 

das 9h às 18h e misturar e combinar diferentes locais de encontro para 

diferentes tipos de trabalho. 

• Redução das interrupções não pertinentes ao trabalho e interações 

sociais desnecessárias. 

• Maior controle sobre o tempo. 

• 40% mais produtividade que os colegas de escritório (citado estudo do 

GARTNER GROUP). 

• Utilização das despesas residências como deduções do imposto de 

renda (apenas Estados Unidos e Canadá) 

• Redução dos gastos com manutenção e gasolina para o carro ou 

despesas com o transporte – diminuição dos gases poluentes 

• Aumenta a capacidade do funcionário em equilibrar o trabalho com a 

vida em família; a flexibilidade de tempo ajuda os pais a serem mais 

acessíveis a seus filhos e ajuda os funcionários a lidarem com 

problemas de família inesperados (doença dos pais, filhos, etc), por 

exemplo. 

Para a empresa: 

• Redução dos custos de administração predial e infra-estrutura 

tecnológica. 

• Contratação de profissionais qualificados em qualquer cidade, estado ou 

país, não limitado a distancia do escritório. 
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• Possibilidade de contratação de profissionais com deficiências que 

dificultem idas e vindas do escritório. 

• Catástrofes naturais ao redor do escritório não interrompem a operação 

da empresa, assim como congestionamentos.  

Com o constante investimento da empresa no teletrabalho, atualmente a 

empresa calcula que o teletrabalho já é realidade para 42% dos mais de 350 mil 

funcionários gerando uma economia de 100 milhões de dólares por ano com os 

custos de administração dos escritórios.  

Atualmente, a empresa oferece três programas de flexibilização do local de 

trabalho para posições técnicas, gerenciais e executivas: 

1. “Mobile” – Esse programa é destinado principalmente a funcionários 

que trabalham em escritórios de clientes. Nele o funcionário não tem 

uma estação de trabalho definida na empresa. Toda vez que vem ao 

escritório é designada uma estação dentre as destinadas aos usuários 

desse programa.  

2. “Home Office” – Diferente do “Mobile”, nesse programa o funcionário 

trabalha em sua casa e tem o custo da montagem e manutenção do 

escritório pago pela empresa. Entretanto, esse funcionário não tem 

estação de trabalho na empresa. 

3. “FlexiPlace” – Criada recentemente, essa opção permite que o 

funcionário trabalhe de sua casa até 2 dias úteis na semana. É 

indicada para funcionários que moram longe do escritório da empresa 

mas, por razões profissionais, não podem optar pelo programa de 

“home office”. Nesse programa a empresa não paga os custos 

associados ao trabalho deslocado como provedor de internet, conta de 

telefone ou compra de material de escritório.  
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De acordo com a documentação interna da empresa nenhuma das opções 

citadas afeta o programa de benefícios, remuneração, plano de férias, 

aposentadoria ou plano de treinamento da empresa.  

Os funcionários pesquisados pertencem ao programa de “home office” da 

empresa, já que esse é o programa em que os funcionários são 

teletrabalhadores por mais tempo.   

Embora as vantagens do teletrabalho estejam presentes nos veículos de 

comunicação da empresa, pouco é divulgado ou discutido sobre as reais 

dificuldades do teletrabalhador, como, por exemplo, a dificuldade de 

comunicação, isolamento social, custos com o suporte tecnológico, confiança 

entre equipes e gerentes e impactos na carreira do teletrabalhador.  

Cabe ressaltar que o presente trabalho não visa discutir profundamente 

todas as dificuldades do teletrabalho, entretanto faz se necessário entender de 

um modo geral quais dificuldades acerca do teletrabalhador impactam suas 

carreiras. Dessa forma, são apresentadas de forma resumida algumas 

dificuldades do teletrabalho, geradas a partir do conteúdo divulgado 

internamente pela empresa: 

a) Dificuldade de comunicação: Com a eliminação do contato face a face 

com os colegas de trabalho e o gerente, faz-se necessário que o 

teletrabalhador esteja apto a substituir a comunicação pessoal por 

telefonemas, mensagens instantâneas ou e-mails. Em algumas 

situações isso pode levar mais tempo para a resolução de um 

problema que facilmente seria resolvido se as partes envolvidas 

estivessem fisicamente presentes.  

b) Isolamento social: As conversas pessoais e possíveis relacionamentos 

amigáveis ficam mais difíceis num ambiente virtual. Até mesmo a troca 

de opiniões e idéias sobre o trabalho não ocorrem tão freqüentemente 

por mensagens, e-mails ou conversa telefônica.  
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c) Custos com o suporte tecnológico: O processo de manutenção e 

suporte tecnológico para o teletrabalhador precisa ser repensado. 

Problemas emergenciais com o equipamento de informática que 

poderiam ser resolvidos com uma pessoa da manutenção ao lado do 

equipamento ou uma troca de peça, não são facilmente executados no 

ambiente virtual.  

d) Confiança entre equipes e gerentes: Para garantir que os 

teletrabalhadores estão realizando o trabalho e compartilhando 

conhecimentos com a equipe é necessário não só confiança, mas 

também alterar os instrumentos de medições tradicionais.  

e) Impactos na carreira do teletrabalhador: Não estar fisicamente no 

escritório pode deixar o teletrabalhador longe de oportunidades de 

desenvolvimento de carreira quando comparados aos colegas 

fisicamente presentes no escritório. 

Com relação especificamente aos itens isolamento social e confiança, nota-

se uma preocupação da empresa com os mesmos, observada no constante 

investimento em novas ferramentas de colaboração. Além do e-mail, 

videoconferência, teleconferência, programa de mensagens instantânea e banco 

de dados virtuais para troca de arquivos, a empresa nos últimos anos 

disponibilizou ferramentas como “Wikis”, “Blogs” e até mesmo uma rede de 

relacionamento virtual para seus funcionários. Essas ferramentas têm como 

objetivo não só promover o compartilhamento de conhecimento entre seus 

funcionários, mas também criar um ambiente social entre os trabalhadores 

remotos ou que trabalham em escritórios diferentes.  

Naturalmente, é necessária uma política para motivar os empregados a 

utilizar essas ferramentas e assim fomentar a troca de experiências, 

conhecimentos e até mesmo percepções entre trabalhadores remotos.  

Embora seja possível perceber investimentos em treinamentos de 

comunicação para trabalhadores remotos e redesenho do suporte técnico 
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visando atender da melhor forma os teletrabalhadores, não há definições claras 

de como a empresa pretende oferecer iguais chances de desenvolvimento de 

carreira entre funcionários baseados no escritório e teletrabalhadores. Ao 

mesmo tempo, não são notadas discussões especificas de carreira para 

teletrabalhadores. 

