
 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 

 

 

VITOR GUSTAVO DA SILVA 
 

 

 

 

 

A GESTÃO DO TELETRABALHO 

 

 
 
 
 
 
 
 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 
2014 



2 
 

VITOR GUSTAVO DA SILVA 

 

 

 

 

 

A GESTÃO DO TELETRABALHO 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Administração, da 
Universidade Metodista de São Paulo, 
como requisito parcial para obtenção do 
título de Mestre. 

Área de Concentração: Gestão de 
Organizações. 
Orientador: Prof. Dr. Almir Martins Vieira 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2014 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 
Si38g 

Silva, Vitor Gustavo da 
       A gestão do teletrabalho / Vitor Gustavo da Silva. 2014. 
       111 p. 
 
       Dissertação (mestrado em Administração) - Faculdade de Administração 
e Economia da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 
Campo, 2014.         
       Orientação: Almir Martins Vieira 
                       
       1. Teletrabalho  2. Gestão de pessoas  3. Inovações tecnológicas 
(Administração)  4. Organização virtual (Empresas)  5. Telegerente  I.Título. 
                                                                                                            CDD 658 

 
 
 

 

  



4 
 

 

A dissertação de mestrado sob o título “A GESTÃO DO TELETRABALHO”, 

elaborada por Vitor Gustavo da Silva foi apresentada e aprovada em 26 de Março 

de 2014, perante banca examinadora composta por Prof. Dr. Almir Martins Vieira 
(Presidente/UMESP), Prof. Dr. Luciano Sathler Rosa Guimarães (Titular/UMESP) 

e Profa. Dra. Raquel da Silva Pereira (Titular/USCS). 

 

 

 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Prof. Dr. ALMIR MARTINS VIEIRA 
Orientador e Presidente da Banca Examinadora 

 
 
 
 

__________________________________________ 
 

Prof. Dr. ALMIR MARTINS VIEIRA 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

 
 
 
 
 
Programa: Pós-graduação em Administração 
 
Área de Concentração: Gestão de Organizações 
 
Linha de Pesquisa: Gestão de Pessoas e Organizações 

  



5 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

Ao autor e consumador da vida, que idealizou um ser tão complexo e indecifrável 

como o homem, que somente Ele pode discernir seu coração em sua linguagem 

mais profunda, mais íntima e que nenhum outro homem pode imitar. 

 

  



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 

Com alegria concluo esta etapa graças ao apoio de minha preciosa esposa Bruna, 

que suportou esta longa jornada ininterrupta de estudos, leituras e pouco  

tempo para dormir. 

 

A torcida e compreensão de familiares e amigos aos momentos de isolamento 

certamente contribuiu para chegar até aqui. 

 

A inspiração e incentivo dos professores e do orientador Almir Vieira 

 foram determinantes nesta etapa acadêmica.  

 

A estes ficam meu respeito e gratidão! 

 

  



7 
 

RESUMO 

  

 

A aplicação do teletrabalho no Brasil tem progredido e tem sido foco de estudos 
organizacionais no contexto da flexibilização do trabalho, por despertar novas 
inquietações quanto às suas vantagens e desafios para a gestão de pessoas. Esta 
dissertação é o resultado de uma pesquisa que teve por objetivo identificar quais os 
aspectos que caracterizam o trabalho do telegerente na gestão de teletrabalhadores. 
Como referencial teórico, foram adotados os trabalhos de Antunes (2009), para 
apresentação dos sentidos e significados do trabalho nos tempos atuais, e de Nilles 
(1999), no tocante ao teletrabalho e ao papel do telegerente. Trata-se de um estudo 
exploratório de cunho qualitativo, que se valeu de entrevista semiestruturada com 
cinco telegerentes de empresas de diferentes segmentos de mercado. Por meio dos 
dados dos entrevistados, pode-se caracterizar a atuação do telegerente a partir das 
seguintes categorias: gestão flexibilizada, modelo de gestão, catalisação de 
resultados e perfil da telegerência. Os resultados demonstraram que o teletrabalho 
surge como uma alternativa muitas vezes informal, acordado entre gestores e 
subordinados assim, não se observou na amostra pesquisada um preparo específico 
para o exercício da telegerência, estando sujeitos a problemas inerentes ao novo 
regime de trabalho. Para os entrevistados, a telegerência surge de forma natural e 
sua atuação é intuitiva, quando o teletrabalho parte de uma decisão organizacional 
há ocorrência de treinamentos para capacitação da telegerência, por compreender 
ser essa decisão alinhada com seus objetivos estratégicos. 

Palavras-chave: Teletrabalho. Telegerência. Gestão do teletrabalho.  
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ABSTRACT 

 

The application of telework in Brazil has progressed and has been the focus of 
organizational studies in the context of work flexibility, to create new concerns about 
its advantages and challenges for people management. This dissertation is the result 
of a research that aimed to identify what aspects characterize the work of 
telemanager in teleworkers management. The theoretical were adopted work of 
Antunes (2009) to present the meanings of work in the current times, and Nilles 
(1999), with regard to teleworking and the role of telemanager were adopted. This is 
an exploratory study with qualitative approach that drew upon semi-structured 
interviews with telemanagers of different market segments. Through the data of 
interviewees, we can characterize the performance of the telemanager from the 
following categories: relaxed management, management model, results catalyst and 
telemanager profile. The results showed that teleworking emerges as an often 
informal alternative agreed between managers and subordinates, so not observed in 
the sample there is no specific preparation for the exercise of telemanagement and 
are subject to problems inherent in the new working procedures. For the 
interviewees, telemanagement arises naturally and its performance is intuitive, when 
teleworking is an organizational decision, a skill building training of 
telegemanagement occurs, once it is understood as a decision aligned with its 
strategic objectives. 

Keywords: Teleworking. Telemanagement. Teleworking  Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo do trabalho tem sofrido transformações com o advento das novas 

tecnologias de informação e comunicação (NTICs), impactando diretamente na 

dinâmica do mercado, elevando a competitividade entre as empresas, que disputam 

clientes não só com empresas nacionais pela intensificação da globalização. A 

globalização está intimamente relacionada à transformação da cultura do trabalho, 

na qual se fortalece o sentido de busca por maior eficiência e produtividade 

(PYÖRIÄ, 2011). As metamorfoses que o mundo do trabalho tem sofrido ao longo 

das últimas cinco décadas pelo acúmulo de tecnologia, exigiu das organizações uma 

gestão flexibilizada da produção, configurando novos tipos de organização do 

trabalho, dentre elas, o teletrabalho (TOSE et al., 2009; SOUZA NETO, 2004).  

O avanço tecnológico influenciou os processos informacionais, 

automatizando processos e expandindo sua capacidade de processamento e 

armazenamento, e também, os processos organizacionais, viabilizando a 

conectividade entre computadores, sistemas e redes (SANTOS, 2011). O 

desenvolvimento das tecnologias de informações móveis, isto é, que permitem o 

deslocamento mantendo sua funcionalidade e conectividade, ampliou o acesso ao 

trabalho, sendo possível a mobilidade de diversas tarefas corriqueiras para além do 

local tradicional de trabalho. Ainda segundo a autora (SANTOS, 2011, p. 16), o 

crescente uso destas tecnologias no contexto brasileiro “apoiam e agilizam a tomada 

de decisão e também oferecem novas oportunidades de negócio juntos a seus 

clientes, fornecedores e parceiros”. 

Cada vez mais as empresas brasileiras têm feito uso de diferentes 
aplicações das TIMS, tais como e-mail móvel, mensagens 
instantâneas e videomensagens; navegação na internet; meio de 
pagamento de compras; localização de pessoas e veículos por meio 
do Global Positioning System ou Sistema de Geoposicionamento 
Global (GPS); consulta a transações financeiras; informações on-line 
sobre trânsito [...] (SANTOS, 2011, p. 15) 

 

O elevado custo dos imóveis comerciais, instalações e manutenção, também 

impactam diretamente na decisão favorável por adotar regimes de teletrabalho, visto 
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que, no teletrabalho, há uma considerável redução da necessidade de dispor de 

infraestrutura predial e tecnológica para alocar os funcionários. Neste contexto, 

estas tecnologias têm-se tornado acessíveis pelo barateamento e menor dificuldade 

de aquisição, levando as empresas a considerar a flexibilização do trabalho como 

uma alternativa coerente com sua capacidade de investimento e gestão (GREEN et 

al., 2012). Tais custos são eliminados ou divididos com os trabalhadores que se 

beneficiam das vantagens provenientes do teletrabalho. 

Além dos custos, o indivíduo permanece como um tema importante na 

política de mercado de trabalho (PYÖRIÄ, 2011). As mudanças na forma de se 

trabalhar influenciam diretamente as relações de trabalho. As estratégias de gestão 

de pessoas devem desenvolver-se juntamente com os novos regimes de trabalho. 

Novos acordos de trabalho devem ser formulados, contemplando as garantias legais 

para ambas as partes e, estabelecendo processos de gestão, num contexto em que 

a presença física do empregado não é mais exigida como condição sine qua non. 

Segundo Bernardino (2010), o teletrabalho é utilizado principalmente por 

empresas que visam reduzir custos e suprir a demanda por mão-de-obra qualificada, 

para o alcance de seus objetivos estratégicos. O Brasil já é apontado com o terceiro 

país que mais utiliza o teletrabalho (NOGUEIRA; PATINI, 2012), e uma série de 

argumentações favoráveis, cautelosas ou pessimistas, permeiam as discussões nos 

meios empresarial, acadêmico e dos noticiários. A administração pública também 

caminha nesta direção, ao buscar maior eficácia no que tange à sua razão de ser, 

isto é, atender as demandas sociais em seus diferentes setores de atuação. 

Manifestam-se novos desafios à gestão de pessoas, principalmente em 

relação à gerência exercida via teletrabalho. Os paradigmas da supervisão, do 

controle, da presença, da descentralização, da autonomia no trabalho, da confiança 

no trabalhador, tomam a pauta de uma discussão ainda incipiente no cenário 

brasileiro. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

 

As transformações do mundo do trabalho, impulsionadas pelo implemento 

de novas tecnologias de informação e comunicação, demandam novas formas de 
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organização do trabalho e estratégias de gestão de pessoas. Adotar o teletrabalho, 

que se manifesta de forma crescente em diversas organizações, requer novas 

formas de gestão. Esta pesquisa buscou responder o seguinte questionamento: 

como se caracteriza o trabalho de gestores responsáveis por gerir 

teletrabalhadores? 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Identificar quais são os aspectos que caracterizam o trabalho do telegerente 

na gestão de teletrabalhadores. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Descrever como telegerentes gerem teletrabalhadores. 

Descrever de que forma os gestores se preparam para a telegerência. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os constantes avanços tecnológicos acessíveis às grandes massas da 

população e às pequenas e médias empresas transformaram as relações sociais, 

principalmente sobre as relações de trabalho e sua organização, configurando novas 

formas de organização do trabalho, dentre elas, o teletrabalho.  

Em tempos nos quais os discursos da redução de custos, da 

sustentabilidade, da qualidade de vida e mobilidade urbana ganham forças em 

nossa sociedade, o teletrabalho demonstra potencialidades de aplicação 

convergentes com este discurso. 

O teletrabalho se apresenta como uma alternativa ao trabalho presencial 

regularmente vinculado as dependências físicas do empregador (GASPAR et al., 

2012). Para Nilles (1997), a adoção do teletrabalho gera impactos no modelo de 
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negócio das organizações e, segundo Costa, Borges e Freitas (2011, p. 366) “o 

teletrabalho envolve a transformação do sentido do trabalho, a construção de novas 

subjetividades e um novo relacionamento com o trabalho”.  

Com esta pesquisa, busca-se contribuir para a discussão do teletrabalho 

como uma alternativa que complementa os recursos estratégicos de gestão de 

pessoas, convergente com os interesses organizacionais e individuais. Para tanto 

esta dissertação está organizada em quatro seções. 

Na primeira seção, o presente estudo buscou compreender a relevância do 

trabalho no contexto social, dos tempos remotos aos dias contemporâneos, os 

sentidos e significados do trabalho para o homem, bem como os aspectos próprios 

da flexibilização e precarização do trabalho. Ainda buscou-se caracterizar a questão 

do emprego na conjuntura nacional brasileira e o impacto da tecnologia no trabalho. 

Na segunda seção, apoiado em recentes publicações, fundamentou-se os 

conceitos do teletrabalho, investigando o teletrabalho na perspectiva do 

teletrabalhador e os desafios da gestão para os telegerente responsáveis por 

teletrabalhadores. Apresentam-se também as fragilidades do teletrabalho na 

concepção dos teóricos. 

Na terceira seção, os procedimentos metodológicos da pesquisa qualitativa, 

o perfil dos entrevistados e o roteiro de entrevistas com base no aporte teórico 

levantado na seção anterior. 

Na quarta seção, apresenta-se a análise dos resultados e discussões com 

base nos dados coletados a partir das entrevistas com telegerentes responsáveis 

por teletrabalhadores. 

Por fim, as considerações finais, limitações desta pesquisa e indicações de 

estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 TRABALHO E COTIDIANO 

 

O trabalho está presente em toda a história da humanidade e está associado 

desde sua natureza para subsistência até o mercantilismo. Até mesmo no relato 

bíblico do livro de Gênesis encontra-se a narrativa de Adão sendo incumbido de 

cultivar e guardar o jardim do Éden, além de ter de nomear cada ser vivente que 

Deus havia criado (BÍBLIA, 1999). 

Algumas civilizações enalteciam o trabalho, enquanto outras, o 

desprezavam, por considerá-lo simplório diante de tarefas reflexivas e 

contemplativas. Trabalhar significaria não dispor de tempo “ocioso” para o exercício 

da reflexão. Para estas civilizações que o desprezavam, o trabalho era feito por 

escravos ou por “homens livres”. Contudo estes “homens livres” não compunham os 

altos extratos sociais e não eram considerados cidadãos (KUBO; GOUVÊA, 2012). 

Já os ociosos, nobres e religiosos, se ocupavam com a guerra, a política, a cultura e 

o sacerdócio (CARMO,1992). 

Segundo Vieira e Filenga (2010), o termo “trabalho” está associado ao longo 

da história à ideia de tortura, de sofrimento. Sua origem remete ao substantivo 

“tripalium” que se tratava de um instrumento utilizado na antiguidade para atar 

condenados ou animais para serem ferroados. 

O trabalho também foi fator de segregação, distinguindo nas sociedades pré-

modernas os trabalhadores como inferiores, pertencentes ao reino natural, não ao 

reino humano, por estarem presos às atividades de subsistência (GORZ, 2003). 

Entre a Idade Média e o Renascimento, lentamente ocorreram mudanças 

transformando a percepção do trabalho com o desenvolvimento das cidades e do 

trabalho livre, tornando-se admirável e fonte de crescimento das riquezas. No século 

XVI, a reforma protestante também contribuiu para mudança de sentido em relação 

ao trabalho como motivo de orgulho (CARMO, 1992). Em sua análise, o termo 

“trabalho” ganhou tanta amplitude ao ponto de aplicá-lo a qualquer ação que 

realizamos, assim, até mesmo a atitude intelectual, contemplativa, reflexiva, recebe 

a conotação de “trabalho intelectual”. Sua exaltação se tornou condição civilizatória 
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e aqueles que não trabalham são considerados, e se consideram, vadios e 

improdutivos, marginalizados, à margem da sociedade, excluídos e não participantes 

do sistema social. O autor ainda destaca que, parte da sociedade crê no trabalho 

como capaz de atenuar a criminalidade, sendo ela motivada pela ociosidade, 

vinculando o “homem de bem” como aquele que trabalha (CARMO, 1992). 

Os autores Vieira e Filenga (2010) afirmam que o homem não é um ser 

passivo, mas, ativo, que age e modifica seu meio ambiente para a conquista de bens 

materiais e progresso, garantindo sua sobrevivência. 

O trabalho é uma necessidade básica, natural e constante dos seres 
humanos, sem a qual o homem não poderia evoluir, progredir ou 
muito menos adaptar o meio onde vive às suas vontades. O trabalho 
é, além de ação transformadora sobre a natureza, um modificador da 
maneira com que os homens pensam, agem e sentem, 
impossibilitando que os seres humanos permaneçam imutáveis ao 
fim de uma atividade qualquer (VIEIRA; FILENGA, 2010, p. 3). 

 

Carmo (1992, p. 15), define trabalho como “toda atividade realizada pelo 

homem civilizado que transforma a natureza pela inteligência”. Trabalho é a ação 

racional e intencional que provisiona a realização das necessidades materiais e 

espirituais do indivíduo. 

Na concepção capitalista, o trabalho possui tanto valor que se torna “um 

símbolo de liberdade e da possibilidade do homem transformar a natureza, as coisas 

e a sociedade” (MELLO; MARÇAL; FONSÊCA, 2009, p. 311), mudando e moldando 

seu próprio destino. O trabalho acabaria por ser uma das principais fontes 

integradoras da sociedade (GORZ, 2003). 

Foi a partir do capitalismo industrial que o trabalho passou a ter atrelado a si 

o sentido econômico. Outrora, o trabalho não se confundia com o sentido 

contemporâneo da atualidade, vinculado a uma atividade econômica, que remunera 

ao trabalhador e este, por sua vez, vende seu trabalho. Gorz (2003, p. 211), elucida 

que “os primeiros industriais, nos séculos XVIII e XIX, tinham grandes dificuldades 

para obrigar sua mão-de-obra a trabalhar o dia inteiro, dia após dia”, ao ponto destes 

industriais falirem. Assim, as sociedades pré-modernas, trabalhavam bem menos do 

que nos dias contemporâneos.  
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Apoiado no tripé acúmulo de capital, matéria-prima e trabalho, o capitalismo 

trouxe considerável aumento de produção e rendimento oriundo do trabalho. 

Marcava-se o surgimento do emprego e dos salários (VIEIRA; FILENGA, 2010). 

Sistemas de produção como o taylorista/fordista e toyotista trouxeram 

transformações radicais para a indústria com a racionalização do trabalho e o 

aumento de produtividade (ONO; BINDER, 2010). Souza Neto (2004) acrescenta 

que estas teorias e outras mais foram constantemente utilizadas para compreender 

e reorganizar a dinâmica do trabalho. Ao longo da história, teorias administrativas, 

como o empowerment, se preocuparam em descobrir e aplicar mecanismos que 

possibilitassem extrair maior proveito e produtividade dos recursos materiais e 

humanos. 

De acordo com Gorz (2003, p. 211), a “sociedade do trabalho”, isto é, a 

sociedade contemporânea que vive do trabalho, considera o trabalho 

simultaneamente como “um dever moral, uma obrigação social e também a via para 

o sucesso profissional”. Carrega em si a ideologia de que: 

 quanto mais cada um trabalha, melhor todos vivem; 

 aqueles que trabalham pouco, ou aqueles que não trabalham, 

prejudicam a coletividade e não merecem serem seus membros; 

 quem trabalha como deve é socialmente um vencedor e quem não 

obtém sucesso é responsável por seu insucesso. 