Por fim, não há dúvida de que o teletrabalho muda a forma como o 

profissional se relaciona com a empresa. Entretanto, é necessário alterar a 

forma de gerenciamento dos teletrabalhadores. Em um local de trabalho remoto, 

os gerentes não podem gerenciar como faziam no passado, eles não podem ver, 

ouvir ou até mesmo observar o que seus funcionários estão fazendo no dia a 

dia. Por isso, é pouco provável que saibam o que cada funcionário precisa, quais 

os seus problemas e como podem ajudar. Nesse sentido, é necessário que os 

gerentes avaliem seus funcionários por tarefas e/ou objetivos alcançados, 

deixando claro o que é esperado em cada atividade.  
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5. Coleta e Análise dos Dados 

Foram realizadas oito entrevistas com funcionários teletrabalhadores no mês 

de Novembro de 2007, dentre eles 4 são mulheres e 4 são homens. A grande 

maioria é casada (87%) e tem filhos (75%) que ainda residem na mesma 

residência do entrevistado. Dentre os entrevistados com filhos na mesma 

residência: 40% tem filho(s) menores que dois anos, 40% tem filho(s) maiores 

de dois anos e 20% tem filho(s) em ambas categorias. Um entrevistado tem 

cargo de executivo, dois tem cargo de gerência e os restantes empregados de 

nível superior.  

Na tabela 4, é possível conferir os detalhes sobre o perfil dos entrevistados. 

Todos os entrevistados têm formação superior completa e já trabalham na 

empresa há mais de 3 anos.  

TABELA 4: PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
 A B C D E F G H 

Sexo M M F F M F F M 

Idade 31 28 42 45 38 29 40 58 

Estado Civil Casado Solteiro Casado Casado Casado Casado Casado Casado 

Filhos < 2 anos (*) 1 0 1 0 1 0 0 0 

Filhos > 2 anos (*) 0 0 1 2 0 0 2 1 

Tempo empresa (anos) 9 3 15 16 15 8 14 35 

Tempo teletrabalho (anos) 1 1/3 1 3 2 1/4 1/2 1 

Cargo Func Func Func Func Func Ger Exec Ger 

(*) Somente os filhos ainda residentes na mesma residência do entrevistado. 

A empresa continua a oferecer aos entrevistados um espaço no escritório 

com telefone e ponto de rede, porém esse espaço é também compartilhado com 

outros funcionários remotos.  

Com relação à entrevista, esta foi dividida em 6 áreas, conforme descrito 

abaixo: 
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1. Abertura: Apresentação do pesquisador, proposta da pesquisa, 

confidencialidade e anonimato do entrevistado e suas opiniões. 

2. Informações do entrevistado: Nessa seção são coletados dados 

pessoais do entrevistado como estado civil, idade, filhos, tempo de 

trabalho na empresa e tempo como teletrabalhador. Adicionalmente, 

são realizadas perguntas sobre cargo, descrição do trabalho atual, 

departamento, rotina de teletrabalho, detalhes sobre o contato com 

outros funcionários (teletrabalhadores ou não), divisão entre horas 

pessoais e de trabalho e motivadores para a decisão de ser 

teletrabalhador.  

3. Ambiente e infra-estrutura tecnológica: Descrição do espaço físico de 

teletrabalho, infra-estrutura tecnológica utilizada e freqüência de 

utilização dos meios tecnológicos são pesquisados nessa área. 

4. Carreira e teletrabalho: O pesquisado define carreira, descreve suas 

percepções sobre o termo e sua satisfação pessoal com a própria 

carreira. Posteriormente, é realizada uma série de questionamentos 

sobre como o entrevistado percebe sua evolução na carreira, quais os 

medidores pessoais e da empresa, impactos percebidos na carreira 

por ser teletrabalhador, percepções pessoais de como a empresa e 

gerente visualizam a carreira do teletrabalhador, e comparações 

gerais sobre as dificuldades do trabalho no escritório e o teletrabalho. 

5. Sugestões: Nessa seção, o pesquisado tem a oportunidade de 

apresentar sugestões para empresas, gerentes e funcionários 

interessados no teletrabalho, ou até mesmo, para empresas que já o 

tenham implementado, gerentes teletrabalhadores ou com 

funcionários teletrabalhadores e teletrabalhadores em geral. 

6. Encerramento: Perguntas para confirmação de entendimento, 

agradecimento da participação e aviso sobre eventual futuro contato 

para esclarecimento de dúvidas por parte do pesquisador. 
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Cabe ressaltar que, por algumas vezes, a entrevista não ficou engessada à 

ordem dos questionamentos apresentados, porque o pesquisador percebeu 

momentos mais propícios para inseri-las ou para não interromper o 

encadeamento lógico do raciocino do entrevistado.  

Como dito anteriormente, o presente trabalho não visa discutir 

profundamente questões sobre infra-estrutura, isolamento social, produtividade, 

ambiente familiar, contato com outros funcionários, divisão de horas pessoais e 

trabalho, motivadores para decisão de ser trabalhador, etc. Entretanto faz se 

necessário entender melhor essas questões para explorar os impactos do 

teletrabalho na carreira do teletrabalhador.  

Dessa forma, as perguntas foram elaboradas com base no referencial teórico 

apresentado, no material interno da empresa e nas percepções do autor. Além 

de perguntas abertas, foi utilizada também a escala de Likert (1967) para avaliar 

a opinião ou sentimento do respondente sobre a afirmação feita. Com esta 

escala, foi possível medir o sentimento do respondente sobre determinado 

atributo. Cada coluna apresenta um valor numérico de 1 a 5 das tabelas em 

questão. Na última coluna é possível verificar a contabilização do valor total de 

cada item. 

Informações do entrevistado 

Na tabela 4, apresentada anteriormente, é possível conferir as informações 

dos entrevistados, tais como: sexo, idade, estado civil, filhos menores e maiores 

que 2 anos morando na mesma residência, tempo na empresa, tempo como 

teletrabalhador e cargo.  

Com relação aos motivadores que levaram os teletrabalhadores a optar pelo 

programa de teletrabalho da empresa pode-se perceber que não existe um 

consenso claro. Entretanto, a possibilidade de ficar mais tempo com família foi 

mencionada em 87,5% das entrevistas, dentre as razões que levaram os 

teletrabalhadores a optar pelo programa de teletrabalho oferecido pela empresa.  
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As transcrições a seguir explicitam melhor esses motivadores relacionados a 

família: 

“(...) o incentivo maior de todos que foi onde eu comecei a encontrar o 

verdadeiro benefício do home office foi quando minha filha nasceu... esse foi o 

principal motivador e o que mostrou realmente alguma coisa mais concreta para 

a utilização do home office (...) ao invés de chegar 9 e meia da noite e ela já 

estar dormindo eu paro meu trabalho 6 e meia, 7 horas da noite e brinco com ela 

até ela dormir.” – Entrevistado A. 

“Basicamente, o motivador é a família, é a vida pessoal. Porque é uma 

maneira bastante razoável de você conseguir conciliar sua vida profissional e 

sua vida pessoal (...)” – Entrevistado D. 

O tempo gasto com o deslocamento entre o escritório e a residência também 

foi mencionado em 87,5% das entrevistas como motivador para decisão de 

trabalhar em casa. Alguns entrevistados utilizam o tempo economizado para 

trabalhar mais, ajudar ou passear com os filhos, fazer ginástica, resolver 

problemas da casa ou dormir. Evitar o desgaste mental e físico proporcionado 

pelo trânsito e diminuir a chance de ser vitima da violência urbana também 

apareceram como benefícios ao evitar o trajeto entre a residência e o escritório. 

As transcrições a seguir explicitam os motivadores citados acima: 

“(...) eu entendo que a maioria das pessoas que optam, optam porque tem 

mais tempo para dar para as crianças, acompanhar estudos etc. Não é o meu 

caso, porque minhas filhas passam o dia inteiro na escola e meu marido o dia 

inteiro no trabalho. Então eu fico o dia inteiro sozinha em casa. Eu optei porque 

hoje eu moro a 70 quilômetros de distancia do trabalho e perco muitas horas no 

trânsito, não é só uma questão de horas, é uma questão de cansaço, chega no 

final da semana esse tempo perdido no trânsito te dá desânimo de você ir para o 

escritório. Então você acaba chegando cansada, sem ânimo para trabalhar, 

então é mesmo uma questão de distância.” – Entrevistado C. 
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“Primeiro a distância. O cansaço que eu estava tendo devido à distância e o 

stress gerado atrapalhava o meu trabalho. Chegava no escritório sempre de 

mau-humor porque acordava muito cedo e mesma coisa para voltar para casa 

(...) ” – Entrevistado B. 

A flexibilidade do horário de trabalho proporcionado pelo teletrabalho também 

foi citada pela maioria dos entrevistados (75%). Entretanto 37,5% destes fizeram 

ressalvas a esse benefício, apontando para o risco de se passar mais tempo 

trabalhando, como pode-se observar a seguir: 

“Em casa eu trabalho mais do que no escritório... eu acabo trabalhando mais 

porque você esquece de almoçar... você não levanta, não tem ninguém para 

conversar, não tem ninguém para tomar café e aí quando você vê já são três 

horas da tarde e você vai almoçar às 3 horas da tarde (...) então tem que tentar 

ter uma disciplina, porque como é silencioso ninguém te interrompe, não tem 

conversa, rende mais, mas você trabalha mais. Em compensação em outros 

dias te dá mais flexibilidade, eu tenho que levar a minha filha no dentista, eu 

tenho a flexibilidade de trabalhar mais cedo ou tantas horas e poder parar no 

meio da tarde e levar no dentista e voltar e depois continuar” – Entrevistado C. 

“(...) o que eu faço é a compensação de horas: a quantidade de horas que eu 

estive fora eu faço compensação trabalhando um pouco mais números de horas, 

sendo que eu tenho uma facilidade muito maior quando estou de casa porque eu 

posso escolher a hora que eu quero sem ter que me preocupar” – Entrevistado 

H.  

“Tem uma certa flexibilidade, mas eu tento estabelecer um horário definido (...) 

o que acontece é que ao longo dia eu me dou ao luxo de fazer interrupções no 

meu trabalho para, por exemplo, ajudar um filho com lição de casa, não é todo 

dia que precisa, não é uma coisa que eu tenho na minha agenda um horário 

marcado para isso, mas se a porta do escritório está fechada normalmente 

ninguém entra, se a porta está aberta eles se sentem à vontade para entrar, 
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perguntar alguma coisa, fazer algum comentário pedir alguma ajuda, então na 

realidade eu organizo meu horário para estar disponível no mesmo horário de 

trabalho que eu estaria se fosse para o escritório, mas até por conta da 

economia que eu faço por conta do translado, do almoço, etc., eu acabo 

achando ao longo do dia brechas para esse tipo de coisa: ajudar uma criança 

numa lição de casa, resolver algum problema daqui, de algum cano quebrado ou 

pedir uma compra pelo telefone, alguma coisa desse tipo. Então é um horário 

mais ou menos estabelecido que muitas vezes acaba furando principalmente na 

parte final, ficando até mais tarde (...)” – Entrevistado D. 

“Em casa eu consigo resolver muita coisa da minha vida pessoal (...). Já do 

escritório tenho que pedir para alguém resolver alguma coisa (...) em casa tem 

essa versatilidade”. – Entrevistado F. 

 “(...) tem também a armadilha do laptop em cima da mesa depois que seu 

expediente teoricamente se encerrou. Então você entra no escritório para 

arrumar a mesa e como o laptop está ali, você senta e trabalha duas horas. 

Então, isso é um processo ao longo do tempo para você tentar corrigir, porque 

se você não conseguir estabelecer limites para o teletrabalho, ele certamente 

não vai dar certo. E os limites têm as duas extremidades, tanto o limite de você 

trabalhar quanto o limite de você não trabalhar. Ou seja, o teletrabalho não é 

uma maneira de trabalhar menos: você não está aqui em casa, assitindo 

televisão; mas não pode ser uma maneira de você trabalhar além da conta, ou 

seja, de forma que você não tenha um limite claro entre o seu trabalho e a sua 

vida pessoal, porque senão isso certamente vai ser um fator de fracasso e não 

um fator de sucesso. Você tem que ter disciplina nos dois sentidos.” – 

Entrevistado G. 

Um dos entrevistados esboçou uma possível relação psicológica e cultural com 

a flexibilidade do trabalho em casa: 
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 “Porque no escritório você acaba tendo mais uma preocupação cultural, 

quando você está no escritório parece que você não pode fazer nada pessoal 

naquele período que você está dentro do escritório, então quando você está em 

casa o seu organismo, não sei o que exatamente, a mente fica mais aberta do 

tipo: ah, já que eu estou em casa eu posso me programar melhor o meu lado 

pessoal (...) sem ter sentimentos de culpa, ou medo quando você está no 

escritório”. – Entrevistado A. 

Dessa forma, pode até não haver um consenso claro entre os motivadores 

da decisão de optar pelo programa de teletrabalho da empresa, porém seria 

razoável afirmar que ter mais tempo com a família, diminuir o tempo gasto com o 

deslocamento entre o escritório e a residência e a flexibilidade no horário de 

trabalho são os fatores principais percebidos e citados espontaneamente pela 

maioria dos teletrabalhadores entrevistados (87,5%, 87,5% e 75% 

respectivamente). 

 Outra dimensão relevante se refere aos 37,5% dos teletrabalhadores que 

fizeram a ressalva do risco de se passar mais tempo trabalhando quando 

descreviam o benefício da flexibilidade. Na tabela 7 (confirmação da opinião dos 

teletrabalhadores) será possível verificar que 100% dos entrevistados 

concordam plenamente com a afirmação: “Necessidade de estar mais tempo 

disponível para meus colegas do que se eu estivesse no escritório”, o que 

ratifica o entendimento de que os teletrabalhadores acreditam precisar trabalhar 

mais do que se estivessem no escritório. Cabe lembrar que a legislação 

brasileira e a consolidação das leis do trabalho não reconhecem o pagamento 

de horas extras para os teletrabalhadores, além disso, resta saber se essa 

percepção está relacionado ao aspecto cultural de trabalho do Brasil, a 

imposição dos gerentes, a forma como o programa de teletrabalho foi 

implementado ou até mesmo uma questão psicossocial do teletrabalhador.  