 

Antunes (2009; 2010) discorre sobre o que vem a ser a “classe-que-vive-do-

trabalho”, termo contemporâneo para classe trabalhadora do conceito marxista que 

abarcava o proletariado industrial. O autor apresenta uma visão ampliada para a 

classe trabalhadora carregada de complexidade, fragmentação e heterogeneidade, 

que inclui todos aqueles que vendem sua força de trabalho em troca de salário, isto 

é, além dos trabalhadores da indústria, inclui o proletariado rural e os assalariados 

prestadores de serviços, também incorporando trabalhadores de regime não 

integral, tidos como trabalhadores precarizados. 

Se tivesse dinheiro suficiente para ter uma vida confortável sem a 

necessidade de trabalhar, o que você faria com relação ao seu trabalho? Este tipo 

de pergunta, feita por diversos pesquisadores, apontou que cerca de 80% das 
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pessoas continuariam trabalhando de alguma forma e as principais razões são: para 

manter vínculos sociais, para ter uma ocupação e evitar o tédio, pelo sentimento de 

vinculação, para ter um objetivo na vida (MORIN, 2001). Nota-se, a partir deste 

resultado, o quanto o trabalho está engendrado ao cotidiano do homem 

contemporâneo, e justifica inúmeras pesquisas sobre sua relevância e impactos no 

convívio social, familiar e político, sendo apropriado compreender os sentidos e 

significados do trabalho para o homem. 

 

2.1.1 Sentidos e Significados do Trabalho 

 

É notória a exploração da força de trabalho pelo capital em prol da 

maximização dos lucros. Então, por que esta relação dita o ritmo das sociedades? 

Qual é a importância do trabalho na vida de um indivíduo? O quanto este indivíduo é 

dependente do trabalho? Qual é o sentido de se subjugar as condições da relação 

de trabalho, certo que nem sempre há uma relação equitativa, justa e que degrada o 

indivíduo frente ao poder exercido pelo empregador? Qual é o sentido do trabalho 

para o indivíduo? Se há uma ambiguidade nesta relação, é preciso entendê-la para 

aprofundar esta reflexão, para isso, pode-se valer das concepções de sentidos e 

significados do trabalho dos pesquisadores a seguir. 

Em sua definição de trabalho, Carmo (1992), afirma ser: 

[...] toda atividade realizada pelo homem civilizado que transforma a 
natureza pela inteligência. Há mediação entre o homem e a natureza: 
domando-a ele a seu desejo, visa a extrair dela sua subsistência. 
Realizando essa atividade, o homem se transforma, se autoproduz e, 
ao se relacionar com outros homens, na realização da atividade, 
estabelece a base das relações sociais (CARMO, 1992, p. 15) 

 

Podem-se destacar as palavras de Carmo (1992) quando se refere ao 

homem como capaz de transformar a si pelo trabalho, de se autoproduzir. Santos 

Neto (2004) afirma que a “concepção do ser humano vai sendo construída ao longo 

da vida do sujeito: desde a gestação na barriga materna, passando pela família, 

pelos meios de comunicação, pela escola, pela religião [...]”. Como camadas, estas 

múltiplas experiências resultarão em diferentes formas de leitura e compreensões de 
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mundo, somadas a características singulares do indivíduo, formando-o ser humano. 

Morin (2001), também corrobora com este conceito dizendo que o trabalho ajuda o 

indivíduo a descobrir e formar sua identidade. Para Vieira e Filenga (2010, p. 2) “o 

trabalho é caracterizado como atividade humana por excelência, pela qual o ser 

humano modifica tanto a si mesmo quanto ao mundo”. 

Ao refletir sobre as concepções do trabalho, Kubo e Gouvêa (2012) 

discorrem sobre três atividades humanas fundamentais, sendo: labor, trabalho e 

ação.  

 O labor compreende toda ação metabólica do desenvolvimento 

humano, de seu nascimento a sua morte.  

 O trabalho distingue-se por ser a parte artificial da existência humana, 

na qual ele transforma o mundo natural para sua sobrevivência que 

transcende a vida individual.  

 A ação contempla as relações de convívio entre os indivíduos. 

 

Segundo Morin (2001, p. 12) “o trabalho pode ser agradável ou 

desagradável; ele pode ser associado ou não a trocas de natureza econômica. Ele 

pode ser executado ou não dentro de um emprego formal tradicional”. Sendo assim, 

o trabalho possui relevância para a subsistência do homem e perpetuação de sua 

prole de modo que, para grande parte dos indivíduos trabalho e emprego tornaram-

se a mesma coisa (ANDRADE; TOLFO; DELLAGNELO, 2012). 

Kubo e Gouvêa (2012) destacam que o trabalho possui principal papel na 

família na visão protestante germânica, por prover a subsistência e padrão de vida 

familiar. Os autores também ajudam a compreender o conceito de trabalho com as 

seguintes citam definições: 

 Trabalho pago: aquele baseado numa relação de empregado e 

empregador; 

 Vida fora do trabalho: sendo as atividades domésticas, com 

familiares, amigos e comunidades.  

 

Vale destacar que neste contexto também apresenta-se o trabalho 

voluntário, embora não seja foco desta pesquisa. 
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O trabalho exerce considerável influência sobre a motivação para o trabalho 

e representa valor de importância ao trabalhador (MORIN, 2001). Assim, se tivermos 

clareza quanto ao sentido do trabalho para a relação do indivíduo versus trabalho, 

será possível orientar as decisões e intervenções daqueles que atuam diretamente 

na organização do trabalho. 

Goulart P. (2009a) apresenta a seguinte definição para o significado do 

trabalho: 

Pode ser definido como um conjunto de crenças, valores e atitudes 
em relação ao ato de trabalhar, construídos antes e durante o 
processo de socialização do labor, com variações dependendo das 
experiências subjetivas e situacionais que ocorrem no âmbito do 
emprego e da organização (GOULART P., 2009a, p. 48). 

 

Diante desta definição de Goulart P. (2009a) entende-se a complexidade do 

trabalho ao considerar um “conjunto de crenças, valores e atitudes” que nortearão a 

compreensão subjetiva do indivíduo ao trabalho, não permitindo uma simples 

resposta quanto sua importância e significado para o indivíduo. 

Cabe destacar que na abordagem do significado do trabalho não há total 

concordância quanto a sua formação no indivíduo entre os pesquisadores. Uma 

linha de pesquisadores sustenta que a formação do significado do trabalho parte da 

infância, absorvendo crenças e valores transmitidos pela família e dificilmente se 

modificam ao longo da vida. A outra linha prescreve a formação do significado do 

trabalho a partir das experiências que se têm relacionado ao trabalho e à 

interpretação da experiência, assumindo uma característica cognitiva que permite a 

alteração dos valores ao longo da vida (ANDRADE; TOLFO; DELLAGNELO, 2012). 

Ao pesquisar os motivos que levam o indivíduo a trabalhar, de acordo com 

Andrade, Tolfo e Dellagnelo (2012), são definidas duas orientações: 

 Função expressiva - é aquela que considera o trabalho com fonte de 

satisfação e realização pessoal e social, mostra-se relevante para 

construção de relacionamentos, alcance de prestígio.  

 Função utilitária - tem cunho econômico, de forma que o indivíduo, 

por meio de sua ocupação, conquista o sustento próprio ou de sua 

família. 
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Destaca que a primeira função, a expressiva, é constantemente mais 

valorizada pelos trabalhadores, desvalorizando a segunda função em relação 

relacionada a ganhos materiais (ANDRADE; TOLFO; DELLAGNELO, 2012). 

Os estudos sobre os sentidos e significados do trabalho ganharam 

notoriedade nos anos 1970. Nas pesquisas de Hackman e Oldham (1976), pioneiros 

nos estudos sobre o sentido do trabalho, um trabalho tem sentido para uma pessoa 

quando ela o acha importante, útil e legítimo. De acordo com os autores Hackman e 

Oldham (1976), três aspectos são fundamentais para dar sentido ao trabalho: 

 A variedade de tarefas: múltiplas tarefas tendem a aumentar a 

complexidade de execução e exige múltiplas competências; 

 A identidade do trabalho: clara compreensão do resultado tangível do 

trabalho; 

 O significado do trabalho: a noção de relevância para o seu bem-estar 

ou de outro, na organização ou na sociedade. 

 

Segundo Morin (2001), os pesquisadores Hackman e Oldham (1976) 

atribuíram a autonomia e o feedback como capazes de gerar no trabalhador o 

sentido de responsabilidade pela realização da tarefa e alcance dos resultados 

(parcial ou final). Os autores definiram autonomia como a margem de liberdade e 

independência para a realização do trabalho ou a percepção de sua liberdade e 

independência, e, o feedback como a capacidade do desenvolvimento das tarefas 

com a consciência dos resultados do seu trabalho. 

Morin (2001) baseada nos estudos de Emery (1964; 1976) e Trist (1978), 

sugere que o trabalho deve apresentar seis propriedades capazes de estimular o 

comportamento do trabalhador: 

 

1. A variedade e desafio: permite ao trabalhador utilizar diferentes 

competências para superação de desafios e resolução de problemas. 

Executar múltiplas tarefas permite ao trabalhador demonstrar, explorar e 

desenvolver seus talentos e competências. 
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2. A aprendizagem contínua: o trabalho deve possibilitar a aprendizagem 

contínua como forma de promoção ao crescimento do trabalhador deve 

estimulá-lo a progredir. 

3. Uma margem de manobra e autonomia: o trabalho deve contemplar a 

capacidade de reflexão e decisão do trabalhador. A maneira como o 

indivíduo trabalha e os resultados que alcança impactam diretamente na 

percepção de liberdade e independência, lhe acrescenta prazer e realização 

por fazer algo que lhe faz sentido. 

4. O reconhecimento e o apoio: o reconhecimento e apoio dos esforços do 

trabalhador pela organização estimulam seu vínculo com a organização. Sua 

necessidade de manter vínculos sociais com diversos grupos sociais 

também é um fator motivador para o trabalho. 

5. Uma contribuição social que faz sentido: compreende o sentido de 

contribuir de alguma forma para o bem social comum, atrelar a identidade 

social e dignidade pessoal. Expressa que o trabalho deve ser feito de 

maneira socialmente responsável. A autora afirma que vários 

administradores alegam sentir mal-estar por trabalharem em empresas com 

as quais não compartilha dos mesmos valores éticos e tolerarem práticas 

incorretas. 

6. Um futuro desejável: o trabalho deve proporcionar o crescimento e 

alcance dos objetivos pessoais. O trabalho pode ser compreendido como um 

meio de emancipação para os jovens e um porto seguro para os 

trabalhadores com mais anos de mercado, garantindo não só sua 

subsistência, mas também subsidiar a realização de projetos pessoais.  

 

O grupo de pesquisadores intitulados “Meaning of work international 

research team [MOW]”, de 1981 a 1983, conduziu uma das principais pesquisas 

desenvolvidas sobre os sentidos do trabalho. Esta pesquisa envolveu oito países e 

mais de 14 mil profissionais, sendo a maior do setor privado (MORIN, 2001; 

ANDRADE; TOLFO; DELLAGNELO, 2012). Segundo Goulart P. (2009b, p. 124) os 

pesquisadores do grupo MOW tiveram os seguintes objetivos: 

 Compreender a variedade de significados que os indivíduos e os 

grupos atribuem ao trabalho nas sociedades industriais; 
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 Identificar padrões de significados que os indivíduos e grupos 

atribuem ao trabalho;  

 Compreender as consequências dos padrões de significados do 

trabalho para os indivíduos, organizações e sociedades;  

 Comparar os respectivos significados do trabalho em cada país 

investigado. 

 

Não há unanimidade quanto aos termos “sentido” e “significado”, ora 

tratados como sinônimos, ora tratados como diferentes, porém complementares. Em 

suma “significado é a generalização e a fixação da prática social humana 

representada por instrumentos, técnicas, linguagem e relações sociais; e sentido é a 

razão, o motivo que incita a pessoa a realizar seu trabalho” (ANDRADE; TOLFO; 

DELLAGNELO, 2012). 

Para os pesquisadores do grupo MOW o termo significado do trabalho que 

compreende:  

 O significado individual, coletivo e social atribuído a ele;  

 Sua utilidade pelas organizações;  

 A autorrealização e satisfação oriunda da realização do trabalho;  

 O sentimento de desenvolvimento pessoal/profissional; 

 A liberdade e autonomia pertinentes à execução do trabalho. 

 

Os pesquisadores estruturaram os dados da pesquisa em 12 fatores e os 

agruparam em três constructos, definindo as principais variáveis de análise sobre o 

sentido do trabalho sendo (GOULART P., 2009b; ANDRADE; TOLFO; 

DELLAGNELO, 2012;): 

a) Centralidade do trabalho: representa o grau de importância do trabalho 

para o indivíduo, dividido em centralidade absoluta e relativa: 

 Centralidade Absoluta: compreende ao grau de importância que o 

trabalho exerce sobre a vida do indivíduo como um todo, sendo mais 

ou menos importante. 
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 Centralidade relativa: corresponde ao grau de importância que o 

indivíduo atribui ao trabalho comparado a outras esferas da vida, 

configurando uma hierarquia de prioridades. 

b) Normas sociais sobre o trabalho: abrange a percepção das 

recompensas, dos direitos e dos deveres arrolados ao trabalho. 

c) Resultados valorizados do trabalho: revela os motivos que levam o 

indivíduo a trabalhar, dividindo-se em duas formas de orientação: 

instrumental e expressiva, que se sobrepõem de acordo com o momento em 

que o indivíduo vive: 

 Orientação instrumental: caracteriza-se pela busca de objetivos 

econômicos, como remuneração e segurança no trabalho, que 

garantam a vida do indivíduo por meio de uma ocupação rotineira e 

programada. 

 Orientação expressiva: caracteriza-se pela autonomia e a realização 

de um trabalho interessante e que aplique suas competências, que 

lhe traga satisfação e prestígio. 

 

Estes dois modelos de organização do trabalho, propostos pelos 

pesquisadores do grupo MOW (1987) e por Hackman e Oldham, no entendimento 

de Morin (2001), são convergentes por orientar as organizações de um método de 

organização do trabalho que produza no trabalhador não só a possibilidade de 

realizar um trabalho que tenha sentido, mas, também que promova o 

desenvolvimento de suas competências, exercer seu livre-arbítrio, de conhecer e 

alinhar a evolução de seus resultados. 

Mourão e Andrade (2001), destacam que há lacunas metodológicas nas 

pesquisas sobre o significado do trabalho. Mesmo existindo instrumentos de 

pesquisa validados, os autores não têm consenso sobre o método mais adequado 

de pesquisa, com frequência sugerem a utilização de métodos quantitativos e 

qualitativos que possam se completar, isso porque o significado do trabalho é um 

tema de natureza cognitiva, sendo preciso investigar atributos descritivos e 

valorativos. Os autores destacam a complexidade de estudo do tema pelas muitas 

variáveis que se abrem a cada estudo. Ainda que complexa, a reflexão sobre o tema 

é de suma importância para a compreensão das relações humanas e os valores 
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sociais que balizam a vida humana, em especial, no que tange às relações de 

trabalho, as quais têm sido precarizadas e flexibilizadas em busca de melhores 

resultados organizacionais. 

 

2.1.2 Precarização e Flexibilização do Trabalho 

 

Entende-se por precarização toda forma de trabalho diferente de regime 

integral formal direto, onde “estabelecem-se contratos de trabalho precários, 

subcontratação em cascata configurada por uma externalização de riscos e 

responsabilidades, com redução de salários e de empregos” (GOMES; THEDIM-

COSTA, 1999, p. 413). Portanto, ao subcontratar ou terceirizar o trabalho, a 

empresa dilui custos, riscos e responsabilidades do negócio para com o trabalhador 

explorando sua força de trabalho. 

Diante dos entraves aos rígidos modelos de produção que favorecem o 

trabalhado e a condição de busca por aumento da capacidade produtiva, sem 

investimentos substanciais em tecnologia, tem-se como alternativa a precarização 

do trabalho (GOMES; THEDIM-COSTA, 1999). Nogueira e Patini (2012) e Costa 

(2013), legitimam que a pressão exercida pelo mercado conduz a novas formas de 

organização do trabalho, numa era de flexibilização do trabalho, não só da jornada 

de trabalho, mas também dos contratos de trabalho, mudando as relações de 

trabalho e até mesmo reduzindo direitos trabalhistas conquistados no século XX. 

Em tom irônico Thole, Ahmed e Höblich (2007, p. 130), nomeiam “San 

Precario” como o anjo guardião dos trabalhadores desprotegidos, protetor de “todos 

trabalhadores cujo contrato de trabalho está por um fio”. Este é o “santo” que olha 

por todos aqueles que estão em condições precárias de trabalho. 

Na análise de Mello, Marçal e Fonsêca (2009, p. 103) “o trabalhador se vê 

imerso em uma “nova” realidade em que o capital reina absoluto, tornando o 

trabalho cada vez mais abstrato, fato que o precariza”. O sistema de regulação de 

mercado baseado nos preceitos neoliberais, que defende a autorregulação do 

mercado com mínima interferência dos Estados, contribui para a desregulamentação 

e precarização das relações de trabalho (GOULART P., 2009a). 
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Antunes (2009, p. 103) nomeia a noção de trabalho precarizado como 

“subproletariado moderno” e o “novo proletariado dos McDonald’s”. Incluí-se os 

trabalhadores assalariados na economia informal e solidária por estarem 

subordinados direta ou indiretamente ao sistema capitalista, e, também os 

trabalhadores desempregados, excluídos do processo produtivo pela crise do 

desemprego estrutural, isto é, trabalhos/profissões extintos/substituídos graças às 

transformações dos bens de produção e das inovações tecnológicas que permitiram 

não só automatizar processos, mas também, mudar os processos agregando 

melhores resultados. 

O desemprego estrutural é um fenômeno oriundo da crise estrutural do 

capital, após a década de 60, cujas motivações fundamentam-se na queda da taxa 

de lucro, esgotamento do padrão de produção taylorista/fordista, privatizações e 

tendências às desregulamentações e à flexibilização do processo produtivo, dos 

mercados e da força de trabalho (ANTUNES, 2009). Avançando na história, em 

publicação posterior, Antunes (2010), diz que o toyotismo desencadeou o processo 

de desespecialização que provocando severas mudanças nas relações de trabalho 

em decorrência da criação de trabalhadores multifuncionais (ou polivalentes), não 

especialistas em um processo, mas capazes de realizar múltiplas tarefas. Resultou, 

também, na perda de poder sobre a produção dos operários qualificados e no 

aumento da intensidade do trabalho. Nas palavras do autor percebe-se as 

transformações advindas sobre o trabalho ao longo da história: 

Novos processos de trabalho emergem, onde o cronômetro e a 
produção em série e de massa são “substituídos” pela flexibilização 
da produção, pela “especialização flexível”, por novos padrões de 
busca por produtividade, por novas formas de adequação da 
produção à lógica do mercado (ANTUNES, 2010, p. 24). 