Ambiente e infra-estrutura tecnológica dos teletrabalhadores  
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A empresa oferece reembolso para compra de impressora, mesa e cadeira 

ergométrica. Além disso, mensalmente o funcionário tem uma cota para gastar 

com material de escritório, conta de telefone e Internet banda larga. Entretanto, 

a empresa não reembolsa a conta de luz, apesar do sensível aumento do 

consumo mencionado por 25% dos entrevistados. Não há regras sobre a 

organização da casa para o teletrabalho. Dentro os entrevistados, 62,5% 

utilizam um cômodo exclusivamente para o trabalho, 25% utilizam o quarto onde 

dormem e 12,5% utilizam ambientes compartilhados da casa, como a sala de 

jantar.  

 “Em casa eu tenho um escritório fechado com mesa, cadeira, com ar 

condicionado, com ventilador, bem adaptado para trabalho, em um cômodo bem 

separado da casa”. – Entrevistado H. 

 “Eu tenho uma mesa bem extensa com o computador. Eu tenho bastante 

espaço para trabalhar, para abrir os cadernos e o que precisar na mesa. O 

quarto é só meu, que fica fechado quando eu estou em casa trabalhando. O 

quarto fica fechado e eu fico lá dentro distanciado de tudo, dos animais 

domésticos, de tudo, tranqüilo. Para ser sincero até melhor que na empresa”. – 

Entrevistado B. 

 “Na minha eu montei um escritório, mas ainda não é o lugar ideal, porque o 

meu escritório é no meu quarto. Eu tenho um canto: um espaço no quarto(...)” – 

Entrevistado F. 

 “Eu tenho um escritório que é bem maior do que uma baia na empresa, ele é 

pequeno, mas é bem ‘montadinho’ e tem uma mesa que vai de parede a parede, 

então nessa mesa está o laptop, o fax (...) e eu tenho a minha conexão speed, 

ou seja, eu tenho aqui a infraestrutura e as coisas que a empresa me suporta 

por eu trabalhar em casa” – Entrevistado G. 

 Com relação à infra-estrutura tecnológica, todos utilizam conexão banda 

larga, computador e telefone, sendo que 37,5% fazem uso de aplicações 
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baseadas em VOIP. Ao relacionar a freqüência de utilização dos recursos de 

trabalho numa escala gradual de 5 pontos (1 - nunca até 5 –muito freqüente), o 

programa de mensagem instantânea obteve 100% das respostas como muito 

freqüente e o e-mail e áudio conferencia ficaram com 87,5% das respostas em 

muito freqüentes e 12,5% na segunda categoria, utilização freqüente. A tabela 5 

retrata a distribuição das respostas. 

TABELA 5: FREQUENCIA DA UTILIZACAO DOS RECURSOS DE TRABALHO 

 Nunca Raramente Pouco 
freqüente 

Freqüente Muito 
Freqüente 

Escala Likert 1 2 3 4 5 

 
Total 

e-mails    12,5% 87,5% 39 
e-meetings baseadas 
em tecnologia web 

  50%  50% 32 

Intranet corporativa  25%  25% 50% 32 
Mensagem instantânea     100% 40 
Reuniões com colegas 
no escritório 

 25% 12,5% 12,5% 50% 31 

Reuniões socias com 
colegas fora do 
escritório 

25% 50% 25%   16 

Telefone e audio-
conferencia 

   12,5% 87,5% 39 

Videoconferência (*) 87,5% 12,5%    9 
 

Carreira e teletrabalho  

 Ao solicitar que o entrevistado definisse carreira, através de uma pergunta 

aberta, obteve-se algumas percepções e pensamentos diferentes daquelas 

citadas nas bibliografias pesquisadas. A adequada definição de carreira é 

fundamental para as perguntas seguintes, porque assegura que o entendimento 

de carreira é o mesmo entre o entrevistador e o entrevistado. Entretanto, a 

maioria dos entrevistados relatou que o conceito de carreira não estava 

claramente definido. Os que não relataram, utilizaram excessivas interjeições e 

gagueira, longos espaços de tempo para responder ou, simplesmente, 

contradição nas respostas, demonstrando um desconforto ou dificuldade na 

definição.  
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 Em 87,5% das entrevistas, o entrevistado relacionou carreira com satisfação 

pessoal. Dentre eles, 62,5% espontâneamente fizeram a ressalva de que 

carreira não está relacionada com aumento de salário. 

 “Na verdade para mim, carreira é uma maneira de você progredir ao longo do 

tempo em seu trabalho, onde progredir não necessariamente é ir para frente, 

mas basicamente é isso. Ou seja, é seguir varias etapas no seu trabalho, mas 

eu não te diria isso necessariamente, tenha que seguir um plano ou lógica, 

porque a carreira pode ir para o lado, pode dar saltos muito grandes, pode andar 

para trás, ou seja, é uma coisa muito variável, essa progressão no seu trabalho 

ao longo do tempo, mas é basicamente isso para mim.” – Entrevistado E. 

 “Carreira é você conquistar uma posição profissional que você deseja e 

fazendo aquilo que você gosta... que lhe dê um prazer”. – Entrevistado G. 

 “Alguma coisa que você, quando você tem o seu objetivo. Um objetivo a 

alcançar e você trabalha em cima do presente para alcançá-lo no futuro. O que 

seria uma meta pessoal sua, profissional, ou não é? Quem não tem meta às 

vezes deixa o barco levar, né?” – Entrevistado H. 

 “Pode viajar? Bem na minha concepção carreira é quando você está fazendo 

um trabalho de amadurecimento dentro da empresa, onde você está ganhando 

conhecimento e está colaborando cada vez mais com a empresa, e a empresa 

de contra-partida está te reconhecendo com salários, promoções, e com 

benefícios extras, durante esse decorrer do seu trabalho... não necessariamente 

mudar de área, ou virar gerente, ou executivo significa que você está fazendo 

uma carreira, não é somente isso que é carreira, isso é carreira, mas também 

existe a carreira linear onde você pode estar ganhando outros benefícios 

conforme sua maturidade, amadurecimento naquela área.” – Entrevistado A.  

 Na pergunta seguinte, os teletrabalhadores responderam se estavam 

satisfeitos com a carreira segundo definição própria e 87,5% afirmaram que sim. 

Entretanto, 37,5% dos respondentes que estão satisfeitos com a carreira, 
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claramente acreditam que não têm uma carreira de muito sucesso quando 

comparada com pessoas de mesma idade ou mesma formação: 

 “(...) eu acho que a primeira vez que eu tive uma designação numa função 

mais executiva, eu acho que eu sinceramente me deparei com a realidade de 

que eu não tinha perfil. Que eu não ia chegar muito longe nesse ceada, então na 

verdade foi um alinhamento de expectativas, então eu não tenho uma carreira 

de muito sucesso comparada com as pessoas da minha idade ou da mesma 

formação, mas ela me permite, assim eu gosto do que eu faço, eu consigo ter 

um salário razoável comparado com a população em geral, eu trabalho numa 

empresa ética, honesta, que tem princípios e valores bem compatíveis com os 

meus e valores humanos (...)” – Entrevistado D.  