 

A “classe-que-vive-do-trabalho” vivencia um estado de diversidade, 

heterogeneidade e complexidade (ANTUNES, 2009). As condições de trabalho 

sofreram modificações e incrementos com a reestruturação produtiva do capital que 

resultou na diversidade de regimes de trabalho, não mais prevalecendo o modelo de 

trabalho industrial estável e especializado taylorista/fordista. O autor destaca ainda a 

“telemática” que permite não só relações diretas entre empresas distantes 
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geograficamente pelo uso de informática, como a introdução de novas formas de 

trabalho doméstico que tornam complexas as relações de trabalho. 

Outro aspecto é a divisão sexual do trabalho, embora não seja foco desta 

pesquisa. A participação feminina é crescente ao ponto de, em alguns países, o 

contingente feminino ter superado o masculino. Contudo, as vagas de trabalho 

preenchidas por mulheres ainda concentram em atividades “dotadas de menor 

qualificação, mais elementares e muitas vezes fundadas em trabalho intensivo” 

(ANTUNES, 2009, p. 105).  

O capital tem sabido explorar as potencialidades do trabalho feminino por 

suas características de polivalência e múlti atividades (desenvolvidas no exercício 

das atividades domésticas). Antunes (2009, p. 109), destaca que “homens e 

mulheres que trabalham são, desde família até a escola, diferentemente qualificados 

e capacitados para o ingresso no mercado de trabalho”. 

A veneração ao trabalho se estende aos currículos escolares, com o 

propósito de formar pessoas aptas para o mercado de trabalho, adestrando uma 

mão-de-obra dócil formada para o trabalho. Não são raras as famílias que 

consideram que um rapaz atingiu a maturidade quando este começa a trabalhar, 

mesmo que para isso tenha que abandonar os estudos. Tais alterações curriculares 

deveriam ter como finalidade a formação de cidadãos ou dotá-los de um 

pensamento crítico (CARMO, 1992).  

À medida que as novas alternativas flexíveis surgem para baratear o 

trabalho, reduzir seus custos e para isso ter que sacrificar o trabalhador como única 

fonte “abundante” de exploração, as relações de trabalho tenderão para 

precarização e desregulamentação, talvez em busca de ainda maior exploração ou 

em prol de condições de trabalho mais favoráveis aos indivíduos. 

 

2.1.3 Conjuntura Nacional 

 

No dia 23 de dezembro de 2012, a presidente Dilma Rulssef, em 

pronunciamento em rede nacional, enalteceu a situação atual de emprego no Brasil, 

que apresentava, à época, o índice mais baixo de desemprego da história do país, 
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próximo ao nível de pleno emprego (condição de empregabilidade proporcional à 

quantidade de cidadãos em idade ativa ao trabalho) - na ocasião, o indicador era de 

4,9% (Nov/2012). 

Dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), de outubro de 2013, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demonstram 

uma taxa de desocupação de 4,3% considerando pessoas em idade ativa (superior 

a 10 anos de idade) nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. O gráfico 1 mostra a evolução, da taxa de 

desocupação nos meses de Dezembro, de 2002 a 2013, para o conjunto das seis 

regiões metropolitanas abarcadas pela pesquisa. 

 

Gráfico 1: Evolução da taxa de desocupação nos meses de Dezembro, 
de 2002 a 2013 

 

Fonte: IBGE (2013) 

 

Indicadores como este, do IBGE, permitem compreender as flutuações e 

tendências, a médio e longo prazos, do mercado de trabalho nas regiões 

investigadas, apontando os efeitos sobre a conjuntura econômica nesse mercado, 

além de dar suporte na orientação do planejamento socioeconômico nacional. 

Observa-se, na tabela 1, nos relatórios da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) de 2011, do Ministério do Trabalho e Emprego, um crescimento de 

5,09% dos estoques de empregos formais em comparação ao ano de 2010. Os 
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setores de atividade com melhor desempenho em termos absolutos foram serviços, 

comércio e construção civil.  

 

Tabela 1: Estoque de Empregos Formais por Setor de Atividade (2010/2011) 

 

Fonte: RAIS (2011) 

 

No ano de 2012, os dados da RAIS, também avaliando o estoque de 

empregos formais por setor de atividade, apontam o crescimento de 2,48%. Os 

setores de atividade com melhor desempenho em termos absolutos são os de 

serviços e comércio. No setor de serviços encontram-se os serviços ligados à 

comunicação e informação, trabalhos intangíveis que lidam e geram informações 

para um determinado fim, que pode ser de apoio ao trabalho industrial. Comparando 

ambos, o setor de serviços absorve quase que o dobro da mão-de-obra que a 

indústria de transformação necessita, sobrepondo-se o setor de serviços em relação 

à indústria. Mesmo não sendo foco desta pesquisa, cabe destacar que há 

quantidades significativas de trabalhadores informais que atenuam o problema do 

desemprego. 
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Tabela 2: Estoque de Empregos Formais por Setor de Atividade (2011/2012) 

 

Fonte: RAIS (2012) 

 

Mesmo em tempos difíceis de retração na corrente de comércio internacional 

por uma série de crises, o Brasil tem conseguido gerar empregos formais e obter 

crescimento, mesmo que discreto. Outra explicação para o aumento dos estoques 

formais é a própria formalização de empresas, que outrora mantinham-se 

irregulares, por falta de condições ou por falta de fiscalização. Em situação de pleno 

emprego, a captação de trabalhadores se torna um desafio para as organizações 

não só obviamente pelo chamado “apagão da mão-de-obra”, isto é, a escassez de 

mão-de-obra disponível para contratação, mas também pela falta de qualificação 

para o preenchimento das vagas em aberto. Vale destacar que estes indicadores 

não contempla a economia informal, ainda fortemente presente no contexto 

brasileiro empregando, mesmo que precariamente, inúmeros trabalhadores. 

A qualificação desta mão-de-obra também pesa na hora da captação. O 

baixo nível de especialização e formação técnica e acadêmica força as empresas a 

optarem pelo treinamento interno de trabalhadores para o desempenho de suas 

funções, contudo, isso demanda tempo e investimentos. Normalmente se espera 

que a nova contratação possa produzir resultados o mais breve possível atendendo 

a expectativa da empresa na reposição de trabalhadores, mantendo as metas de 

produção ou atingir novos patamares produtivos. 

Monteiro (2013) apresenta dados de uma projeção econômica, que analisa a 

demanda e oferta de trabalhadores no Brasil, a qual indica que se a média do 
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produto interno bruto (PIB) for 2,5%, em 2015, a demanda por trabalhadores ainda 

será maior do que sua oferta, forçando as empresas a contratarem trabalhadores 

não qualificados, e, elevar seus custos.  

Neste cenário as empresas lidam com o desafio da retenção dos 

trabalhadores. Diante da necessidade de elevação da produtividade com maior 

qualidade para garantir market share, trabalhadores qualificados passaram a ser 

mais demandados e valorizados (FIORAVANTE, 2011, p. 105), esta mão-de-obra se 

torna valiosa e mais disputada no momento em que este profissional está disponível 

para contratação. 

Os dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE), que analisou a rotatividade e flexibilidade do mercado 

de trabalho nacional, mostram que, entre os anos 2008 e 2010, a taxa de 

rotatividade atingiu o patamar de 53,8%. Isso demonstra que, para cada 100 

empregos formais, em metade das vagas houve substituição de trabalhadores, 

demissão seguida de nova contratação (DIEESE, 2011). Este movimento de 

demissão seguida de admissão é motivado em partes pela intenção de 

rebaixamento salarial reduzindo custos com mão-de-obra em tempos de recessão e 

pela necessidade de incorporar mão-de-obra profissional mais qualificada. A 

rotatividade aumenta o risco de insucesso no retorno ao investimento de qualificação 

da mão-de-obra contratada. Elevados índices de rotatividade afetam a dinâmica 

organizacional, comprometendo seu desempenho no mercado. Para os 

trabalhadores, esta rotatividade representa insegurança na manutenção de seu 

emprego. 

De acordo com Monteiro (2013), a elevação da qualificação tem relação 

proporcional com a produtividade, contudo resultados do investimento em educação 

demandam tempo. Um profissional mais qualificado também possui um grau de 

exigência maior na contrapartida desta contratação, não se sujeitando a qualquer 

remuneração e falta de benefícios que o atenda. Por compreender minimamente o 

valor de seu trabalho e a dependência que a organização possui dele, o trabalhador 

se vê em situação de barganha e se mostra mais seguro em negociar as condições 

deste contrato de trabalho. 

Para Fioravante (2011, p.104), uma organização com uso intensivo de mão-

de-obra qualificada, “tem maior facilidade em produzir a custos mais baixos e em 
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diferenciar seus produtos diante das firmas que não inovam e são intensivas em 

mão-de-obra menos qualificada”. Assim, no entendimento da autora, novas 

tecnologias são complementares a mão-de-obra qualificada. Segundo Antunes 

(2010) pode-se constatar um efetivo processo de intelectualização do trabalho 

incrementado pelo avanço tecnológico e este ser comumente encontrado nos 

diversos níveis de trabalho.  

Contudo, Carmo (1992) destaca que a história registra que a abundância de 

mão-de-obra por vezes inibiu os avanços tecnológicos para o alívio do trabalho 

braçal por disporem de quem o fizesse. Neste sentido, à medida que a mão-de-obra 

se torna escassa as inovações tendem a proliferar-se. 

O investimento em trabalhadores mais qualificados deve refletir no aumento 

da capacidade produtividade, ou até mesmo na manutenção da atual capacidade 

produtividade que a organização possui. Entretanto, o investimento na qualificação 

da mão-de-obra não é sinônimo de aumento imediato da capacidade produtiva, 

demanda tempo que as empresas não querem esperar, pois precisam resolver os 

problemas presentes (MONTEIRO, 2013). Organizações com mão-de-obra mais 

qualificada reconhecem o valor de um novo conhecimento e são mais articuladas 

para transformar com eficiência o conhecimento em produtos (FIORAVANTE, 2011). 

Os investimentos podem objetivar o preparo da mão-de-obra para futuros projetos e 

novas demandas que surjam no mercado, assim, o investimento em qualificação 

prepara a organização para as mudanças num ambiente de alta competitividade. 

O paradoxo desta situação mostra, por um lado, oferta de emprego e vagas 

não preenchidas, por outro, não se consegue preencher as vagas pela 

incompatibilidade entre os pré-requisitos da vaga e a qualificação profissional do 

trabalhador desocupado. É a falta de trabalhadores qualificados versus a alta 

exigência para o preenchimento das vagas.  

É fato que diversos trabalhos desapareceram ao longo deste processo de 

mutação com o implemento de novas tecnologias e formas inovadoras de 

organização do trabalho, mas, “ao mesmo tempo em que milhares de pessoas 

sofrem pela falta de uma vaga, outras sofrem pelo fato de terem que trabalhar 

excessivamente”, em jornadas duplas na mesma ou em outra empresa (MORIN, 

2001, p. 9). 
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Uma variável que permite analisar este paradoxo é que Antunes (2010, p. 

58) evidencia diante da tendência de qualificação do trabalho, onde, inversamente 

há um nítido processo de desqualificação, e explica se configurar um “processo 

contraditório que superqualifica em vários ramos produtivos e desqualifica em 

outros”, ao ponto que, o que aumenta o cortejo do mercado pelo profissional é a 

polivalência que o mesmo possui, não especialista numa tarefa, e sim, sua 

capacidade de adaptação frente a variadas situações de trabalho. 

As proporções contemporâneas de valorização (ou desvalorização) e 

mudanças do trabalho, cooperam para o aumento do desemprego à medida que 

expulsam trabalhadores sobrantes e deprimem a remuneração da força de trabalho 

restante (ANTUNES, 2011). 

A economia brasileira é vista com desconfiança, ainda que alguns 

indicadores apontem para uma situação de pleno emprego com estoques de 

emprego positivos. Diante do dilema do pleno emprego versus a falta de mão-de-

obra qualificada e o crescimento do país pouco expressivo, confirmam a 

necessidade de mudança de atitude política e de investimentos pontuais para o 

progresso do país que se sustente a longo prazo. 

 

2.1.4 Impactos da Tecnologia no Trabalho 

 

O tempo de produção e distribuição de bens foi abreviado a partir da 

revolução tecnológica. Não foram apenas as empresas que cresceram ao longo da 

história, suas necessidades também evoluíram diante das exigências do mercado. 

Novos ritmos e visões do mundo do trabalho se desenvolveram conduzindo para 

uma organização flexibilizada do trabalho, menos rígida, como alternativa de 

sobrevivência (BOONEN, 2002). 

A tecnologia impulsiona as mudanças de acordo com o ambiente ou até 

mesmo causa mudanças no próprio ambiente. A tecnologia permite uma nova 

organização do trabalho, sendo uma ferramenta ou um método de realização de 

dada tarefa. (TROPE, 1999). Pilla e Silva (2010), corroboram com esta visão ao 

afirmarem que o ambiente de trabalho vem se tornando compatível com a cultura 

das máquinas e da utilização da internet. 
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A sociedade assistiu muitos ofícios deixarem de existir e muitas pessoas 

perdendo seus empregos simplesmente porque eles deixaram de existir. Com a 

inserção dos computadores pessoais, mais mudanças foram vistas nas 

organizações (GASPAR, 2010), e, tão rápido quanto os antigos ofícios se 

extinguiram, outros novos ofícios surgiram. Grande parte das transformações no 

mundo do trabalho sobreveio no fim do segundo milênio, impulsionadas pelas 

máquinas inteligentes (SOUZA NETO, 2004, p. 23). 

Antunes (2010) classifica os anos de 1980 com uma década de grandes 

saltos tecnológicos, permeada de automação, robotização e microeletrônica que 

invadiram o universo fabril. O processo produtivo foi reconfigurado desenvolvendo 

novas formas de produção e relações de trabalho. O autor (2009) destaca ainda a 

“telemática” que permite não só relações diretas entre empresas distantes 

geograficamente pelo uso de informática, como a introdução de novas formas de 

trabalho doméstico, que tornam complexas as relações de trabalho. 

A partir da abertura do comércio brasileiro para o mundo na década de 90, 

os níveis de competitividade, especialização e qualificação de produtos e serviços 

aumentaram a largos passos forçando o desenvolvimento tecnológico no país. 

Semelhantes a outros países que passaram por forte onda de inovação na indústria, 

trabalhos repetitivos foram desvalorizados em relação aos trabalhos mais abstratos 

e que exigiam maior qualificação e aplicação de aparatos tecnológicos. Pela 

crescente inovação, trabalhadores mais qualificados passam a ser mais 

demandados (FIORAVANTE, 2011). 

Segundo Souza Neto (2004), com a Revolução Digital em 1990, marcada 

pela popularização da internet, a sociedade da informação chegou para muitas 

sociedades, outrora isoladas ou pouco conectadas do resto do mundo, agora com 

acesso em tempo real. Ainda de acordo com o mesmo autor, a cada nova 

descoberta tecnológica surge uma nova divisão do trabalho e, à medida que as 

lógicas tradicionais fordista e taylorista são superadas pela lógica de trabalho 

flexível, tende-se a desaparecer funções tradicionais e migrar para novas atividades. 

A internet permitiu, como nenhuma outra ferramenta antes, a comunicação 

de muitos com muitos, em escala global. Mais do que uma ferramenta de 

entretenimento, cada vez mais estão sendo estruturadas em torno da internet as 

atividades cotidianas da sociedade (CASTELLS, 2003).  
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Atividades econômicas, sociais, políticas e culturais essenciais por 
todo o planeta estão sendo estruturadas pela Internet e em torno 
dela, como por outras redes de computadores. De fato, ser excluído 
dessas redes é sofrer uma das formas mais danosas de exclusão em 
nossa economia e em nossa cultura (CASTELLS, 2003, p. 8). 

 

Segundo Castells (2006), a sociedade contemporânea se configura no que o 

autor chama de “sociedade em rede”, conectada pela pulverização das novas 

tecnologias de informação e comunicação (NTICs), transforma a sociedade como 

um todo e mais ainda nas áreas em que a tecnologia está mais acessível pelo 

desenvolvimento econômico da região e considera a Internet de igual importância 

assim como a eletricidade foi na Era Industrial, sendo a base tecnológica para a Era 

da Informação (CASTELLS, 2003).  

É neste cenário, de um modo de produção capitalista flexível, que se torna 

possível redesenhar o modo de se trabalhar (NOGUEIRA; PATINI, 2012). As autoras 

também destacam que a partir da década de 90, com a intensificação da 

globalização e dos processos de reestruturação produtiva, a flexibilização do modelo 

de trabalho passou a ser possível no contexto brasileiro. 

Bernardino, Roglio e Del Corso (2012) destacam que o setor de tecnologia 

da informação no mundo cresceu 5% em 2007, enquanto no Brasil o crescimento foi 

de 11%. Percebe-se forte aderência ao uso de tecnologias, mesmo num cenário de 

tanta desigualdade na distribuição de riquezas como no Brasil. Ainda que precária e 

com lento desenvolvimento, a infraestrutura brasileira tem conseguido suportar e 

implementar mudanças tecnológicas que otimizem e reduzam custos de produção, 

elevando a qualidade e competitividade produtiva no país. 

 

2.2 TELETRABALHO  

 

O tema do teletrabalho tem sido abordado por diversos pesquisadores 

nacionais nos últimos quatro anos (COSTA, 2013; NASCIMENTO, 2012; 

NOGUEIRA; PATINI, 2012; ALEMÃO; BARROSO, 2012; GASPAR et al., 2012; 

ROTHERMEL; LONGHI, 2012; SILVA, 2012; BERNARDINO; ROGLIO; DEL 

CORSO, 2012; ROSENFIELD; ALVES, 2011; COSTA; BORGES; FREITAS, 2011; 
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ALEMÃO; BARROSO, 2011; RODRIGUES, 2011; SANTOS, 2011; MELLO, 2011; 

BARROSO, 2010; BARROS; SILVA, 2010; NOHARA et al., 2010; MELLO; SANTOS, 

2010; PILLA; SILVA, 2010; BERNARDINO, 2010; GRANADO, 2010; GASPAR, 

2010) o que aponta não só a relevância do tema, mas também para o fato de que 

possui diversas possibilidades de investigação a serem discutidas no ambiente 

organizacional, político, social e acadêmico. 

Historicamente constata-se o que vinha a ser um esboço do trabalho a 

distância nos Estados Unidos em 1857, quando a companhia Estrada de Ferro Penn 

utilizava o telégrafos para gerenciar trabalhadores que estavam distantes de seu 

escritório em Chicago, assim descentralizavam as operações delegando aos 

empregados o controle do uso de equipamentos e da mão-de-obra (GOULART J., 

2009; NOGUEIRA; PATINI, 2012). 

Não há como negar que as mudanças tecnológicas das últimas décadas 

resultaram em transformações de vários processos produtivos, reestruturações 

organizacionais e, com isso, uma intensa reconfiguração do trabalho (BARROS; 

SILVA, 2010), principalmente no que diz respeito ao encurtamento do espaço e do 

tempo no recebimento e manuseio das informações para a veloz tomada de decisão 

(ALEMÃO; BARROSO, 2012). O cenário de crises turbulentas e alta competitividade 

legitimam a adoção de novas práticas na gestão flexibilizada do trabalho (COSTA, 

2013). 

O trabalho na indústria começou a declinar nos países desenvolvidos em 

meados da década de 1950. Concomitantemente, trabalhos intangíveis, ligado às 

áreas de comunicação e informação se desenvolveram, ganhando significativa 

representatividade no mercado (NILLES, 1997).  

À medida que as novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs) 

se desenvolviam e se tornavam acessíveis, tornou-se possível ter acesso a dados e 

informações necessárias para realizar determinadas tarefas profissionais cotidianas 

fora do escritório, o espaço tradicional e habitual de trabalho. Pelo uso intensivo das 

tecnologias o universo do trabalho foi alterado, sendo possível trabalhar 

remotamente. Esta modalidade de trabalho passou a ser chamada de teletrabalho 

(MELLO, 2011).  
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Trope (1999) afirma que as limitações territoriais e físicas das empresas 

deixam de existir, estas passam a ser um ambiente, não mais um lugar específico. 

Há um novo paradigma para a organização do trabalho, onde a organização deve 

ser compreendida como um conceito, como uma atividade, não como um prédio. 

Estas transformações no espaço produtivo, segundo Tose et al. (2007, p. 2), 

passaram a exigir uma nova postura dos administradores, principalmente quanto ao 

aspecto cultural, uma vez que a “forma de apropriação das novas tecnologias 

transforma e recoloca, conceitualmente, as premissas da organização do trabalho e 

suas interações com a sociedade”. Neste contexto, o teletrabalho ganha evidência 

no mundo dos negócios e na sociedade, como também no campo acadêmico. 

 

2.2.1 Definições para Teletrabalho 

 

O termo teletrabalho origina-se do inglês telecommuting ou telework, sendo 

Jack M. Nilles considerado seu criador (BERNARDINI, 2010; MELLO, 2011; 

NOGUEIRA; PATINI, 2012). “Tele” vem do grego e significa distância, “commuting” 

corresponde ao termo que indica a viagem de ida e volta da residência do 

trabalhador para o trabalho (SAKUDA; VASCONCELOS, 2005). 

Para Nilles (1997, p. 15), teletrabalho é “levar o trabalho aos trabalhadores, 

em vez de levar estes ao trabalho; atividade periódica fora do escritório central, um 

ou mais dias por semana, seja em casa ou em um centro de telesserviço”. O que 

envolve “qualquer alternativa para substituir as viagens ao trabalho por tecnologias 

de informação”. Sua ênfase está em reduzir ou eliminar viagens diárias ao trabalho, 

seja ele, empregado ou proprietário do negócio, utilizando a tecnologia de 

informação como meio de substituição. O autor aponta para um movimento inverso 

ao que tivemos no período da Revolução Industrial, no século XIX, onde toda cadeia 

de suprimentos de uma indústria, trabalhadores, fornecedores, matéria-prima, e até 

mesmo cidades e estradas, se formavam ao entorno da indústria e todo contexto da 

região crescia para ela. Costa (2013), diz que a indústria caseira se deslocou para 

os sistemas fabris, local mais adequado para produção e seu controle. Ao ponto de 

ser natural conceber que para trabalhar devamos ir ao trabalho. Agora o trabalho 

retorna para dentro da casa do trabalhador contemporâneo. 
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Costa (2013, p. 463) corrobora com o pensamento de Nilles (1997) e Soares 

(1995) ao afirmar que o teletrabalho “faz desaparecer as fronteiras de espaço e de 

tempo entre o trabalho e a casa, o trabalho e o “não-trabalho”, o trabalhador e o 

“não-trabalhador"”, decompondo o trabalho em algo que pode ser fazer em qualquer 

hora e lugar, não mais precisando ir ao trabalho. O teletrabalho é uma forma 

alternativa de realizar as tarefas cotidianas do trabalho e, ao mesmo tempo, oferece 

benefícios à organização, empregados, sociedade e meio ambiente (GREEN et al., 

2012). 

As mudanças que sobrevieram à sociedade, em termos de tecnologia 

aplicada à produção, trouxeram novas necessidades do trabalhador e 

superpovoação das cidades, tornando o modelo “ir ao trabalho” uma tarefa 

desgastante e desafiadora. Sakuda e Vasconcelos (2005, p. 43) afirmam que “com a 

flexibilização temporal e espacial, a atividade produtiva poderá regular toda a vida do 

indivíduo, não importando o local e o horário”.  

Nilles (1997) elenca alguns pontos que corroboram para minimizar as idas 

ao trabalho, conforme demonstrado no quadro 1: 

 

Quadro 1: Motivos para minimizar as idas ao trabalho 

Duração do percurso superior a 40 minutos: riscos envolvidos no 
trajeto (ida e volta) para o trabalho 

Improdutividade durante o trajeto 

Impacto na jornada de trabalho (chegada atrasada e saída 
antecipada), oriundas da inconsistência no trânsito 

Supressão da jornada de trabalho, por situações particulares 
conflitantes com o período de trabalho 

Excesso de reuniões desnecessárias 

Alto nível de estresse no ambiente de trabalho, causado por 
constantes interrupções 

Encolhimento do espaço físico de trabalho, pelo aumento de 
funcionários 

Impacto ambiental, causado pelo agrupamento de pessoas num 
mesmo lugar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Nilles (1997). 
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Estudos recentes de Marcos Cintra (2013) procuram demonstrar o custo do 

congestionamento na cidade de São Paulo e apontam que a lentidão no trânsito da 

cidade faz escoar bilhões pelo ralo e, com o constante aumento da frota de veículos, 

a tendência não é nada animadora, segundo o autor. Os custos do trânsito, 

somados ao custo de oportunidade (horas em que se deixou de produzir), somaram 

R$ 40 bilhões em 2012. 

A discussão sobre mobilidade urbana se tornou comum no cenário nacional 

e se percebe diversas ações e projetos alternativos para deslocamento urbano, 

individual e em massa. A título de exemplo, existe uma proposta intitulada de 

“Projeto Piloto de Mobilidade Corporativa CENU-WTC” que objetiva buscar 

alternativas para atenuar o problema de mobilidade corporativa. O Projeto é 

desenvolvido em parceria com a organização não governamental internacional 

World Resources Institute (WRI) e a Embarq Brasil atuante no desenvolvimento de 

soluções sustentáveis para problemas com transporte. Este projeto recebe apoio do 

Banco Mundial e busca desenvolvê-lo em parceria com empresas privadas. O 

objetivo do projeto é incentivar as empresas a promover um conjunto de ações para 

estimular seus funcionários a utilizarem modalidades alternativas de transporte, 

jornada de trabalho alternativa e flexibilizada. 

Os estudos de Trope (1999) demonstraram que, do trabalho realizado no 

escritório convencional, apenas 50% do tempo é gasto no trabalho em si, quando 

comparado com o trabalho feito no domicílio do trabalhador. O que sobra é gasto em 

interrupções, deslocamentos, trajeto e pausas, enquanto no trabalho realizado em 

domicílio, 89% do tempo é gasto no trabalho em si, e 11% compreendem pausas. 

A grande questão abordada por Nilles (1997) sobre o teletrabalho é apontá-

lo como uma forma dentre outras de trabalho descentralizado. Portanto, envolve não 

só a mudança no modelo de negócio, como a mudança na forma de gestão do 

negócio. Como toda mudança no modelo de negócio envolve risco, o autor 

compreende que o segredo para se aproveitar os benefícios gerados pelo 

teletrabalho estão em elaborar o planejamento apropriado e o desenvolvimento de 

um estudo adequado de administração.  

Para a definição de teletrabalho é comum utilizarem os seguintes termos 

como sinônimos: telecommunting, e-work, telework, home office, work from home, 

trabalho remoto, trabalho a distância, trabalho virtual, trabalho flexível, trabalho 
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móvel (BARROS; SILVA, 2010; GASPAR et al., 2012). Contudo, há sutis diferenças 

por remeterem principalmente ao conflito do local onde se realiza e a dependência 

das NTICs para sua realização. Silva (2009) atribui a falta de um conceito universal 

para o teletrabalho pelos diversos tipos/modalidades existentes e que o teletrabalho 

pode ser manifestar, seja em empresas privadas ou públicas, seja em regime parcial 

ou integral, seja com vínculo empregatício ou autônomo. 

Para Nogueira e Patini (2012, p. 126), definem o teletrabalho como o 

deslocado do trabalhador do ambiente físico da sede da empresa, e o trabalho 

remoto como o trabalho realizado longe das vistas dos gestores, podendo estar num 

prédio ao lado do seu. “Desse modo, o teletrabalho é uma condição para o trabalho 

remoto e ambos estão contidos na forma de trabalho flexível”, com demonstrado na 

figura 1. 

 

 

Figura 1: Teletrabalho, trabalho remoto e trabalho flexível 

Fonte: Noqueira e Patini (2012). 

 

A figura 1 define o teletrabalho como uma forma de trabalho remoto e ambos 

são formas de trabalho flexível. Silva (2009, p. 86), afirma que o teletrabalho é “uma 

forma de conceito de trabalho flexível, onde pode ocorrer a flexibilidade no tempo, 

no espaço e na comunicação”. Rosenfield e Alves (2011) complementam que, a 

flexibilidade do teletrabalho pode também ser percebida nos elementos: contrato, 

subordinação e organização funcional. 
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 O local onde o teletrabalho pode ser realizado recebe diversas 

denominações, as mais recorrentes e similares entre os autores Nilles (1997), 

Kurland e Bailey (1999), Goulart J., (2009), Nohara et al., (2010), Bernardino (2010), 

Nogueira e Patini (2012), são: 

 

• Trabalho em casa (Home Office) - muitas definições trazem a ideia de 

que, no teletrabalho, as pessoas trabalham em suas casas com suporte 

seus computadores, telefones e outros aparelhos que sustentem a 

telecomunicação. Também se enquadra nesta definição “Negócio em 

Casa” (Home-Based Business), o qual o trabalhador mantém a sede de 

seu próprio negócio em sua casa. 
 

• Trabalho móvel – trabalham em qualquer espaço que permita trabalhar, 

seja se deslocando de uma cidade para outra no saguão de um aeroporto 

livrarias, bibliotecas, cybercafés. Basta uma boa conexão à internet, 

moderada privacidade, silêncio ou somente um ponto de energia para 

continuar o trabalho de onde parou. Esta definição assemelha-se com a 

de Escritório Virtual (Virtual Office), sendo qualquer local onde se tem a 

sua disposição todas as condições necessárias para trabalhar. 

 

• Escritórios satélites - são escritórios da própria empresa em regiões 

próximas à residência dos trabalhadores, estes, trabalham regularmente 

no escritório unicamente por ser mais próximo de suas residências. O que 

faz destes trabalhadores serem teletrabalhadores, é o fato de estarem 

minimizando o deslocamento até o local do empregador e ser possível o 

trabalho ir estar onde estão. 
 

• Telecentros (telecenters ou cowork), que são espaços que reúnem 

profissionais de diferentes áreas trabalhando para diferentes empresas, 

ou para suas próprias empresas que optam por não perder o convívio 

social ou mitigar custos com infraestrutura própria. Assim, compartilham 

ideias num ambiente criativo, alguns possuem empresas virtuais e não 

dispõem de espaço físico apropriado para receber clientes ou que 
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simplesmente preferem os telecentros a suas casas por motivos 

particulares como dificuldade de concentração. 

 

Dentre os vários formatos de teletrabalho, sua jornada de trabalho pode ser 

de tempo integral (full-time), que exerce suas atividades integralmente à distância, 

ou parcial (part-time), que pode exercer suas atividades um ou mais dias à distância. 

Ainda pode compor uma atividade extra de um trabalhador que possui dois 

empregos, um em regime de trabalho tradicional e ou em regime de teletrabalho 

(TREMBLAY, 2002; GREEN, 2012). 

No quadro 2, é possível observar as vantagens e desafios da organização 

para as quatro modalidades de teletrabalho: 

 

Quadro 2: Vantagens e desafios organizacionais do teletrabalho 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Kurland e Bailey (1999). 

 

Ao analisar o quadro 2, dentre as vantagens listadas pelas autoras Kurland e 

Bailey (1999), destaca-se a maior produtividade nos quatro locais de teletrabalho, o 

 Vantagens
• Maior produtividade • Monitoramento de desempenho • Lealdade Organizacional
• Menor absentismo • A medição do desempenho • Habilidades interpessoais
• Melhor moral • Controle Gerencial • Disponibilidade
• Maior abertura • Mentoring • Cronograma de manutenção
• Menos interrupções no escritório • Colegas ciumentos • A coordenação do trabalho
• Redução de despesas gerais • Sinergia • Os clientes internos
• Maior banco de talentos • Interação Informal • Comunicação
• Menor rotatividade • Cultura Organizacional • Orientações (por exemplo, despesas)
• Cumprimento do Regulamento • Cultura Virtual • Tecnologia
• Maior produtividade • Monitoramento de desempenho • Colegas ciumentos
• Melhor moral • A medição do desempenho • Cultura Virtual
• Maior banco de talentos • Controle Gerencial • Os clientes internos
• Menor rotatividade
• Proximidade do cliente
• Cumprimento do Regulamento
• A cultura corporativa intacta
• Maior produtividade • Monitoramento de desempenho • Interação Informal
• Melhor moral • A medição do desempenho • Cultura Organizacional
• Maior banco de talentos • Controle Gerencial • Cultura Virtual
• Menor rotatividade • Mentoring • Lealdade Organizacional
• Proximidade do cliente • Colegas ciumentos • Cronograma de manutenção
• Cumprimento do Regulamento • Sinergia • A coordenação do trabalho

• Os clientes internos
• Maior produtividade • Monitoramento de desempenho • Lealdade Organizacional
• Menor absentismo • A medição do desempenho • Disponibilidade
• Proximidade do cliente • Controle Gerencial • Cronograma de manutenção

• Sinergia • A coordenação do trabalho
• Interação Informal • Comunicação
• Cultura Organizacional • Orientações (por exemplo, despesas)
• Cultura Virtual • Tecnologia

Desafio

Trabalho em casa

Escritório Satélite

Telecentros

Trabalho móvel
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que ratifica a vinculação do teletrabalho a maior produtividade. No que tange aos 

desafios organizacionais comuns em ambos os locais de trabalho, as organizações 

se deparam com aspectos orientados ao controle (ou falta de controle) do trabalho 

(monitoramento de desempenho; a medição de desempenho; controle gerencial; 

cultura virtual). 

Projetistas, arquitetos, vendedores, corretores, tradutores, advogados, 

escritores e tantas outras profissões que não dependem exclusivamente das NTICs, 

podem ser desenvolvidas a distância, sem exigir o deslocamento físico ao local do 

empregador. No entanto, ao considerar-se simples instrumentos como e-mail e 

telefone, já enraizados no cotidiano da sociedade, dificilmente um trabalho realizado 

à distância não se valeria destes instrumentos telemáticos de comunicação (MELLO, 

2011). O que caracteriza o teletrabalhador é a tarefa em si. Se o trabalho é por 

natureza externo, como visitar clientes em suas respectivas empresas, este não é 

um teletrabalhador. Seria, se substituísse a necessidade de deslocamento físico 

pelo contato exclusivo por meios telemáticos. Um instalador de televisão a cabo 

trabalha longe das dependências do empregador, utiliza meios telemáticos 

(exemplo: telefone móvel, Palm-tops) para fazer seu trabalho, mas, seu trabalho 

consiste em instalar os equipamentos para recebimento do serviço de televisão a 

cabo, portanto este não é um teletrabalhador. 

Nilles (1997) propõe um modelo de avaliação das tarefas da rotina 

profissional atribuindo o grau de dependência do escritório para sua realização, e a 

partir dos resultados, é possível estabelecer se o trabalho pode ser teletrabalhado e 

até mesmo a periodicidade em que se irá teletrabalhar. 

Dentre as muitas definições para o teletrabalho, é possível observar três 

elementos principais que permitem ter melhor compreensão sobre uma atividade 

teletrabalhável: a desterritorialização do ambiente de trabalho, vinculada ao 

empregador; utilização de tecnologia da informação e comunicação e; mudança na 

organização e realização do trabalho (BARROSO, 2010). 

Profissões vinculadas ao manuseio e análise de dados e informações, 

programação de software, produção intelectual são possíveis de serem 

teletrabalhadas. Segundo Nilles (1997), teletrabalho não se aplica a todas as áreas e 

ramos de atividade pela alta dependência tecnológica ou até mesmo falta de suporte 

das tecnologias de informação e comunicação acessíveis. 
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Quanto maior o grau de dependência manual das tarefas, menor o grau de 

aplicação do teletrabalho. A produção industrial, cujos meios de produção são 

específicos e de alto custo, requer diversas adequações estruturais no local de 

instalação, inviabilizando uma produção doméstica nas mesmas condições do 

empregador (SILVA, 2008). Se considerarmos também as necessidades de local 

próprio para acondicionar os estoques de matéria-prima para a produção e produto 

acabado, haveria necessidade de grande espaço nas dependências domésticas e, 

consequentemente, teria uma baixa escala de produção e maiores custos pela 

descentralização da produção. 

O teletrabalho se mostra mais aderente a tarefas baseadas em uma 

contribuição individual para regimes integrais. Não descartando tarefas em que o 

trabalho presencial em equipe seja necessário, adotando regime parcial de 

teletrabalho, ainda assim, é possível utilizar videoconferências e gerenciadores de 

mensagem para comunicação em grupo (TREMBLAY, 2002). 

Consideram-se pouco aderentes ao teletrabalho profissões que exijam o 

contato físico e utilização de instrumentos próprios para diagnósticos, como a área 

da saúde, médicos, psicólogos, dentistas, terapeutas, enfermeiros, entre outros, 

precisam examinar seus pacientes por uma série de métodos para chegar a um 

diagnóstico onde, nem sempre, o simples relato do paciente é suficiente para se 

chegar a um diagnóstico preciso, sendo necessária uma investigação mais 

detalhista pelo toque, a visualização e exames complementares. Ainda que avanços 

tecnológicos demonstrem a possibilidade de realizar cirurgias mediadas por 

equipamentos de alta precisão tecnológica em pacientes fisicamente distantes do 

cirurgião, esta tecnologia ainda não é significativamente acessível aos profissionais 

da área. 

O sentido do teletrabalho pode ser mais profundo sendo compreendido 

como  um   elemento   de   transformação   da   própria   organização   do   trabalho.  

“O teletrabalho não pode ser conceituado simplesmente como trabalho à distância, 

mas sim como um elemento das mudanças organizacionais estratégicas que 

apontam novas formas de trabalho flexível sustentadas por TICs” (ROSENFIELD; 

ALVES, 2011, p. 217). 