 Quando convidados para descrever quais eram os medidores pessoais e os 

da empresa com relação à carreira, foi possível identificar um grande hiato entre 

tais áreas. Enquanto os teletrabalhadores apontavam em sua maioria para 

elementos de satisfação pessoal, na área dos medidores da empresa eram 

apontados elementos como avaliação anual, promoção, aumento de salário e 

outros benefícios. 

Medidores pessoais de carreira: 

 “Meu ‘feeling’ mesmo, eu estou procurando me encaixar no que eu gosto de 

fazer, satisfação. Se sentir bem fazendo o trabalho”. – Entrevistado F. 

 “Olha, os medidores pessoais na realidade são aqueles que eu te mencionei 

antes, ou seja, para mim, eu conseguindo estar conciliando uma vida pessoal 

com uma vida profissional tendo um salário não vamos dizer digno, comparado 

com as outras pessoas, estando fazendo um trabalho que eu gosto, para mim os 

medidores são esses”. – Entrevistado E. 
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 “O que eu uso para medir a minha carreira é a minha satisfação pessoal e a 

minha conta bancária, isso é o que uso para medir a minha carreira”. – 

Entrevistado A. 

 “Satisfação de trabalho. Se você trabalha feliz, você tem que estar satisfeito 

naquele dia, porque se todo dia você trabalha de mau humor é porque alguma 

coisa está errada. Então você tem que estar com bom humor e satisfeito com 

aquilo que você está fazendo. E a realização pessoal, se existe um prazer em 

cada conclusão de um trabalho seu, se aquilo te da algum prazer que é o 

chamado realização profissional”. – Entrevistado C. 

Foram identificadas as ancoras: estilo de vida e segurança e estabilidade com 

base no depoimento dos entrevistados. A primeira aponta para uma integração 

da carreira com as necessidades individuais, sociais e familiares preferindo a 

flexibilidade acima de tudo. A âncora de segurança e estabilidade indica a 

procura por programas de benefícios definidos. 

Medidores da empresa de carreira: 

 “(...) tem pesquisa, pesquisa de satisfação, reuniões pessoais com o gerente, 

feedbacks e o próprio trabalho em si, a pessoas satisfeita consegue produzir 

melhor e responder melhor aquilo que é a necessidade da empresa.” – 

Entrevistado C. 

 “A empresa usa muito pouco. Usa muito pouco para medir. Acho que a 

medição da empresa não consegue medir a carreira.” – Entrevistado B. 

 “O que a empresa usa para medir minha carreira, minha percepção, são os 

resultados que eu dou, os projetos que eu implemento e o custo que eu tenho 

para ela. O meu custo para ela sob os meu resultados. Se o meu custo aumenta 

e o resultado diminui, eu não estou fazendo carreira estou sendo custoso, se o 

meu resultado é alto e a minha carreira está reduzindo eu estou parado na 
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empresa, isso é ruim para a empresa porque eu posso estar desestimulado e 

pular fora.” – Entrevistado A. 

 “Os medidores da empresa são aqueles assim, avaliação anual, promoção, 

aumento de salário, etc, que sinceramente eu não acredito neles, eu não acho 

que os medidores oficiais da empresa sirvam para alguma coisa. Eu acho que 

eles não refletem na realidade uma análise da performance da pessoa e, 

portanto tem uma decorrência de carreira eu acho que as coisas se passam num 

nível muito mais, pelos medidores não oficiais, entendeu? Pelas percepções, 

pelas impressões que você causa, do que propriamente pelos medidores oficiais 

que é você ter uma avaliação X, uma promoção Y, etc.” – Entrevistado F. 

 Uma clara comparação da diferença entre os medidores da empresa e 

pessoais relatado pelo entrevistado D.: 

 “Eu diria que a minha carreira pelos medidores está estacionada há muito 

tempo. Assim, se você analisar por promoções, quantas promoções... então 

esses medidores estão estacionados, se você analisar avaliações anuais e 

coisas desse tipo, eu tenho que mudar de área, (...) então eu acho que com 

relação a minha carreira hoje, os medidores oficias não estão querendo dizer 

nada, não estão refletindo nada. Mas em compensação os meus medidores 

estão ok. E eu acredito que eu faça um trabalho razoável e me empenho. Então 

eu não acredito muito nos medidores oficiais da companhia.” – Entrevistado D. 

 Para buscar possíveis impactos do teletrabalho na carreira do teletrabalhador 

primeiramente foi perguntado se o entrevistado percebia algum impacto depois 

que decidiu sair do escritório para trabalhar em casa. Posteriormente foi 

perguntando como era a percepção do gerente em relação ao teletrabalhador e 

dos funcionários baseados no escritório, na tentativa de identificar os impactos 

não mencionados. Com relação aos impactos diretos percebidos pelo 

teletrabalhador, 37,5% acreditam que o trabalho de casa não traz nenhum 
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impacto na carreira. Entretanto, todos entrevistados apontaram mudanças no 

relacionamento com outros funcionários e/ou gerentes.  

Impactos na carreira do teletrabalhador: 

 São apresentadas a seguir, transcrições das falas dos entrevistados quando 

perguntados sobre os impactos do teletrabalho em sua carreira: 

 “Não cheguei a reparar nenhum impacto”. – Entrevistado H. 

 “Acho que não tem muito a ver o sistema remoto com a carreira”. – 

Entrevistado B. 

 “(...) não o home office em si, mas a própria mudança de área e tudo mais. 

Porque eu sai de uma área que era bem valorizado tinha um razoável sucesso e 

comecei do zero numa outra área (...) e então, eu diria que foi um passo para 

trás na minha carreira, não pelo home office e sim por mudar de área 

radicalmente”. – Entrevistado E. 

 “Tem um lado positivo e um lado negativo na carreira: estar dentro da 

empresa sintonizado com o que está acontecendo é importante e às vezes se 

você ficar muito tempo afastado você pode estar perdendo um pouco essa 

conexão. Então o ideal é que você de alguma maneira consiga manter essa 

conexão com a empresa ou pelo menos faça uma visita semanal a empresa, 

saiba o que está acontecendo. Tem a vantagem de você ter uma maior 

flexibilidade poder dividir outras tarefas pessoais, trabalhar em um ambiente 

agradável que é a sua casa, então quer dizer, tem vantagens e tem 

desvantagens.” – Entrevistado C 

 De forma geral, quando perguntados específicamente sobre os impactos do 

teletrabalho em suas carreiras, 87,5% dos entrevistados não apontaram 

impactos diretos. O entrevistado C, descreveu  que estar dentro da empresa é 
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importante porque mantem uma conexão ativa, entretanto o mesmo entrevistado 

recomenda  uma visita semanal a empresa para diminuir o impacto. 

Relação com a gerência 

 São apresentadas a seguir, transcrições das falas dos entrevistados quando 

perguntados sobre a relação com o gerente após adotar o programa de 

teletrabalho: 

 “A relação com o gerente é muito melhor quando você está pessoalmente do 

que remoto, sem dúvida. Tem um contato maior, então você troca mais 

informações pessoalmente do que remotamente” – Entrevistado H. 