As novas tecnologias de informação e comunicação oferecem a 

infraestrutura necessária de comunicação, tornando possível o estabelecimento de 
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relações entre instituições, empresas e pessoas, e a tomada de decisão estando em 

espaços físicos distantes (MELLO; SANTOS, 2010). Segundo Rosenfield e Alves 

(2012, p. 216), o “teletrabalho pode ser definido como trabalho à distância com 

utilização de TICs”. 

A Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade (SOBRATT) apoia 

iniciativas voltadas ao teletrabalho e tem como a finalidade difundir o teletrabalho por 

meio de estudos, promoção e desenvolvimento de teleatividades. Dentre seus 

objetivos, destaca-se a influência na criação leis e incentivos fiscais, tributários e 

trabalhistas em todos os âmbitos municipal, estadual e federal. 

Nos princípios da SOBRATT, consta a seguinte definição para o 

teletrabalho: 

[...] todo e qualquer trabalho realizado a distância (tele), ou seja, fora 
do local tradicional de trabalho (escritório da empresa), com a 
utilização da tecnologia da informação e da comunicação, ou mais 
especificamente, com computadores, telefonia fixa e celular e toda 
tecnologia que permita trabalhar em qualquer lugar e receber e 
transmitir informações, arquivos de texto, imagem ou som 
relacionados à atividade laboral (SOBRATT, 2013). 

 

Ainda sobre a definição de teletrabalho, há a questão do regime deste 

vínculo empregatício. Algumas definições de teletrabalho remetem à prestação do 

trabalho fora das dependências físicas do empregador, mas e se o prestador não 

tiver vínculo empregatício, isso o descaracterizaria como teletrabalhador? A 

condição formal ou informal de trabalho não descaracteriza o teletrabalhador. Sua 

relação profissional pode ser de autônomo, contudo mantém subordinação ao 

empregador/contratante (BARROSO, 2010; BARROS; SILVA, 2010; SILVA, 2012). 

A lei 12.551, de 15 de dezembro de 2011, alterou a redação do art. 6º da 

Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) de forma a não mais distinguir a atividade 

profissional realizada dentro ou fora das dependências físicas do empregador. O que 

contribuiu significativamente para novas discussões sobre o assunto, segundo o que 

preconiza a SOBRATT (2013). 

Os estudos de Nogueira e Patini (2012) demonstraram que dentre as 

empresas investigadas em sua pesquisa, a relação contratual de trabalho, entre 
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empregados tracionais e teletrabalhadores, em nada se diferenciam no que tange 

salários, bonificações ou planos de carreia. 

Estudos conduzidos por Gaspar (2010) e Silva (2012) indicam que o 

teletrabalho surge como uma alternativa dentro da difícil equação na qual as 

empresas buscam alinhar seus objetivos estratégicos, que garantam sua 

competitividade e perenidade, com questões como: redução de custos, elevação dos 

índices de rentabilidade e lucratividade, gastos com a manutenção de infraestrutura, 

elevação dos preços por aluguéis de áreas comerciais, proliferação das NTICs e 

portabilidade somada à conectividade, melhorias nos postos de trabalho, melhor 

aplicação dos recursos e investimentos, entre outras preocupações do gênero. 

Bernardino, Roglio e Del Corso (2012, p. 289) expõem fatores positivos para 

as organizações que adotaram o teletrabalho como “rápido crescimento dos 

negócios; uma maior flexibilidade na estrutura de trabalho, aumento da 

produtividade e qualidade do trabalho, e acesso a uma força de trabalho global”. 

O teletrabalho também pode ser bem visto quando se considera o impacto 

na sociedade e ainda como uma forma de diminuir as mazelas sociais (BOONEN, 

2002). Nohara et al. (2010) apontam vantagens as quais à sociedade se beneficia 

com o teletrabalho: 

[...] a redução do tráfego viário e com os gastos do Governo (da 
sociedade) com infraestrutura viária; a redução de combustível, da 
poluição e das pressões nos meios de transporte urbano; a redução 
de problemas regionais de desemprego; o desenvolvimento regional 
e inclusão social dos deficientes físicos no mercado de trabalho etc. 
(NOHARA et al., 2010, p. 153) 

 

Rothermel e Longhi (2012), corroboram com o apontamento de Nohara et al. 

(2010), afirmando que a sociedade se beneficia do teletrabalho reduzindo o fluxo de 

pessoas nos centros das cidades, o que reflete na diminuição exponencial de 

problemas relacionados a trânsito, poluição e saúde pública. Quanto maior o número 

de pessoas reunidas num espaço, maior será a quantidade de lixo produzido e os 

gastos com seu processamento e transporte. A rotina desgastante da jornada de 

trabalho, adicionado ao estresse gerado no trânsito e o contato com um enorme 

contingente nas mais diversas condições de saúde, aumenta a propensão a 

problemas de saúde do trabalhador. Todos estes problemas podem ser relacionados 
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a custos financeiros que a cidade emprega para viabilizar o deslocamento desse 

contingente de trabalhadores, para minimizar os efeitos da poluição no meio 

ambiente e para prover assistência médica à população. 

Além do impacto negativo do deslocamento de grandes massas para os 

grandes centros urbanos, pode-se considerar uma vertente positiva para a 

sociedade, ao pensar que, uma vez que estas pessoas não estão nos grandes 

centros, podem usufruir dos recursos e comércios das regiões que residem. É o que 

aponta Silva (2009), ao relatar a experiência em vilarejos norte-americanos que 

tiveram áreas de lazer e comércio (armazéns, padarias, farmácias, pequenas lojas, 

etc.) revitalizados pelo aumento da frequência dos próprios moradores 

teletrabalhadores. O que contribui para uma melhor distribuição econômica, ao invés 

de concentrarem-se massivamente nos grandes centros urbanos. Estes benefícios 

sociais, advindos do teletrabalho, refletem positivamente “na saúde física e mental 

dos residentes de grandes centros urbanos, facilitando e dando oportunidades para 

os que estão distantes geograficamente dos polos de trabalho” (SILVA, 2009, p. 88). 

Contudo, embora as empresas tenham pretensão em levar a sério sua 

responsabilidade social buscando um desenvolvimento sustentável para proteção do 

meio ambiente, a diminuição dos impactos negativos de suas atividades não é uma 

argumentação suficiente para convencê-las a adotar o teletrabalho (PYÖRIÄ, 2011). 

Segundo o autor, o desenvolvimento sustentável da organização precisa estar 

associado a questões de importância mais iminentes, como bem-estar no trabalho 

ou aprimorar a flexibilidade e produtividade do trabalho. Destaca ainda que adotar o 

teletrabalho não irá resolver os problemas de trânsito, deslocamento urbano ou 

poluição do meio ambiente, mas certamente ajuda a minimizá-los. 

Outros aspectos elencados como positivos à aderência ao teletrabalho no 

ponto de vista da gestão de pessoas são: a atração e retenção de talentos; 

diminuição do turnover e custos com recrutamento e seleção; redução de 

absenteísmo; autonomia profissional; melhor qualidade de vida aos trabalhadores; 

redução de gastos com deslocamento e alimentação; diminuição dos conflitos 

pessoais no trabalho; jornada de trabalho flexível e maior tempo para assuntos 

pessoais e familiares (BARROS; SILVA, 2010). O teletrabalho também possibilita a 

inclusão de pessoas com diferentes tipos de deficiências (SOARES, 1995). 
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O teletrabalho rompe fronteiras e amplia a abrangência regional para 

recrutamento e retenção de talentos, que outrora, pela distância, não poderiam estar 

nas dependências físicas da empresa, ou, não estariam dispostos a submeter-se a 

um horário inflexível de trabalho somado ao turbulento trânsito das cidades (TOSE 

et al., 2009). Soares (1995) afirma que o teletrabalho facilita a alocação de mão-de-

obra qualificada geograficamente distante. Pyöriä (2011) destaca a distribuição de 

tarefas compartilhadas por equipes de trabalho geograficamente distantes, em 

países diferentes, que, trabalham simultaneamente no mesmo projeto, ou, ao 

término da jornada de trabalho de uma equipe, outra equipe dará sequência na 

tarefa de onde a outra equipe anterior havia parado. Desta forma, as organizações 

ganham horas de trabalho em relação a sua concorrência e/ou não estão limitadas 

pelo fuso horário ou horários comerciais. 

Os resultados de um estudo conduzido nos Estados Unidos por Bloom et al. 

(2013), tiveram como experimento a migração de um grupo de trabalhadores 

voluntários para exercerem suas atividades de casa por 9 meses. Após avaliação do 

perfil dos voluntários, 249 funcionários foram selecionados e divididos em dois 

grupos, um grupo permaneceu trabalhando no escritório, sendo este o grupo de 

controle para comparação dos dados. Enquanto o grupo de controle manteve os 

mesmos indicadores de produtividade, o grupo de teletrabalhadores foi 13% mais 

produtivo, atribuindo menor interrupção do trabalho por estarem num ambiente mais 

calmo. Em comparação ao grupo de controle, houve redução de 50% no atrito entre 

os trabalhadores domésticos, elevando o indicador de satisfação no trabalho para os 

teletrabalhadores. Uma desvantagem relevante constatada foi a menor taxa de 

promoção entre os teletrabalhadores, cerca de 50% menor comparado ao grupo de 

controle. Atribui-se este baixo percentual ao “esquecimento” do colaborador pelo 

gestor no momento de indicar sua promoção, trazendo uma conotação negativa para 

a relação à distância. A empresa também registrou uma economia de U$$ 2.000,00 

por teletrabalhador. Ao fim do experimento, a empresa adotou e expandiu o 

teletrabalho a um grupo maior de funcionários. 

Sobre o perfil dos voluntários participantes do experimento dirigido por Blood 

et al. (2013), os maiores interessados pelo teletrabalho foram aqueles que se 

casaram, tiveram filhos e que os enfrentavam longos trajetos para o trabalho. 
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No quadro 3, é possível observar os principais aspectos positivos e 

negativos para a empresa que adota o teletrabalho: 

 

Quadro 3: Aspectos positivos e negativos do teletrabalho para a empresa 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

- Maior atração e retenção de trabalhadores 

qualificados.  

- Acesso a um mercado de trabalho doméstico 

mais abrangente (pessoas idosas ou deficientes).  

- Redução do espaço utilizado nas dependências 

da organização.  

- Redução do absenteísmo e da rotatividade de 

profissionais.  

- Rápido crescimento da empresa.  

- Diminuição de custos, transformando custos 

fixos em variáveis.  

- Melhoria dos serviços ao cliente, em particular 

pelo aumento da capacidade de resposta.  

- Maior flexibilidade das pessoas e das estruturas 

de trabalho.  

- Possibilidade do teletrabalho ser visto como 

benefício pelo teletrabalhador.  

- Aumento de produtividade e qualidade do 

trabalho.  

- Acesso a uma força de trabalho global.  

- Aumento da lealdade organizacional. 

- Menor identificação do trabalhador com a 

empresa, ou, pelo menos, dificuldade na 

implementação da cultura empresarial.  

- Enfraquecimento do espírito de grupo/cultura 

empresarial.  

- Possível diminuição da identificação do 

empregado com o grupo de trabalho e com a 

empresa.  

- Possível isolamento social do empregado.  

- Demanda por novas capacidades de 

administração, perante a incapacidade de se 

controlar permanentemente os empregados.  

- Complexas questões de saúde e segurança.  

- Elevados investimentos em equipamento de 

informática, telefonia e TI. 

 

Fonte: Bernardino (2010, p. 41). 

 

Dentre os aspectos positivos citados por Bernardino (2010) favoráveis à 

adoção do teletrabalho para a empresa, pode-se agrupar nos seguintes conjuntos: 

captação de mão-de-obra; maior/melhor produtividade; redução de custos. Os 

aspectos negativos à adoção do teletrabalho para as empresas se reúnem nos 

seguintes conjuntos: enfraquecimento da cultura organizacional; elevação de custos 

com tecnologia; perda de garantias quanto à qualidade de vida no trabalho. A 

quantidade de aspectos positivos é superior à de aspectos negativos, o que pode 
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apontar como favorável a implantação do teletrabalho, mesmo ao considerar a 

relevância do impacto de cada aspecto na organização (COSTA; BORGES; 

FREITAS, 2011). 

O teletrabalho também pode contribuir para fortalecer a imagem institucional. 

A empresa pode construir uma imagem positiva e moderna por promover o 

desenvolvimento sustentável e equilibrar interesses econômicos e proporcionar 

bem-estar ao trabalhador (PYÖRIÄ, 2011). 

Nilles (1997) aponta que, mesmo considerando todos os custos inerentes ao 

planejamento e concepção do projeto, rearranjo tecnológico e preparado dos 

funcionários, a empresa que implanta o teletrabalho tem o retorno dos investimentos 

em até um ano. 

Após explorar os conceitos centrais do teletrabalho, é possível compreender 

que empregadores e empregados fundamentam sua prática, mesmo que lhes faltem 

elementos que sustem suas expectativas ou seus receios.  

 

2.2.2 O Teletrabalhador 

 

Se o teletrabalho é “a substituição do trajeto de ida e volta do local de 

trabalho pelas telecomunicações e/ou informática”, o teletrabalhador é aquele que 

trabalha sem a necessidade de se deslocar para o local de trabalho - onde está o 

trabalho (GOULAT, J., 2009, p. 56). O termo teletrabalhador é uma derivação do 

teletrabalho (BOONEN, 2002). 

Assim como em qualquer profissão, existem perfis profissionais que melhor 

se adaptaram ao teletrabalho. No entanto, não há consenso entre os autores quanto 

ao perfil “ideal” (BERNARDINO; ROGLIO; DEL CORSO, 2012). Para Hanashiro e 

Dias (2002, p. 11), “o teletrabalho não é uma atividade que pode ser exercida por 

qualquer pessoa, pois requer autodisciplina, organização, iniciativa e gostar de 

trabalhar sozinho”. Boonen (2002, p. 107), acrescenta que o profissional que 

trabalho remotamente deve ser dotado de “autorregulação, capazes de desenvolver 

seu trabalho e cumprir suas metas independentemente da hierarquia e das fronteiras 
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organizacionais”. No quadro 4, foram relacionadas as principais características 

levantadas pelos pesquisadores a seguir: 

 

Quadro 4: Características do Teletrabalhador 

Autores Características do Teletrabalhador 

Nilles (1997) 
Automotivado, Autodisciplina, Conhecimento específico e 
experiência profissional, Flexibilidade e criatividade, Baixa 

dependência de contato social. 

Trope (1999) 
Gerenciamento do tempo, Autoconfiança, Comunicação efetiva, 

Habilidoso com tecnologia, Resistência psicológica, Autodisciplina, 
Autônomo. 

Goulart J. 
(2009) 

Flexibilidade, Responsabilidade, Confiabilidade, Adaptabilidade, 
Autodisciplina, Confiança, Iniciativa, Automotivação, Possuir 

domínio da atividade exercida. 

Nogueira e 
Patini (2012) 

Focado em resultado, metas e objetivos, Excelente comunicação, 
Não requer muita supervisão, Adaptável, Muito organizado, Sólido 

conhecimento da atividade exercida, Conhece os objetivos da 
organização, Capaz de estabelecer prioridades, Bom gerenciamento 

do próprio tempo. 

Costa (2013) Seguros, Independentes, Confiáveis, Automotivados, Capazes de 
gerir seu tempo e determinar prioridades de maneira adequada. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

A automotivação e a autodisciplina são as características que mais se 

repetem no discurso dos autores. Destaca-se também a adaptabilidade como 

característica desejável nos teletrabalhadores. Não que estas características não 

sejam presentes nos trabalhadores tradicionais, ainda mais se considerarmos que 

são estes que migraram para regime de teletrabalho. Tais características são tidas 

como elementares no perfil do profissional teletrabalhador. 

O regime de teletrabalho deve estar claro para ambas as partes, 

empregador e empregado e também as regras para delimitar a jornada de trabalho, 

a demanda de trabalho e proibir horas-extras indiscriminadamente. Pyöriä (2011) 

alerta ser crucial estabelecer acordos de trabalho, estabelecer direitos e deveres, 

para atender as necessidades da empresa sem infringir leis trabalhistas, tão pouco, 
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usar o teletrabalho para manter o empregado 24 horas à disposição do empregador. 

No Brasil, manter o empregado alerta à disposição de ser chamado pelo 

empregador a qualquer momento fora de sua jornada de trabalho, configura-se 

regime de sobre-aviso (Art. 244 § 2º da CLT) e incorre em pagamento de 1/3 da hora 

de trabalho normal ao empregado. 

Não só a jornada de trabalho deve ser definida, como também, os 

afastamentos por férias, licenças médicas e outras licenças previstas em lei. Goulart 

J. (2009) recomenda bloquear o acesso do empregado ao trabalho como garantia de 

que não haja improbidades por parte do empregado. 

Costa (2013, p. 467) constatou em sua pesquisa que esta capacidade de se 

autogerir e responsabilizar-se por seu trabalho, eleva o status do teletrabalhador 

como portador de “características e habilidades diferenciadas”, “digno de confiança” 

e superior ao trabalhador tradicional. Por estar inserido numa realidade mais 

próxima do lar, lugar de refúgio do trabalho, o autor afirma que “é preciso que o 

teletrabalho seja um projeto de vida, porque envolverá não só o teletrabalhador, mas 

toda a sua família”. O teletrabalhador demonstra-se mais conivente até mesmo em 

assumir sobretrabalho e alguns custos oriundos de sua atividade que seriam de 

responsabilidade do empregador, como internet, computadores, energia elétrica, 

infraestrutura doméstica que lhe garantam produtividade, considerando sua 

ascensão profissional. Até mesmo, segundo Costa (2013), estes teletrabalhadores 

citam a flexibilidade positivamente nos momentos em que estão doentes e não 

teriam condições de ir ao trabalho, mas como o trabalho está em sua casa, podem 

mesmo que num ritmo menos intenso, cumprir com algumas tarefas. Segundo 

Barros e Silva (2010, p. 76), “esse presenteísmo é preocupante, por representar 

uma ameaça à saúde do trabalhador e expor a empresa ao risco da perda de 

qualidade do trabalho”. 

Uma vez que não está imposta a condição de deslocar-se para o local de 

trabalho, Mello (2011) aponta que o teletrabalhador está menos sujeito a impeditivos 

comuns como fatores climáticos (chuvas e alagamentos) e condições de trânsito 

(congestionamentos, indisponibilidade de veículo, dependência de transporte 

coletivo). O reflexo está na maior disponibilidade do teletrabalhador para o trabalho. 

Nos estudos de Nohara et al. (2010) a flexibilidade na jornada de trabalho se 
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destaca como o aspecto mais compensador, por possibilitar planejar a própria 

agenda.  

Contudo, Barros e Silva (2010, p. 75) alertam que esta maior disponibilidade 

para o trabalho, se os teletrabalhadores não desenvolverem eficiente gestão de suas 

atividades profissionais, causa a perda “os limites espaçotemporais que separam o 

trabalho das rotinas domésticas”. A falta de limites pode degradar as relações 

familiares gerando conflitos em o espaço familiar e o espaço profissional 

(HANASHIRO; DIAS, 2002).  

Tose et. al. (2009) aponta que o teletrabalhador tem o poder de decidir sobre 

o ambiente e o ritmo de trabalho, visando maior eficiência e melhores resultados, 

respeitando até mesmo seu relógio biológico e trabalhando em horários em que é 

mais produtivo. A flexibilidade que o teletrabalho proporciona ao trabalhador o 

permite trabalhar de acordo com seu biorritmo, e ainda, pela redução da constante 

presença hierárquica, gozam de relativa autonomia no trabalho (HANASHIRO; DIAS, 

2002). 

A pesquisa conduzida por Tremblay (2002) corrobora com as afirmações de 

Tose et al. (2009) e Hanashiro e Dias (2002), onde teletrabalhadores desenvolviam 

maior autonomia de novas habilidades para o trabalho: 

[...] vários dos entrevistados afirmaram dispor de maior autonomia na 
solução de problemas profissionais. Acreditavam, também, ter 
adquirido novas habilidades e conhecimentos desde que tiveram de 
administrar o trabalho por conta própria, em casa, ao passo que no 
escritório tinham sempre de consultar um colega (TREMBLAY, 2002, 
p. 61). 

 

Ainda assim o teletrabalho poder ser visto como uma possibilidade de 

retenção de talentos e melhoria da qualidade de vida, por permitir ao indivíduo maior 

oportunidade de conciliação entre as atividades profissionais e particulares. Para 

Tremblay (2002), o teletrabalho permite equilibrar trabalho e vida familiar. 

Profissionais próximos da aposentadoria e mulheres casadas com filhos são perfis 

com forte propensão a serem teletrabalhadores, por poderem conciliar projetos 

pessoais e atividades domésticas (BARROS; SILVA, 2010).  

Trope (1999) também aponta que pessoas mais velhas, casadas e com 

filhos, tendem a ser mais favoráveis ao teletrabalho do que os solteiros (TROPE, 
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1999). O teletrabalho se mostra como uma alternativa inteligente para conciliar 

planos de gravidez e educação de filhos, como afirma Silva (2009), ao considerar a 

crescente atuação feminina no mercado de trabalho e sua importante participação 

na provisão de renda para a família, assim a mulher pode continuar trabalhando 

após a licença maternidade sem deixar sua casa. Nos estudos de Tremblay (2002), 

ao analisar o perfil dos teletrabalhadores da província de Quebec no Canadá, 

constatou que, mesmo os teletrabalhadores homens representando quase 60% dos 

respondentes, as mulheres eram maioria dentre os teletrabalhadores de tempo 

integral. 

Já os profissionais jovens, que ainda estão construindo suas carreiras, 

tendem ao modelo tradicional por considerarem as relações sociais importantes para 

sua formação e construção de vínculos (BARROS; SILVA, 2010). Ao avaliar o perfil 

do candidato ao teletrabalho, não pode ser ignorado que os aspectos 

comportamentais do indivíduo e o convívio com outros profissionais naturalmente 

nutrem a motivação do trabalhador, por meio de relações formais e informais 

cooperam para a organização e desenvolvimento do trabalho (BOONEN, 2002).  

Um aspecto intrigante quanto o perfil de alguns teletrabalhadores é que o 

teletrabalho pode ser visto apenas como um modo de se trabalhar, ao ponto que, se 

recebessem uma boa proposta de trabalho no modelo tradicional, não a recusariam 

(COSTA, 2013), obviamente por perceberem maiores benefícios que o trabalho atual 

lhe proporciona, independente do regime trabalho. No estudo empreendido por 

Hanashiro e Dias (2002), ao avaliar a opção de voltar ao regime de trabalho 

tradicional, 77% dos teletrabalhadores preferiam permanecer no regime de 

teletrabalho. 

A seguir, no quadro 5, é possível observar os principais aspectos positivos e 

negativos do teletrabalho para o teletrabalhador: 
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Quadro 5: Aspectos positivos e negativos do teletrabalho para o 
teletrabalhador 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

- Economia nas despesas, principalmente com 

deslocamento, alimentação e vestuário.  

- Flexibilidade das horas de trabalho.  

- Eliminação do tempo gasto no trajeto 

escritório/casa, casa/escritório.  

- Maior facilidade na combinação de 

responsabilidades pessoais e de trabalho.  

- Ganhos na saúde, devido a menor estresse.  

- Melhoria na qualidade de vida pela 

flexibilização do horário e local de trabalho, 

permitindo conciliar vida profissional e familiar.  

- Relativa autonomia, com a diminuição de uma 

presença hierárquica constante.  

- Aumento de motivação.  

- Produtividade do teletrabalhador aumenta.  

- Redução dos conflitos decorrentes da 

convivência empresarial. 

 

- Isolamento social e profissional.  

- Possível perda de status do trabalhador.  

- Diminuição do espaço em casa.  

- Possível perda de regalias sociais (benefícios 

envolvendo transporte, refeição, automóvel da 

empresa, entre outros).  

- Falta de contato e interação social com os 

colegas de trabalho.  

- Aumento dos gastos com energia e 

infraestrutura doméstica, uma vez que o espaço 

físico da residência é convertido em escritório.  

- Dificuldade de separar a vida pessoal da 

profissional.  

- Dificuldade de adaptação futura se deixar de 

trabalhar em casa e tiver que retornar ao 

escritório.  

- Possíveis limitações de oportunidades de 

carreira.  

- Falta de oportunidades de treinamento. 
 

Fonte: Bernardino (2010, p. 40). 

 

De acordo com a análise de Bernardino (2010), no quadro 5, os principais 

aspectos positivos do teletrabalho para o teletrabalhador centram-se na redução de 

custos com o deslocamento para o trabalho; flexibilidade e autonomia para o 

controle de sua jornada de trabalho; e ganhos com qualidade de vida.  

Dentre as economias monetárias, semelhante ao que aponta Nicholas 

(2012), cita-se o menor consumo de gasolina e diminuição do desgaste dos 

automóveis utilizados para o deslocamento ao trabalho, menor custo com 

estacionamento e redução de gastos com contratação de supervisão para crianças e 

idosos que necessitam de cuidados especiais.  

De acordo com Silva (2009), pode-se citar ainda a economia com redução 

de custos de refeições fora de casa (ainda representa um custo alto no orçamento 
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familiar brasileiro), menor necessidade de deslocamento para o trabalho (menos 

sujeito ao desgaste psíquico causado por pelo estresse dos congestionamentos), 

menor necessidade de roupas e calçados formais. O autor destaca a melhoria da 

relação familiar, por ser possível estar presente em casa por um tempo maior, e 

transição mais fácil para a aposentadoria pelo afastamento gradual do ambiente 

tradicional de trabalho. 

Quanto aos aspectos negativos listado por Bernardino (2010), no quadro 5, 

destacam-se: aumento de custos fixo no lar; perda do convívio social; e 

desaceleração de progressão na carreira profissional. Também pode incorrer em 

perda de qualidade de vida pela quebra de rotina e horários na alimentação. A 

indisciplina na gestão da jornada de trabalho pode acarretar em aumento de gastos 

pelo consumo alimentos a todo tempo. Estar presente em casa também pode trazer 

sérias dificuldades no que diz respeito a interrupções que os familiares e vizinhos 

podem fazer por não compreenderem que, mesmo estando em casa, o indivíduo 

está trabalhando. 

Sobre as vantagens do trabalho a distância, é declarado pela Organização 

Internacional do trabalho (OIT) que, grandes empresas que adotaram o regime de 

teletrabalho afirmam ser os teletrabalhadores até 45% mais produtivos. De acordo 

com Trope (1999), este fenômeno se dá pela melhor qualidade de vida e autonomia 

no trabalho. Entretanto, Mello (2011) destaca que esta maior produtividade pode 

estar associada a maior tempo dedicado ao trabalho, sendo comum extrapolar a 

jornada. Soares (1995, p. 70) alerta que os teletrabalhadores “podem passar a 

trabalhar de uma maneira compulsiva para resolver dado problema, sucumbindo à 

“síndrome da última tentativa””, culminando na “usurpação da vida social e familiar 

pelo trabalho”. 

Tremblay (2002) indica que algumas empresas impõem padrões mais 

elevados de produtividade ao teletrabalho, cerca de 10% a 20% quando comparados 

com os não teletrabalhadores. Contudo, os teletrabalhadores consideram aceitável o 

novo padrão de produtividade ao considerar a realização do trabalho num ambiente 

menos estressante e mais agradável, não ter que lidar com a burocracia dos 

escritórios e o ganho de tempo (outrora consumido pelo trânsito e engarrafamentos). 

É possível observar com base no referencial teórico que mesmo em 

situações as quais as empresas aumentam a pressão e transferem 
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responsabilidades aos teletrabalhadores, os benefícios percebidos pelos 

teletrabalhadores se mostram fortes o suficiente para aderirem ao regime de 

trabalho. Há limitações de nível pessoal que compete ao teletrabalhador superar, 

como interferências no desenvolvimento do trabalho por aqueles que não entendem 

que mesmo estando em casa está trabalhando, mudança de hábitos e rotina familiar 

e o estabelecimento de limites entre o trabalho e a vida privada. 

  

2.2.3 A Gestão do Teletrabalho: O Telegerente 

 

A maneira que uma empresa se organiza para gerir o comportamento 

humano é compreendida como o modelo de gestão que adota para si. A partir deste 

modelo, a empresa forma sua estrutura e define seus princípios, estratégias, 

políticas, valores e práticas de gestão. É este modelo de gestão que será 

determinante para orientar o modo de atuação dos gestores diante de seus 

subordinados. O modelo de gestão organizacional é afetado por fatores internos, 

como a cultura organizacional, a estratégia de organização do trabalho, a tecnologia 

aplicada, o produto/serviço oferecido no mercado, dentre outros fatores internos, e 

fatores externos como a legislação vigente, a cultura de trabalho da sociedade em 

que a empresa está inserida, a concorrência e ações do Estado. Por se manifestar 

de diferentes maneiras e em diferentes estruturas organizacionais, o modelo de 

gestão não é simples de ser identificado e delineado (FISCHER, 2002). 

O gestor desenvolve processos de suprimento, aplicação, desenvolvimento, 

manutenção e monitoramento de pessoas. O sucesso de sua atuação está atrelado 

à concepção de que empregados são pessoas e não meros recursos substituíveis, e 

deve tratá-los como elementos que impulsionam a organização para o alcance de 

seus objetivos (GIL, 2007). Os gestores são responsáveis por estabelecer limites e 

estimular determinado padrão de comportamento em seus subordinados. A atuação 

do gerente pode ser vista como um fator crítico de sucesso do modelo de gestão 

organizacional, pois é através dele que as ferramentas de gestão ganham vida 

(FISCHER, 2002). A interação entre chefia e subordinados possui contornos 

estratégicos relevantes e convergentes com os princípios de gestão de pessoas 

(MASCARELHAS; VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2005). 
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O termo “telegerente”, assim com o “teletrabalho”, foi nomeado por Nilles 

(1997). O telegerente é aquele que exerce a gerência de trabalhadores fisicamente 

distantes, ele pode desenvolver suas atribuições a partir das dependências físicas 

da empresa, mediada pelas NTICs, ou, também, fora das dependências físicas da 

empresa. Assim, o telegerente também é um teletrabalhador, cujo trabalho vai até 

ele.  

Hanashiro e Dias (2002, p. 11), ao pesquisarem teletrabalhadores, se 

deparam com o que nomearam de “telegestão”, que é a supervisão exercida 

virtualmente e afirmam que “um ótimo gerente tradicional pode não ser tão bom num 

ambiente virtual”. Os autores destacam que a simples transferência de função não é 

suficiente para caracterizar o gestor virtual, pois, tal atividade requer considerável 

atenção aos desafios da comunicação e da relação interpessoal, do processo de 

liderança remotamente e o gerenciamento da cultura organizacional. Ainda 

destacam que o num situação que haja baixo contato, se torna mais difícil transmitir 

os valores culturais que se manifestam por meio do comportamento e de rituais, 

assim, o teletrabalhador teria maior dificuldade de assimilar e absorve a cultura 

organizacional.  

Os termos telegerente (telemanager) e telegestão (telemanagement) são 

derivações do teletrabalho intitulado por Nilles (1997). Ambos caracterizam o 

distanciamento físico da tarefa/trabalho a ser realizado e, este distanciamento é 

compensado pela utilização de NTICs, permitindo exercer a gestão à distância 

(BOONEN, 2002). 

Diante da falta de garantia e confiança que a organização possui para 

assegurar que seus funcionários estão cumprindo com suas obrigações, respeitando 

as normas institucionais e condições contratuais, ela desenvolve mecanismos de 

controle e vigilância que lhe garantam, mesmo que parcial, o cumprimento de suas 

funções (TROPE, 1999). 

Segundo Nohara et al. (2010) a relação de trabalho deve evoluir para outra 

concepção voltada mais para a autogestão e cumprimento de metas/tarefas, ao 

invés do mero controle de tempo de trabalho. A ênfase está mais para os resultados 

do que sobre a atividade em si (SILVA, 2012). A supervisão física do gestor é 

substituída pelo monitoramento à distância e cobrança por resultados (NOHARA et 

al., 2010). 
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Há relatos de empresas que desenvolveram mecanismos de controle para 

contornarem a falta de supervisão do trabalhador. Uma das tentativas foi a de 

manter uma agenda de visitas de supervisores as casas dos teletrabalhadores, 

causando enormes desconfortos, e nem sucesso. “Os supervisores alegaram que o 

pré-requisito básico para o bom desempenho do teletrabalho é a confiança no 

teletrabalhador” (BARROS; SILVA, 2010, p. 77).  

Para Mello (1999), mesmo o trabalhador estando presente no escritório, 

sentado à mesa, o gerente não tem a garantia de que está trabalhando 

produtivamente, a não ser pela avaliação dos seus resultados.  

No teletrabalho, o controle do trabalho não recebe mais uma supervisão 

direta, de forma que o teletrabalhador assume a própria condução para 

delineamento do modo adequado de ser profissional. O discurso do teletrabalhado 

busca introjetar atitudes desejadas nos teletrabalhadores, programando sua 

subjetividade e proporcionado maior controle organizacional (COSTA, 2013). A 

autora reafirma que tal discurso de autodisciplina, também abordado por Trope 

(1999), que ainda hoje não foi suficiente para dispensar o uso de tecnologias de 

controle dos processos. Não será possível controlar a maneira como cada 

funcionário trabalha, assim, o gestor passa a ser mais objetivo e focado em 

resultados, ao invés de focar em processos (NOGUEIRA; PANITI, 2012). 

Bernardino, Roglio e Del Corso (2012) sugerem que os teletrabalhadores 

devem se responsabilizar não só pelos resultados, mas também por buscar e aplicar 

as melhores práticas para se chegar ao resultado.  

Considerando que não é possível controlar teletrabalhadores da 
mesma forma como eles controlam os trabalhadores tradicionais, 
as organizações devem delegar mais responsabilidades gerenciais 
para teletrabalhadores. Isso significa não apenas ser responsável por 
resultados, mas também para determinar e aprovar os métodos mais 
adequados para alcançá-los (BERNARDINO; ROGLIO; DEL 
CORSO, 2012, p. 292) 

 

Segundo Trope (1999), o ambiente organizacional e de mercado enfatizam 

objetivos, metas e resultados alcançados. Enquanto o acionista anseia por 

resultados, o cliente deseja maior qualidade e melhor preço e nenhum deles está 
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preocupado com a forma de organização do trabalho, se os funcionários são 

pontuais e se seguem uma padronização de tarefas: 

Portanto, surge a necessidade de “se acreditar mais” e de “se auditar 
menos”: deve ser redescoberto como administrar as organizações 
com base na “confiança”, e não no “controle”. Na relação com seu 
superior, o teletrabalhador deve ser liberado de suas ligações 
tradicionais de subordinação e se dirigir a seu gerente como seu 
parceiro, numa relação de mútua confiança (TROPE, 1999, p. 48). 

 

A cultura de gestão tradicional do trabalho é apontada por Pyöriä (2011), 

como uma das razões para o lento avanço do teletrabalho. Modismos de gestão de 

pessoas surgem e se vão, contudo permanece a relutância dos gestores em abdicar 

do poder, a atitude dos gestores permanece como sendo o desacelerador da 

mudança. Tal mudança levaria os gestores a depositar maior confiança em seus 

subordinados, renunciando o “poder” de controle diante a capacidade de autogestão 

dos teletrabalhadores. O autor reconhece que não é uma equação fácil de ser 

resolvida. 

No contexto do teletrabalho, a previsibilidade e o condicionamento das 

ações dos funcionários podem ser alcançados através de treinamentos, pois por 

meio dos treinamentos, além das competências e habilidade desenvolvidas nos 

funcionários para o exercício da função, são incucados valores e padrões 

comportamentais desejados pela organização (TROPE, 1999). Contudo, Nogueira e 

Patini (2012, p. 136), ressaltam o quão desafiador é gerenciar o teletrabalho nas 

muitas de suas responsabilidades como: “a seleção e o treinamento, o controle de 

atingimento das metas, avaliação de desempenho, motivar os funcionários e seguir 

o plano de cargos e salários de trabalhadores à distância". 

As constatações de Nohara et al. (2010) e Costa (2013, p. 468) indicam que 

por meio da introjeção do sentimento de compor um grupo de elite, o 

teletrabalhador, que traz consigo a narrativa de ser um indivíduo maduro, 

responsável e autônomo, eleva em si “a automotivação, a autodisciplina e a 

autopressão por resultados”. 

Rosenfield e Alves (2011) comentam que, por possuírem um perfil mais 

independente, mais autônomo, os teletrabalhadores são incumbidos de gerir sua 

jornada de trabalho, suas metas, sua qualificação e sua carreira profissional. As 
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autoras pressupõem que esta postura só possa ser assumida por teletrabalhadores 

altamente comprometidos com o seu trabalho, de fato engajados em seu 

compromisso profissional. Implicitamente espera-se que o teletrabalhador engajado 

seja mais adaptável às circunstâncias do trabalho e as nuances do mercado: 

Tal engajamento remete ao indivíduo como autor de seu próprio 
trabalho e gestor de seu próprio controle, comprometido com os 
resultados de sua atividade e responsável direto por eles. Todavia, 
mesmo assim esse indivíduo fica submetido a metas e prazos, 
estabelecidos pela empresa, caso seja assalariado, ou pelos clientes, 
caso seja um teletrabalhador por conta própria. O engajamento 
individualizante pressupõe uma postura ativa do sujeito em relação 
ao trabalho (ROSENFIELD; ALVES, 2011, p. 219-220). 

 

A tecnologia aplicada no teletrabalho também pode ser utilizada como meio 

de controle do trabalho sobre a realização das tarefas do trabalhador, e ser ainda 

mais intenso que a supervisão do trabalhador no ambiente de trabalho tradicional 

(PARDINI et al., 2013). Há relatos de empresas britânicas e japonesas que 

instalaram videofones nas residências dos teletrabalhadores a fim de saber se 

estavam trabalhando e controlá-los (TROPE, 1999).  