 “Com a gerência eu acho extremamente dependente do gerente, então eu 

acho que se o seu gerente aprovou o seu home Office é porque ele acredita que 

você, teu trabalho tem um perfil que se encaixa no perfil de home office, senão 

ele não teria aprovado você se tornar home Office, mas eu tenho experiência 

basicamente com um gerente (...) e eu tinha uma dificuldade extrema de 

comunicação com ele, mas eu não era a única pessoa que tinha, então eu acho 

que o problema não era eu. Não era o home Office, eu conseguia me 

desentender com o Rogerio (nome do gerente alterado)  assim face to face, a 

gente dificilmente conseguia fluir numa conversa, então eu acho sinceramente 

que não é pelo home office é pela pessoa mesmo.” Entrevistado D. 

 “O gerente é bem flexível ele te da total liberdade para você decidir o seu 

horário dentro da responsabilidade do que você tem que fazer (...)” – 

Entrevistado C. 

 “Muito parecido com a XXXX [nome da empresa]. É normal, totalmente 

normal, exatamente igual como se eu estivesse na empresa.” – Entrevistado B. 

 “Com relação a gerencia você deveria estabelecer alguns mecanismos para 

interagir com a sua gerencia de maneira que você realmente ficasse a par das 
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coisas, entendeu? Por exemplo, o networking, você ta ali, ta na baia do lado a 

coisa acontece naturalmente você não tem muito problema, você está remoto 

você tem que colocar mais energia nisso. Tem que haver um foco maior de 

relacionamento com a gerencia quando você é remoto (...)” – Entrevistado G. 

Relação com outros funcionários baseados no escritório 

 São apresentadas a seguir, transcrições das falas dos entrevistados quando 

perguntados sobre a relação com funcionários baseados no escritório da 

empresa: 

 “Relacionamento melhor quando você está no escritório do que fora do 

escritório” – Entrevistado E. 

 “Com aqueles que estão no escritório e que não costumam trabalhar com 

pessoas remotas às vezes a coisa é complicada, porque a pessoa fica muito 

apegada ao fato do face-to-face, então vira e mexe a pessoa quer fazer uma 

reunião face-to-face porque ela não desenvolveu minimamente a habilidade de 

fazer alguma coisa remota. (...) É uma cultura. Então, eu acho que a dificuldade 

de trabalhar com uma pessoa que está no escritório e não tem costume de 

trabalhar com pessoas remotas, é que realmente, vira e mexe ela tem uma idéia 

de que: você pode vir aqui para a gente rever isso aqui? E é uma coisa que vai 

levar 5 minutos e da perfeitamente para você rever pelo telefone, mas a pessoa 

está acostumada a rabiscar um papel na sua frente. Então às vezes é um pouco 

mais difícil você trabalhar com esse tipo de pessoa.” – Entrevistado G. 

Maiores dificuldades e facilidades do trabalho em casa 

 Utilizando as atividades do cotidiano empresarial foi solicitado aos 

entrevistados que avaliassem as que se tornaram mais fáceis ou mais difíceis 

(numa escala de cinco categorias) após se tornar teletrabalhador.  Na tabela 6 é 

possível observar que a distribuição está concentrada na escala mais difícil e 

igual. Entretanto, nenhuma das atividades enumeradas se tornou mais fácil ou 
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muito mais fácil depois da mudança do escritório para casa. O item “separação 

de vida pessoal e trabalho” é o que apresenta maior índice de dificuldade 

quando comparado com o trabalho no escritório. Em segundo e terceiro lugares 

estão os itens “desenvolvimento de relações pessoais com colegas” e “receber 

feedback gerencial, obter conselhos sobre como completar suas atividades” 

respectivamente. Apesar do aumento da dificuldade da maioria das atividades 

enumeradas, os itens “avançar na carreira” e “conseguir uma promoção” tiveram 

75% e 87,5% dos votos na categoria “igual” respectivamente, demonstrando que 

segundo algumas opiniões dos teletrabalhadores, as dificuldades apresentadas 

até o momento não são suficientes para fazê-los acreditar que há real impacto 

na carreira ou em conseguir promoção. 

TABELA 6: MAIORES DIFICULDADES DOS TELETRABALHADORES 

 Muito 
mais 
fácil 

Mais 
fácil 

Igual Mais 
difícil 

Muito 
mais 
difícil 

Escala Likert 1 2 3 4 5 

 
 

Total 

Separação de vida pessoal e trabalho   12,5% 62,5% 25% 33 
Desenvolvimento de relações pessoais com 
colegas 

  12,5% 87,5%  31 

Receber feedback gerencial, obter conselhos 
sobre como completar suas tarefas 

  25% 75%  30 

Conhecer as oportunidades de 
desenvolvimento e trabalho na companhia 

  37,5% 62,5%  29 

Participação em reuniões, colaboração com 
colegas de trabalho 

  75% 25%  26 

Avançar na carreira   75% 25%  26 
Conseguir uma promoção   87,5% 12,5%  25 
Ter a sua performance avaliada   100%   24 
Entender como o seu trabalho está ligado 
aos negócios e estratégias da companhia 

  100%   24 

 

 De forma a comprovar as opiniões obtidas durante a entrevista foi solicitado 

que os teletrabalhadores escolhessem uma categoria que melhor descrevia a 

sua aprovação com relação às frases da tabela 7: 
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TABELA 7: CONFIRMAÇÃO DA OPINIÃO DOS TELETRABALHADORES 
 Discordo 

plenamente 
Discordo 

parcialmente 
Neutro Concordo 

parcialmente 
Concordo 

plenamente 

Escala Likert 1 2 3 4 5 

 
Total 

Necessidade de estar mais tempo disponível para 
meus colegas do que se eu estivesse no escritório 

    100% 40 

Empresa apóia os trabalhadores remotos    25% 75% 38 

Trabalhadores remotos têm as mesmas chances de 
contribuir com a empresa do que os não remotos 

   50% 50% 36 

A gerencia compreende as necessidades dos 
trabalhadores remotos 

   87,5% 12,5% 33 

Colegas acreditam que trabalhadores remotos 
trabalhem menos  

   87,5% 12,5% 33 

Trabalhadores remotos são regularmente deixados 
de lado das reuniões e decisões importantes 

75% 12,5%  12,5%  12 

 

 Os entrevistados foram unânimes em concordar plenamente com a frase: 

“necessidade de estar mais tempo disponível para os meus colegas do que se 

eu estivesse no escritório”, podendo ser uma das razões pelos quais 37,5% dos 

entrevistados já haviam espontaneamente mencionado sobre o risco de 

trabalhar mais quando perguntado sobre o benefício da flexibilidade. Com 

relação à empresa, 75% concordam plenamente que a “empresa apóia os 

trabalhadores remotos”, além disso, os entrevistados em sua maioria (87,5%) 

concordam parcialmente que “a gerencia compreende as necessidades dos 

trabalhadores remotos”. Com relação aos seus colegas de trabalho, 87,5% dos 

entrevistados concordam parcialmente que os “colegas acreditam que 

trabalhadores remotos trabalhem menos”. Reforçando um possível motivo pelo 

qual os teletrabalhadores acreditem precisar estar mais tempo disponível para 

os colegas.  