Para controlar a jornada de trabalho e também se prevenir de processos 

trabalhistas com jornada extra algumas empresas adotam sistemas online de 

controle (MELLO, 2011). Goulart J. (2009) ressalta que, as empresas devem 

estabelecer as condições e jornadas de trabalho com clareza e devem ser 

estabelecidos mecanismos de interrupção de acesso ao trabalho, como em casos de 

afastamento do trabalho por férias ou licença maternidade, o acesso aos sistemas 

deve ser interrompido evitando que o empregado trabalhe nestes momentos. 

Medidas como essas protegem tanto empregado como empregador de abusos e 

questões trabalhistas. O teletrabalho não deve ser uma desculpa para horas extras 

não pagas, tão pouco justificar o trabalhador estar 24 horas à disposição do 

empregador (PYÖRIÄ, 2011). 

Barroso (2010) comenta que algumas empresas não autorizam o pagamento 

de horas extras a teletrabalhadores, com base na dificuldade de controlar as horas 

que extrapolam a carga horária normal, alega que o mesmo deve desenvolver suas 

tarefas dentro de sua carga horária. Tal postura pode intensificar o ritmo de trabalho 

do teletrabalhador para atender metas e prazos apertados. Outras empresas 
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estabelecem condições rígidas para aprovação de horas extras previamente 

justificadas à gerência imediata, inibindo o descontrole e elevação de custos com 

funcionários. Mello (1999, p. 35), afirma que “a resposta do sucesso do teletrabalho 

na empresa está na comunicação aberta, honesta e frequente entre 

teletrabalhadores, colegas e chefes”. Para Nilles (1997, p. 102) o telegerente deve 

“fornecer ao teletrabalhador padrões específicos, mensuráveis e atingíveis, de forma 

que ele saiba o que precise ser feito, quando e com que qualidade”. 

Os gerentes de teletrabalhadores devem compreender a nova realidade em 

que se encontram, principalmente a nova realidade dos teletrabalhadores que 

supervisionam, sujeitos a impactos psicológicos pela mudança na organização do 

trabalho e possibilidade de inadaptabilidade ao teletrabalho (TROPE, 1999). O autor 

destaca as principais características do perfil do telegerente, sendo: estilo de 

liderança flexível/adaptável, comunicação efetiva, capacidade de 

treinamento/formação, capacidade de antecipar problemas e prover soluções. 

Goulart J. (2009) considera o gerente imediato como o personagem 

fundamental para viabilidade do teletrabalho. Desta forma, destaca que o gerente 

deve estar devidamente treinado, saber gerenciar por resultados e considerar 

diferenciadas as tarefas executadas pelo teletrabalhador. 

Os telegerentes, que também podem ser teletrabalhadores, se beneficiam 

das mesmas potencialidades e vantagens que se destacaram no tópico anterior. 

Mello (2009) assegura que, no exercício dos afazeres do gerente, da mesma forma 

que seu subordinado, ele pode focar na melhor atividade e atingir melhores 

resultados:  

[...] pode-se ser mais inteligente com respeito à maneira como se 
trabalha, ao se orientar mais para os resultados da equipe; estimula-
se a enfocar quais são exatamente as expectativas para cada 
subordinado, e como medir estas expectativas; avalia-se os 
empregados no que eles produzem, e não em quantas vezes eles 
são vistos (MELLO, 2009, p. 25). 
 

No caso de empresas que migram para o regime de teletrabalho, os 

telegerentes devem estar atentos à mudança significativa no fluxo da comunicação, 

por não mais poderem depender de elementos visuais quando transmite uma 

determinada orientação numa reunião com sua equipe e, num simples aceno de 
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cabeça de seus liderados, receber a afirmação positiva da compreensão da 

mensagem, ou, até mesmo, perceber pela expressão facial a incompreensão dos 

liderados sobre o que acabou de transmitir (NILLES, 1997). Para o autor, a 

frequência da comunicação deve assegurar que o teletrabalhador não se sinta 

excluído da equipe, destaca que, “o delicado equilíbrio se encontra em estar em 

contato e se sentir importunado, de um lado, e ser abandonado, de outro” (NILLES, 

1997, p. 100), o telegerente deve empenhar-se para otimizar todas as forma de 

comunicação com eficácia e NTICs irão sustentar boa parte desta relação 

(NOGUEIRA; PATINI, 2012). Nilles (1997) recomenda a seguinte postura: 

Combine comunicações pessoais e eletrônicas de forma que as 
mensagens rotineiras, com transmissão de informações, sem 
enviadas eletronicamente, enquanto as mais complexas ou de carga 
emocional sem enviadas ou recebidas por contato pessoal (NILLES, 
1997, p. 100). 
 

Outro aspecto importante no que tange às atribuições da gestão são o 

recrutamento e seleção de teletrabalhadores, mesmo que parte desta 

responsabilidade seja dividida com o departamento de Recursos Humanos (RH). Na 

seção anterior abordou-se o teletrabalho como diferencial para atração e retenção 

de talentos, não somente dos talentos geograficamente próximos ao empregador, 

mas, também daqueles que estão distantes. O desafio está em como desenvolver 

estas tarefas com candidatos externos (NILLES, 1997; BERNARDINO; ROGLIO; 

DEL CORSO, 2012).  

Ao considerar um processo de recrutamento e seleção interna para uma 

vaga no regime de teletrabalho, o processo não sofre mudanças significativas por ter 

à disposição os históricos e perfis profissionais dos candidatos. Estes candidatos 

internos supostamente já assimilaram cultura organizacional, já conhecem os 

objetivos da empresa, seus sistemas, código de ética e valores organizacionais (ou 

pelo menos parte de tudo isto). Para os candidatos externos, as práticas habituais 

de entrevista, dinâmica de grupo, testes psicológicos e provas de conhecimento, 

devem buscar novos caminhos e se alinhar aos meios telemáticos para 

compreender o perfil do candidato, sem deixar de considerar o que Nilles (1997) 

alerta sobre os meio telemáticos não substituírem a interação interpessoal. 

Bernardino, Roglio e Del Corso (2012) destacam outros desafios na gestão 

de teletrabalhadores: 
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- Avaliação de desempenho: é preciso definir com clareza o método de 

avaliação, divulgação dos resultados e sistemas de bonificação (caso seja aplicado). 

As tarefas precisam estar bem definidas para que se possa mensurar corretamente 

o alcance dos resultados almejados, e até mesmo transmitir um feedback adequado. 

- Formação: a distância pode ser um fator de limitação para realização 

treinamentos. Contudo, pode-se utilizar treinamentos com base no ensino à 

distância para atender a necessidade de capacitação. Destaca-se a relevância de 

programas para treinamento de gestores com intuito de proporcionar suporte 

adequado aos teletrabalhadores por meio do desenvolvimento de suas habilidades 

de comunicação, de estabelecimento de metas e de avaliação por resultados. 

- Remuneração: não há diferenças quanto a remuneração e benefícios para 

as empresas que trabalham com os dois regimes de trabalho. O teletrabalho pode 

ser considerado como uma recompensa não financeira e até mesmo ser aceitável 

um salário mais baixo com vistas aos benefícios percebidos pelo trabalhador. Não 

se descarta a possibilidade de regras de remuneração específicas como forma de 

motivar teletrabalhadores. 

A gerência deve atribuir confiança ao teletrabalhador. A confiança é 

característica elementar recorrentemente lembrada pelos diversos autores. De 

acordo com Mello (1999, p. 35), “praticar o teletrabalho é uma demonstração de 

confiança e fé no empregado, e se der a opção para retribuir esta confiança e fé, ele 

vai ser eficiente, pois se não for eficiente em casa, tampouco será no escritório”. O 

autor destaca que para a organização usufruir dos benefícios e da eficiência do 

teletrabalho, ela deve reaprender a comandar baseada na confiança, mesmo porque 

a tecnologia por si só não possibilita controlar o trabalho. A autoestima do 

trabalhador cresce diante do estímulo da confiança depositada pela empresa sobre 

seu trabalho, o levando a assumir maior compromisso com ela (FERREIRA JUNIOR, 

2006). 

No momento em que o gestor, focado em resultados, deposita confiança no 

teletrabalhador, ele estimula no teletrabalhador a capacidade de se autogerenciar 

(NOGUEIRA; PATINI, 2012), minimizando controles rígidos que não provam de fato 

que ele está trabalhando. Os autores destacam que a relação de confiança é um 

elemento determinante para a eficácia de uma série de processos como a avaliação 

de desempenho, o controle de metas e resultados. Barros e Silva (2010) e Pyöriä 



65 
 

(2011) também trazem o entendimento da confiança como um pré-requisito para o 

sucesso do teletrabalho. Segundo Costa (2013), esta relação de confiança pode vir 

pelos anos de experiência no trabalho ou na organização, como prova de que o 

empregado é digno de confiança. Assim, esta relação também está associada à 

definição clara dos papéis que cada um irá desempenhar, quais são suas 

responsabilidades e o que se espera de ambas as partes (ČALE, 2013). 

Bernardino et al. (2009) descrevem que a confiança pode estar associada à 

própria relação entre gestor e subordinado, como também, à descentralização de 

serviços e ativos da empresa. Faz-se necessária uma cultura organizacional 

pautada na confiança, que promova mínimo controle e supervisão. O teletrabalhador 

deve assumir maior responsabilidade em cumprir com prazos e dar mais qualidade a 

seu trabalho. 

É próprio da gerência a supervisão de uma equipe de trabalho subordinada 

ao seu comando. Deve-se refletir sobre as implicações do teletrabalho na gestão de 

vários teletrabalhadores simultaneamente. Segundo Čale (2013), o gerente de 

equipes virtuais, ou seja, de equipes de trabalhadores fisicamente distantes, devem 

criam redes de comunicação como meio de motivação e de ligação de todos os 

integrantes. O gerente deve utilizar o precioso tempo que tem com a equipe 

presencialmente para ações de alavancagem. O autor adota a concepção de que a 

verdadeira liderança é fazer com que o liderado aprenda a gerir a si mesmo. Isto não 

significa eliminar a gerência em longo prazo, significa desenvolver o potencial de 

cada membro da equipe e eliminar mecanismos/tarefas triviais de controle. Cabe ao 

gerente a gestão dos limites, das fronteiras que regem a dinâmica do trabalho. Tais 

gerentes devem trabalhar “sobre” o sistema, ou seja, desenvolver estratégias de 

negócio, novas alianças, aproximar as relações com fornecedores e clientes, 

intercambiar a comunicação com outras equipes de trabalho, estar vigilante a novas 

tecnologias, diferente do gerente tradicional que estão habituados a trabalhar “no” 

sistema preenchendo controles, planilhas e autorizando despesas, dificilmente seu 

foco está em redesenhar o sistema em si.  

Para Čale (2013), o telegerente tem o papel de tradutor, pois deve ajudar os 

teletrabalhadores de sua equipe a compreenderem a realidade que o cerca e facilitar 

romper com as limitações que o impedem de seguir em frente. Ele também deve ser 

um bloqueador de interrupções que venham comprometer o desempenho da equipe, 
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trazendo instabilidades e dispersando suas energias a ações não agregadoras de 

resultados. Dentre o que foi abordado, o autor propõe sete atividades e 

competências essenciais para o gerente de equipes virtuais (quadro 6), que são 

similares as de um gestor tradicional: 

 

Quadro 6: Atividades e competências do telegerente 

Atividades Competências 

Articular uma visão para a 
organização  Líder  

Obter bons resultados  Catalisador de resultados 

Facilitar e desenvolver ativamente os 
membros da equipe  Facilitador  

Eliminar barreiras agressivamente 
para equipe eficácia  Destruidor de Barreira 

Compreender e comunicar as 
necessidades do negócio e dos 

clientes  
Analista de Negócios  

Treina pessoas e equipes 
efetivamente  Treinador  

Definir um exemplo pessoal  Ser exemplo 
 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Čale (2013). 

 

O telegerente deve compreender a realidade em que estão inseridos seus 

subordinados. Algumas posturas podem não contribuir para o desenvolvimento da 

equipe, minimizando sua criatividade e a reduzindo a meros operadores de decisões 

já estabelecidas, às quais não tiveram parte. Uma liderança autocrática, 

inquestionável, que detém o poder absoluto é prejudicial para equipes virtuais. Este 

estilo de liderança empobrece o potencial da equipe. (ČALE, 2013). Esta visão 

complementa o sentido de confiança na relação entre telegerente e teletrabalhador 

já abordada. 

Fazem parte das responsabilidades do telegerente prover e garantir os 

recursos necessários para que as atividades dos teletrabalhadores não sejam 

interrompidas, ou seja, tudo o que for necessário e em tempo hábil. Os recursos 
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podem ser desde a simples liberação de acesso à plataforma de trabalho até 

equipamentos e treinamentos (ČALE 2013).  

Percebeu-se que os desafios da telegerência, à primeira vista, parecem 

similares aos desafios da gerência tradicional. Seu estilo de liderança deve ser 

compatível com o modelo de trabalho adotado, convergindo e contribuindo para o 

alcance dos interesses organizacionais com apontado por Nilles (1997). Como 

responsável pela gestão, deve estar capacitado nos âmbitos técnico/tecnológico e 

compreender as tarefas desenvolvidas por seus liderados. A habilidade de 

comunicação foi evidenciada pelos autores como fator de atenção para o sucesso.  

No próximo tópico abordam-se as fragilidades do teletrabalho segundo as 

proposições dos pesquisadores do tema. 

 

2.2.4 Fragilidades do Teletrabalho 

 

É fato que a aplicação de novas tecnologias potencializa e transforma as 

formas de operacionalizar, gerir e trabalhar, de maneira que a informação e o 

conhecimento são as riquezas mais valorizadas no momento econômico 

(ROSENFIELD; ALVES, 2012). O teletrabalho, mesmo não sendo algo novo, ainda 

se apresenta como algo “novo”, desconhecido. A própria indefinição do que é o 

teletrabalho e as muitas formas em que se manifesta, e, também, a falta de 

legislação que o sustenta, expõe variáveis imprescindíveis a serem analisadas com 

cautela.  

O Brasil não é signatário da Convenção 177 de 1996 da OIT, que caracteriza 

o trabalho em domicílio (termo equivalente ao teletralho) e estabelece que os países 

signatários promovam condições favoráveis para regulamentação do trabalho em 

domicílio. Atualmente há duas propostas de alteração da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) que transitam no Senado (PLS 326/2013) e na Câmara dos 

Deputados (PL 4793/2012), ambas com vista à regulamentação do teletrabalho no 

Brasil. 

Hanashiro e Dias (2002) atribuem a lentidão do desenvolvimento do 

teletrabalho no Brasil a fatores culturais, por brasileiros serem mais dependentes de 
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contato social. O lento avanço do teletrabalho não é uma particularidade do Brasil, 

na Europa, além das realidades geográficas e falta de políticas regionais, o lento 

avanço do teletrabalho se deu pela ausência do estabelecimento de um quadro 

contratual e a “cultura” de teletrabalho. Desta forma o teletrabalho permaneceu por 

muito tempo como um fenômeno marginal elitista, restrito a “privilegiados” (PYÖRIÄ, 

2011). 

Ao optar pelo teletrabalho, a organização deve ter claro de quem é a 

responsabilidade pelos recursos tecnológicos a serem utilizados para o trabalho, 

desde telefones, conexões de internet a notebooks, como citado nos casos do setor 

público na seção anterior. Além disso, há questões como segurança e sigilo de 

informações corporativas que requerem grande atenção por parte das empresas. 

Informações privilegiadas que podem vazar por fragilidades de segurança em 

softwares conectados a internet ou até mesmo perda ou furto do equipamento 

utilizado para o trabalho (MELLO, 2011). O teletrabalhador precisa se enquadrar 

exigências da empresa cumprindo todos os protocolos de regulamentação e 

segurança da informação (GOULART J., 2009). 

Nohara et al. (2010) citam outras desvantagens, como a estrutura 

hierárquica pode ficar menos perceptível pelo distanciamento do funcionário; 

conflitos entre trabalhadores a distância e presenciais; dificuldade no 

acompanhamento da evolução das tarefas; dificuldade em motivar trabalhadores a 

distância; distanciamento da cultura da empresa, gerando dificuldades de assimilá-

la. Soares (1995) relata num estudo com teletrabalhadores, um sentimento de 

rejeição por parte daqueles que trabalhavam remotamente, havia um sentimento de 

despertencimento à empresa por parte dos teletrabalhadores. 

O fluxo de comunicação formal e informal é distinto para uma empresa que 

adota o teletrabalho com maior intensidade em sua rotina. A complexidade nas 

relações sociais remete a desafios que, no modelo tradicional de trabalho, a 

proximidade permite condições mais propícias para construção, fortalecimento e 

manutenção de vínculos de confiança, sendo, a confiança considerada com 

indispensável para a disseminação do conhecimento tácito (SAKUDA; 

VASCONCELOS, 2005). 

O isolamento social e o empobrecimento da comunicação são os problemas 

mais citados pelos teletrabalhadores. A angústia dos teletrabalhadores não se 
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restringe à falta de contato pessoal, mas, também, a dificuldade de discutir com 

outros colegas de trabalho sobre as questões do próprio trabalho, o que limita a 

aprendizagem organizacional (SOARES, 1995). O autor ainda afirma que a 

comunicação informal promove a cooperação entre os indivíduos, que reflete 

significativamente na criatividade organizacional, o que pode ser extremamente 

nocivo para o potencial competitivo da empresa. Pyöriä (2011) tem opinião 

convergente e expõe que a perda das relações sociais é apontada como a principal 

queixa dos teletrabalhadores, o distanciamento da comunidade de trabalho leva ao 

esquecimento e exclusão dos teletrabalhadores dos grupos sociais.  

Para Nilles (1997, p. 99-100), a perda de qualidade na comunicação é maior 

receio para os telegerentes novatos, mas destaca “situações com contato direto 

também nos deixam um pouco preguiçosos”, o que limita o desenvolvimento de 

novas e melhores formas de comunicação. Segundo o autor “o segredo está no 

conteúdo da comunicação. Afinal uma curta mensagem escrita muitas vezes pode 

ser mais significativa do que uma reunião de vinte minutos”. O distanciamento do 

teletrabalhador do escritório onde estão os demais colegas de trabalho pode ainda 

implicar no seu esquecimento por parte da gerência, e ameaçar a progressão na 

carreira do teletrabalhador, como apontado nos estudos de Bloom et al. (2013). 