 Os trabalhadores também classificaram os itens abaixo indicando se havia 

um benefício, benefício parcial ou nenhum benefício quando comparadas a suas 

experiências no escritório. A tabela 8 apresenta a distribuição das respostas: 
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TABELA 8: AREAS DE BENEFICIOS DO TELETRABALHO 

 Beneficio Beneficio 
parcial 

Nenhum 
benefício 

Flexibilidade no horário 100%   
Produtividade 100%   
Satisfação pessoal 100%   
Qualidade do trabalho 100%   
Melhor balanço entre vida pessoal e profissional 100%   
Maior responsabilidade sobre o gerenciamento do seu tempo 75% 12,5% 12,5% 
Melhor perspectiva de carreira  12,5% 87,5% 

 Todos os respondentes acreditam que a “flexibilidade no horário”, 

“produtividade”, “satisfação pessoal”, “qualidade do trabalho” e “melhor balanço 

entre vida pessoal e profissional” apresentam um benefício claro quando 

comparadas ao escritório tradicional. Como esperado, o item “melhor 

perspectiva de carreira” tem uma maioria expressiva 87,5% na categoria 

nenhum beneficio. 

 No encerramento da entrevista os teletrabalhadores foram convidados a 

aconselhar empresas que gostariam de implementar o teletrabalho, assim como 

os gerentes dessas empresas e aos profissionais interessados no teletrabalho. 

Sugestões à gerência 

 “Criar reuniões semanais com pessoas que trabalhem 100% remotas. 

Dependendo da maturidade do funcionário esse funcionário requer uma atenção 

maior ou menor.” – Entrevistado E. 

 “Que você estando em casa por causa do tempo a produção aumenta. Você 

está totalmente dedicado ao trabalho, você não esta pensando que horas você 

vai pegar o ônibus para sair, o trânsito que você vai pegar“. – Entrevistado B. 

 “Para a gerencia, eu diria que é: tentar estabelecer uma maneira de interagir 

com o funcionário remoto, ou seja, não esquecer que o funcionário existe porque 

ele trabalha em casa. (...) se existem pessoas remotas, então as coisas muito 

bem podem ser por call (áudio conferencia), por NetMeeting (software para 



 

 72 

reunião virtual), ou por coisas desse tipo. Estabelecer por exemplo, reuniões 

periódicas para o funcionário remoto,  porque naturalmente esse contato não vai 

acontecer (...) – Entrevistado G. 

 “Pra gerência, criar medidores que você realmente consiga acompanhar a 

produtividade da pessoa que está trabalhando de casa, o primeiro ponto é para 

as pessoas que você tem trabalhando de casa, você tem que ter certeza que 

são pessoas maduras o suficiente e você tem que conhecer quais são as 

atividades dessas pessoas. Porque se você não conhecer as atividades, você 

não vai saber medir se elas estão realmente produzindo ou não, porque você vai 

precisar dos resultados desse trabalho. Muito mais do que você via antes. É 

diferente você vê a pessoa em casa, você tem a pessoa no escritório o gerente 

vê a pessoa na mesa acha que ela está trabalhando, pode estar fazendo ‘porra’ 

nenhuma, mas ela está trabalhando. Quando a pessoa está de casa você tem 

que saber muito bem o que é o trabalho da pessoa, qual é a contribuição da 

pessoa para ver se aquela contribuição está acontecendo, não basta ela estar lá 

conectada. No escritório deveria ser assim também, mas acaba sendo um pouco 

mais aberto essa medição”. Entrevistado A. 

Sugestões à empresa 

 “No momento que a empresa implementa o home Office, ela tem que pensar 

todas as outras iniciativas dela sob a luz não só do funcionário que está ali, mas 

também do funcionário remoto e tem uma mudança de cultura, ou seja, a 

empresa tem que se posicionar de forma coerente, se a empresa tiver 

preconceito com o cara home Office, o que dirá os outros funcionários que não 

são home Office. Tem que haver uma postura coerente da empresa de que isso 

realmente é um programa oficial, valorizado, etc... e isso tem que ficar claro para 

outras pessoas até para conseguir fazer essa mudança cultural, não é uma 

coisa simples, não é mesmo.”- Entrevistado D. 
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 “Investir cada vez mais em ferramentas de trabalho, que permitam o trabalho 

remoto”. – Entrevistado H. 

 “Incentivar. E praticas para acabar com o preconceito de colegas do 

escritório.. Dar oportunidade” – Entrevistado F. 

 “(...) tem que ter claro as diferenças que existem entre o trabalho em casa e 

o trabalho no escritório e ter claro que em casa não é para qualquer tipo de 

trabalho nem para qualquer tipo de pessoa. Tem que ter um critério muito bem 

definido entre o perfil da pessoa e o perfil do trabalho e realmente implantar o 

suporte adequado para o funcionário ser remoto. Não é simplesmente dizer que 

não precisa mais aparecer aqui. Você tem que dar a infra-estrutura mínima 

necessária para a pessoa desenvolver um trabalho da casa dela. Se a empresa 

minimamente não proporcionar uma infra-estrutura eu acho que não tem a 

menor chance”. – Entrevistado G. 

 “Para as empresas, acho que o incentivo para o trabalho home Office 

[referenciando o teletrabalho] é muito bom, primeiro o custo é bem mais baixo 

para locação de espaço, ganho de produtividade do profissional, o profissional 

vai estar muito mais tempo de casa trabalhando do que se estivesse indo para o 

escritório, tem uma redução de material de escritório muito grande porque toda à 

parte de escritório vai começar a ser controlado pelo funcionário dentro de casa, 

e vai começar a limitar, você consegue limitar muito mais quando ele está de 

casa.” – Entrevistado D. 

Sugestões a funcionários que avaliam o teletrabalho 

 “Criar uma rotina profissional, mesmo que você esteja trabalhando em casa, 

ou seja, você tem que ter horário para acordar, você tem que ter um ambiente 

físico, por exemplo, mesa, cadeira para trabalhar” – Entrevistado C. 
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 “Não pensar que você por estar remotamente você pode ficar mais afastado 

do trabalho, pelo contrário você tem que ser mais responsável porque é um 

motivo de você ficar com a imagem prejudicada.” – Entrevistado B. 

 “(...) antes de se tornar home Office faça uma avaliação muito boa se seu 

perfil se encaixa no home Office: se você é uma pessoa extremante social que 

precisa do cafezinho ou de almoçar com outras pessoas não se torne home 

Office porque você vai subir pelas paredes e vai matar as pessoas a sua volta 

rapidamente. (...) o segundo conselho é (...) não é trabalhar sem horário, tem 

diferenças, tem limite, não caia nos extremos, ou seja, tenha disciplina na 

implementação do seu home Office.”- Entrevistado D. 

 “(...) se empenhe um pouco mais no network, ou seja, no relacionamento. Se 

você quer uma chance de carreira igual a um trabalhador que está lá no trabalho 

todos os dias, do lado das pessoas, interagindo com elas, você tem que colocar 

uma energia adicional nesse processo. A forma de mostrar o seu trabalho vai 

exigir mais esforço do que se você estive ali do lado.” – Entrevistado G. 

 “Tomar muito cuidado com os horários que vai estar trabalhando para não 

ultrapassar, porque a pessoa quando está trabalhando remoto não tem essa 

cultura. Quando está no início desse tipo de trabalho há uma preocupação muito 

grande se as pessoas acham que eu estou trabalhando ou não e começa a 

querer estar 100% do tempo colado no computador e se acha culpado até se vai 

ao banheiro. No escritório as pessoas não estão nem ai: ficam 3-4 horas lendo 

jornal na casinha (referencia ao banheiro) e ninguém liga, já você quando está 

em casa se sente culpado por estar 2 minutos fora do computador.”- 

Entrevistado A. 

 “Nunca ultrapassar às oito horas, tem que se monitorar muito, porque quando 

você está trabalhando em casa tem essa tendência grande de ultrapassar as 8 

horas. Outro conselho para quem vai trabalhar remoto e apreender a fazer o 

marketing pessoal, você tem que estar o tempo todo falando com pessoas, seja 
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por ST (programa de mensagens instantâneas), seja por nota, tem que estar 

muito mais ligado nessa monitoração, nessa troca de e-mail, troca de contatos 

do que quando você está trabalhando no escritório. Isso faz uma diferença muito 

grande.” – Entrevistado H. 

 “Estar sempre alertando aos colegas de trabalho, que apesar de você estar 

remoto, você está no trabalho... existe ainda uma cultura forte de que quando 

você está em casa é por uma exceção e não porque você trabalha realmente de 

casa. Evitar falar que está de casa, porque quando você fala estou de casa, a 

outra pessoa do outro lado acha que você está fazendo um favor de atender ou 

fica preocupada achando que você não deveria estar atendendo. Ainda há uma 

certa resistência. Está reduzindo muito na empresa onde eu trabalho. Mas ainda 

existe uma pessoa ou outra que diz: ah, você está de casa, desculpe depois eu 

falo contigo.” – Entrevistado F.  
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6. Observações finais 

Esta dissertação teve como objetivo contribuir para o entendimento dos 

impactos do teletrabalho na carreira do teletrabalhador. Nesse intuito, tratou-se 

de explorar como os teletrabalhadores percebem esses impactos em suas 

carreiras. Buscou-se construir uma interpretação capaz de identificar traços 

comuns nos discursos dos teletrabalhadores. 

Nesse processo foram abordadas também questões sobre infra-estrutura, 

isolamento social, produtividade, ambiente familiar, contato com outros 

funcionários, divisão de horas pessoais e trabalho, motivadores para decisão de 

ser trabalhador, entre outras baseadas no referencial teórico apresentado, 

material interno da empresa e percepções do autor. Fez se necessário entender 

melhor essas questões para explorar de forma mais completa os impactos do 

teletrabalho na carreira do teletrabalhador.   

Deve-se ter em vista o caráter exploratório da dissertação. Os critérios para 

composição do grupo de entrevistados, o seu número, o fato de ter se 

restringido a funcionários de uma empresa multinacional americana não 

permitem a generalização de resultados para grupos sociais mais amplos.  

As entrevistas realizadas apontam que os entrevistados colocam a 

possibilidade de passar mais tempo com a família, diminuir o tempo gasto com o 

deslocamento entre o escritório e a residência e a flexibilidade no horário de 

trabalho como fatores principais para adesão ao teletrabalho. No entanto, eles 

percebem que o teletrabalho não oferece uma melhor perspectiva de carreira e 

concordam plenamente que necessitam estar mais tempo disponível para os 

seus colegas do que se estivessem no escritório, porque segundo eles, os 

colegas do escritório acreditam que os teletrabalhadores trabalhem menos.  

Além de ter que trabalhar por mais tempo e se empenhar mais em 

desenvolver e manter relacionamentos com colegas para ter uma chance de 
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carreira igual a um trabalhador que está no escritório, os entrevistados acreditam 

que os medidores de carreira oficiais da empresa não “servem para nada” 

porque apenas consideram a “avaliação anual, promoção e aumento de salário”.  

Os entrevistados acreditam que a carreira está relacionada à satisfação 

pessoal e este atributo não está presente nos medidores da empresa. Além 

disso, a própria percepção de carreira é influenciada por aspectos culturais em 

que o teletrabalhador está inserido, formando percepções diferentes. Adicionar o 

estágio e ancora de carreira de seus funcionários na política de desenvolvimento 

profissional, e também considerar as adversidades e limitações do trabalhador 

remoto permitiria criar ferramentas adequadas para o desenvolvimento de seus 

teletrabalhadores.  

Conforme dito anteriormente a durabilidade dos estágios não está 

relacionada a idade, podendo ser longos ou curtos. Além disso, na medida em 

que a carreira se desenvolve, a pessoa procura respostas para questões sobre 

quais são os seus talentos, habilidades e áreas de competências; os pontos de 

força e fraqueza; os motivos, necessidades e objetivos na vida e os principais 

valores. Dessa forma, seria necessário reavaliar de tempos em tempos o 

enquadramento de seus funcionários entre o estágio e ancora.   

Os teletrabalhadores colocam a possibilidade de passar mais tempo com a 

família, diminuir o tempo gasto com o deslocamento entre o escritório e a 

residência e a flexibilidade no horário de trabalho como fatores principais para 

adesão ao teletrabalho e que provavelmente os mantém no programa. 

As entrevistas também apontam que os gerentes têm papel fundamental na 

carreira dos teletrabalhadores. Segundo eles, “receber feedback gerencial, obter 

conselhos sobre como completar suas atividades” torna-se mais difícil com o 

teletrabalho, dessa forma, a gerência deve alterar os mecanismos de interação 

tradicionais baseados no contato presencial por métodos aplicáveis e mais 

eficazes no ambiente virtual. Métodos de controle através da visibilidade dos 
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empregados não funcionam com teletrabalhadores. Além disso, fazer com que 

seus funcionários teletrabalhadores estejam disponíveis mais tempo do que se 

estivessem no escritório é uma prática arriscada que em longo prazo pode 

causar desinteresse, frustração e por em risco a produtividade dos 

teletrabalhadores. 

Ao mesmo tempo, a organização deve implementar políticas claras de 

desenvolvimento de carreira para teltrabalhadores e repensar suas iniciativas 

sob a luz dos funcionários teletrabalhadores. É fundamental que organização 

adote uma postura coerente motivando e suportando o programa de teletrabalho 

através de seus funcionários não teletrabalhadores e gerentes. 

Por fim, e talvez não menos importante, é necessário fomentar o 

desenvolvimento de conexões de confiança entre os colegas de trabalho e entre 

o teletrabalhador e a organização. Com a ausência de contato presencial dos 

teletrabalhadores é necessário que a organização disponibilize ferramentas para 

compartilhamento de conhecimento, interação entre seus funcionários e até 

mesmo que estimulem a criação de um ambiente social.  

Nesse sentindo, observa-se uma constante preocupação da empresa em 

disponibilizar ferramentas tecnológicas para fomentar a colaboração de equipes 

virtuais. Essas ferramentas também disponíveis para colegas do escritório 

tradicional, devem ser utilizadas mais eficientemente pelos teletrabalhadores.  
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