Os contrapontos levantados pelos pesquisadores Barros e Silva (2010), 

Gaspar (2010) e Silva (2012), nas recentes publicações sobre o teletrabalho, são 

demonstrados no quadro 7 e sintetizam as constatações anteriores. 
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Quadro 7: Contrapontos do teletrabalho 

Fragilidade no controle trabalho;  

Isolamento e perda do convívio social e trabalho em equipe;  

Perda de limites de espaços-temporais para as atividades profissionais e 
pessoais;  

Exigem disciplina e controle pessoal de forma que não se perca ou confunda 
sua identidade; 

Substituição dos gastos com deslocamento e alimentação por outros gastos 
como em infraestrutura adequada para o trabalho (banda larga, equipamentos 
eletrônicos, mobílias); 

Infidelidade profissional causada pelo distanciamento com a empresa;  

Dependência de tecnologias; 

Perda de garantias quanto à saúde e segurança no trabalho;  

Dificuldade em estabelecer políticas de segurança de informação por uma 
legislação que ainda não dá suporte e regulamente o teletrabalho e a própria 
legislação brasileira protecionista a favor do empregado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Gaspar (2010) e Silva (2009). 

 

Cuidados devem ser considerados por aqueles que teletrabalham em casa 

quanto às condições de trabalho como ergonomia e segurança do trabalho. Goulart 

J. (2009), sugere que nos projetos de teletrabalho constem as recomendações de 

ergonomia a serem seguidas pelos teletrabalhadores que trabalharam a partir de 

suas casas, como: reservar uma área mínima de 3 m², instalação de mobília 

adequada (cedida ou não pela empresa), manter boas condições de iluminação, 

ventilação e limpeza no local. Junto com as orientações, o teletrabalhador também 

assinaria um termo de responsabilidade, isentando a empresa por quaisquer 

problemas de saúde pela ergonomia do trabalho em suas casas. A autora propõe o 

agendamento de inspeções para verificação do local de trabalho nas casas dos 

teletrabalhadores, considerando ser responsabilidade da empresa garantir 

condições adequadas de trabalho. 

A empresa não tem autonomia para interferir diretamente na infraestrutura 

doméstica de seus funcionários, não sendo também de sua competência o 

condicionamento das residências para possibilitar o teletrabalho. A proposta de 

Goulart J., (2009) estabelece condições de teletrabalho que resguarde a empresas 
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quanto a processos trabalhistas diante da falta de legislação específica. Para Pyöriä 

(2011), os profissionais do conhecimento, isto é, os trabalhadores que desenvolvem 

e manipulam dados e informações, constantemente são afligidos por problemas 

físicos, como lesões por esforços repetidos (LER) e doenças osteoarticulares 

relacionadas ao trabalho (DORT), pelo trabalho repetitivo e isso requer elevado rigor 

nos padrões de ergonomia no trabalho, independente de onde ele aconteça, em 

casa ou na própria empresa. 

Configurar um arranjo de teletrabalho não é algo difícil, segundo Pyöriä 

(2011), contudo, o autor admite que exige uma “aguda” consciência da legislação 

trabalhista e recomenda que todos os envolvidos devem estar prontos para lidar com 

os medos e problemas que possam surgir ao longo de sua implantação. O 

teletrabalho é uma forma de organização do trabalho, portanto, teletrabalhadores e 

trabalhadores tradicionais com a mesma função devem desfrutar das mesmas 

condições de trabalho. 

A pesquisadora Hamilton (2003) faz as seguintes considerações sobre o 

teletrabalho: 

 Nem todas as funções podem ser teletrabalhadas e nem todos 

funcionários podem ser teletrabalhadores. Avaliar a pessoa e o ajuste 

do arranjo do emprego são essenciais para o teletrabalho; 

 Uma análise e discussão das vantagens e desafios, tanto para a 

organização como para os funcionários, são fundamentais antes da 

implantação de um modelo de teletrabalho; 

 Antes da implantação, deve-se avaliar como o teletrabalho afetará as 

relações e sua dinâmica entre não teletrabalhadores, 

teletrabalhadores e telegerentes; 

 Treinamento é fundamental para o sucesso do programa de 

teletrabalho. Sem formação adequada o funcionário estará mais 

propenso a falhar ao gerir sua nova forma de trabalho. 

 

Costa, Borges e Freitas (2011) consideram pouco significativas as 

desvantagens para as organizações, isso se comparadas aos enormes ganhos e 

benefícios em adotar o teletrabalho. Os riscos e desvantagens mais significativos 
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concentram-se no teletrabalhador (PYÖRIÄ, 2011), pois o impacto das 

desvantagens pode ser devastador ao considerar o valor intangível do bem-estar 

familiar ou até mesmo de não se tornar escravo do trabalho. Hanashiro e Dias 

(2002) consideram que as desvantagens que sobrevêm ao teletrabalhador são mais 

presentes naqueles que teletrabalham em tempo integral. Se considerarmos os 

teletrabalhadores de tempo parcial, que periodicamente estão presentes fisicamente 

na sede da empresa, estes estão menos expostos aos percalços do trabalho remoto. 

Boonen (2002) indica que ter um local próprio de trabalho dentro de casa por ajudar 

a delimitar o espaço simbólico do “lar” e do “escritório”, separando um do outro, 

dividindo o local/momento de privacidade e o de trabalho. 

Ao avaliar a dificuldade de estabelecer um perfil ideal de teletrabalhador, 

somada à dificuldade de encontrar um profissional no mercado que já tenha 

experimentado o teletrabalho e desenvolvido as competências para o trabalho a 

distância, o gestor se depara com a difícil missão de recrutar, selecionar, formar e 

desenvolver no trabalhador o perfil adequado para o alcance dos objetivos 

corporativos (NOGUEIRA; PATINI, 2012). 

 Hanashiro e Dias (2002) apontam para a elevação dos custos com 

treinamentos para formação do trabalhador para exercer suas atividades 

remotamente. Mesmo valendo-se de cursos virtuais que são relativamente baratos 

quando se tem economia de escala e armazenagem por um longo período, o custo 

inicial será alto. Os autores indicam o desafio do telegestor em promover um 

ambiente de aprendizagem contínua uma vez que no ambiente de trabalho 

tradicional há inúmeras situações em que a aprendizagem flui naturalmente, desde 

uma discussão até um conflito com outro colega de trabalho. Dentre os pontos de 

atenção, os autores também argumentam que há considerável aumento de custos 

como o de infraestrutura tecnológica, de equipamentos e até mesmo de softwares 

que sustentem o teletrabalho. 

Para Mello (1999), o teletrabalho deve ser visto como uma possível resposta 

para enfrentar as pressões do mercado e estabelecer um posicionamento 

estratégico das organizações que o adota. Não se deve usar o teletrabalho como 

justificativa para enxugar o quadro de funcionários: 

Tendo em vista que o propósito do teletrabalho é, em primeiro lugar, 
oferecer uma melhor resposta às empresas para enfrentar as 
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pressões do mercado e, em segundo, constituir um elemento-chave 
para o desenvolvimento estratégico das organizações, sua 
implantação deve levar em conta a seguinte precaução: evitar 
apenas visar redução de custos, com corte de pessoal. Assim, ao se 
adotar o teletrabalho dentro dos padrões aconselhados, ele se torna 
um instrumento que beneficia a empresa, o empregado e a 
sociedade concomitantemente (MELLO, 1999, p. 10). 

 

A matéria de O Globo, de fevereiro de 2013, anuncia que Marissa Mayer, a 

Chief Executive Officer (CEO) do Yahoo, convocou seus funcionários que estavam 

em regime de teletrabalho a retornar para os escritórios da empresa, interrompendo 

o regime de teletrabalho. A justificativa pautou-se na baixa produtividade e eficiência 

dos funcionários em regime de teletrabalho, e, alegou serem singulares as 

interações e experiências que surgem das relações no espaço físico da empresa. A 

empresa vivencia uma fase difícil no mercado pela pressão da forte concorrência e 

por problemas internos de gestão com sucessivas trocas de cadeiras na direção da 

empresa. Gillies (2013) questiona se a causa das dificuldades do Yahoo está no 

teletrabalho ou no tipo de gerenciamento dos teletrabalhadores, alegando ser 

determinante consolidar mecanismos para medir resultados através de objetivos 

mensuráveis, além de exigir uma comunicação mais intensa e de maior qualidade 

entre funcionários e supervisores. 

As considerações de Nilles (1997, p. 31) sobre o fracasso que algumas 

empresas tiveram ao implantar o teletrabalho, apontam para alguns princípios 

essenciais a serem seguidos que sustentarão o sucesso do teletrabalho, e, ainda 

destaca que suas recomendações não são difíceis ou revolucionárias, resumem-se 

simplesmente a boas práticas gerenciais: 

 Selecionar cuidadosamente seus teletrabalhadores; 

 Estruturar ambientes e tecnologia de trabalho apropriados, além de 

suporte adequado de telecomunicações; 

 Estabelecer em conjunto procedimentos de avaliação que privilegiem 

o desempenho; 

 Treinar teletrabalhadores, seus colegas de trabalho e (se for o caso) 

suas famílias; 

 Verificar com frequência o andamento do trabalho;  
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 Alterar regras e procedimentos, conforme apropriado, em resposta ao 

feedback obtido. 

 

A partir das indicações de Nilles (1997) e Hamilton (2003) constata-se a 

necessidade de compreender as implicações do teletrabalho não só no que diz 

respeito a reduções de custos e aumento de produtividade. Deve ser levado em 

conta o impacto no contexto do trabalhador, além de requerer um estudo detalhado 

de seu perfil e treinamento prévio a fim de diminuir os efeitos colaterais que possam 

surgir ao longo da implantação do teletrabalho.  

Hanashiro e Dias (2002, p. 12), asseguram que a eficácia de um regime de 

teletrabalho está associada a “uma gestão voltada para as especificidades do 

sistema de teletrabalho, que engloba o teletrabalhador e o telegestor”. Desta forma, 

pode-se compreender que o teletrabalho deve ser encarado como uma modalidade 

específica de trabalho, que possui suas particularidades, e estas, merecem maior 

atenção organizacional para mitigar suas fragilidades, para melhor aproveitar seus 

benefícios, tanto para si, quanto para o indivíduo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste estudo, optou-se pela abordagem qualitativa por possibilitar a 

compreensão de aspectos subjetivos inerentes ao comportamento humano. 

Segundo os autores Godoi, Bandeira-De-Mello e Silva (2006, p. 91) a pesquisa 

qualitativa é “um conceito “guarda-chuva”, que abrange várias formas de pesquisa e 

nos ajuda a compreender e explicar o fenômeno social com o menor afastamento 

possível do ambiente natural”. Numa investigação de cunho qualitativo, não se 

busca por regularidades, mas sim, pela compreensão dos sujeitos e suas 

motivações que os conduziram a determinados comportamentos. Esta compreensão 

somente será possível de o sujeito for ouvido a partir de sua lógica expondo suas 

motivações. Os autores expressam ainda que todos os tipos de pesquisa qualitativa 

embasam-se na visão de que a realidade é formada pela interação do indivíduo com 

seu próprio contexto social. Assim o objetivo da pesquisa qualitativa é de interpretar 

os significados e as intenções dos indivíduos considerando sua subjetividade 

empírica, baseada na sua observação e na experiência como fator determinante: 

A ciência pós-moderna procura destruir a distinção hierárquica entre 
conhecimento científico e senso comum, e reabilitar o senso comum 
por reconhecer, nessa forma de conhecimento, amplas 
possibilidades de enriquecer a nossa relação com o mundo. [...] 
Reconhecemos a ação humana como subjetiva e a ciência social 
como uma ciência subjetiva (GODOI; BANDEIRA-DE-MELLO; 
SILVA, 2006, p. 6). 

 

As pesquisas qualitativas partem de questões amplas, “que vão se definindo 

à medida que o estudo se desenvolve” (GODOY,1995, p. 58). Seu foco está na 

obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos através do 

contato direto do pesquisador com o fenômeno, partindo da perspectiva dos sujeitos 

envolvidos na situação de estudo. Para análise dos dados, não se utilizam 

instrumentos estatísticos, mas desenvolve-se no pesquisador a capacidade de 

observação, seleção, análise e interpretação dos dados coletados. Podendo ser 

utilizado como instrumento de coleta e registro dos dados: entrevistas gravadas, 

filmagens, anotações próprias e até mesmo documentos produzidos pelos sujeitos. 
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Pesquisadores qualitativos buscam compreender de que forma o sujeito 

constrói significados dentro de seu contexto, onde, o pesquisador e objeto de estudo 

interagem no campo de estudo desvendando mutuamente estes significados. A 

abordagem construtivista é apontada com uma das bases do método qualitativo de 

pesquisa, assim como a abordagem interpretativista (GODOI; BANDEIRA-DE-

MELLO; SILVA, 2006). 

Esta pesquisa possui caráter exploratório, por buscar maior familiaridade com o 

problema de pesquisa num ambiente organizacional específico dentro de seu 

contexto. A pesquisa exploratória permite “desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias visando a formular problemas e hipóteses para investigar 

posteriormente” (CLOSS et al., 2012, p. 66). 

 

3.1 O INSTRUMENTO 

 

O instrumento de investigação adotado foi o de entrevista semiestruturada. A 

entrevista consiste no processo de interação social entre entrevistador e 

entrevistado com o objetivo de obter informações subjetivas por se relacionar a 

valores, às atitudes e às opiniões do sujeito. A entrevista demanda tempo e preparo 

do entrevistador/pesquisador como (BONI; QUARESMA, 2005): 

 Planejamento: a definição de objetivos a serem perseguidos e 

alcançados; 

 Escolha do(a) entrevistado(a): desejável que o entrevistado tenha 

familiaridade com o tema; 

 Oportunidade: consiste na disponibilidade do entrevistado conceder a 

entrevista; 

 Condições favoráveis: compreende o ambiente da entrevista que 

propicie confidenciar dos “segredos” ao entrevistador; 

 Preparação para entrevista: deve-se estrutura o roteiro ou formulário 

da entrevista contemplando as questões centrais essenciais para 

nortear a entrevista. 
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A entrevista foi composta por questões embasadas no referencial teórico 

desenvolvido na primeira etapa desta pesquisa. A sequência de perguntas deve 

promover a continuidade e evolução dos fatos que se pretende apurar. Objetiva-se 

que a entrevista se assemelhe a uma conversa informal, onde o entrevistador e 

entrevistado possam dialogar sobre o tema proposto (BONI; QUARESMA, 2005). 

A entrevista semiestruturada pode valer-se de questões complementares 

que ajudem a elucidar respostas que não ficaram claras ou para redirecionar ao foco 

da entrevista. O instrumento destaca-se como oportuno por nem sempre os 

entrevistados possuírem facilidade de se expressarem corretamente por escrito 

sobre o tema, ou, não compreenderem corretamente questões fechadas vinculadas 

por questionários, de forma que o entrevistador poderá conduzir o diálogo para 

alcançar maior profundidade. O instrumento também favorece a construção de uma 

relação empática entre entrevistador e entrevistado, corroborando para respostas 

mais espontâneas dos participantes, e, ainda, contribuem para que surjam questões 

não previstas e que enriquecerão a pesquisa (BONI; QUARESMA, 2005). 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

O objeto desta pesquisa é o telegerente como indivíduo atuante no contexto 

organizacional, portanto buscou-se caracterizar o fenômeno da gestão do 

teletrabalho a partir de suas percepções, experiências e valores. 

Este estudo valeu-se de profissionais de diferentes empresas que adotam o 

teletrabalho em sua rotina empresarial e que exerçam supervisão sobre os 

empregados que atuam em regime de teletrabalho. São de ramos de atividades 

distintos, como desenvolvimento de software e soluções em TI, seguros de viagens 

e assistência 24 horas, distribuidora de insumos farmacêuticos e educação, a fim de 

identificar quais aspectos caracterizam o trabalho dos telegerentes na gestão de 

teletrabalhadores. Para auxiliar no alcance deste objetivo geral, foram delimitados os 

seguintes objetivos, a saber: descrever como telegerentes gerem teletrabalhadores; 

descrever de que forma os gestores se preparam para a telegerência. 

Os nomes das empresas em que os profissionais atuam foram ocultados, 

considerando que não é objetivo deste estudo descrever o modelo de gestão de 
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uma ou mais empresas, mas, sim, compreender a prática profissional do indivíduo 

no contexto organizacional. Os entrevistados também tiveram suas identidades 

mantidas em sigilo, seus nomes foram ocultados e receberam a nomeação TG1 a 

TG5. No quadro 8, são apresentadas características que compõem o perfil dos 

entrevistados. 

 

Quadro 8: Perfil dos Telegerentes 

Entrevistado Gênero Tempo de experiência 
na gerência 

Formação no 
3º grau 

Regime de 
teletrabalho 

Vínculo 
empregatício 

TG1 Masculino 1 ano e 7 meses Não Integral CLT 
TG2 Masculino superior a 5 anos Sim Parcial CLT 
TG3 Feminino superior a 5 anos Sim Integral CLT 
TG4 Feminino 3 anos Não Misto Freelancer 
TG5 Masculino superior a 5 anos Sim Parcial CLT 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 

 

Foram entrevistados 5 telegerentes com idade entre 25 e 35 anos. Houve 

maior ocorrência de regime parcial de teletrabalho e em um caso foi apontado 

transição entre os regimes parcial para o integral, atualmente a entrevistada TG4 

tem regime misto de teletrabalho em sua equipe. O local habitual dos 

teletrabalhadores desenvolver suas atividades é em sua própria casa. Os 

telegerentes exercem a telegerência das dependências físicas do empregador em 

grande parte de sua jornada de trabalho. Apenas um dos entrevistados, TG4, 

gerencia teletrabalhadores freelancers e cabe destacar que há integrantes que 

atuam há 13 anos nesta equipe, o que aponta para uma relação duradoura mesmo 

diante de um vínculo empregatício frágil.  

O tempo de experiência na gerência contempla o tempo total em que o 

entrevistado atua na gestão de pessoas, não se restringe ao tempo em telegerência, 

o que permite ao entrevistado maior condição de comparação entre os modelos de 

trabalho tradicional e o teletrabalho, com exceção do entrevistado TG1 que atua 

exclusivamente na telegerência desde sua progressão profissional. Os demais 

entrevistados exercem a telegerência a mais de 2 anos. Apenas o entrevistado TG1 
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possui dedicação exclusiva e integral a telegerência, para o restante suas equipes 

são mistas com teletrabalhadores e trabalhadores tradicionais. 

Os entrevistados TG1 e TG4 não possuem formação no 3º grau. Os 

entrevistados TG2, TG3 e TG5 possuem formação superior com pós-graduação em 

suas respectivas áreas de atuação, sendo que os entrevistados TG2 e TG5 com 

mestrado acadêmico, e a entrevistada TG3 cursa atualmente mestrado profissional. 

 

3.3 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

O roteiro de entrevista foi elaborado com base no aporte teórico levantado 

nesta pesquisa. No quadro 9, apresentam-se as questões norteadoras interpeladas 

aos entrevistados, as proposições elementares contidas no referencial teórico e a 

referência dos autores que embasaram tais proposições. Prezou-se pela sequência 

de perguntas que promovesse a continuidade do diálogo e evolução dos fatos que 

caracterizam o fenômeno da telegerência, investigado neste estudo. 
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Quadro 9: Roteiro de entrevista 

Nº Questões Proposições Embasamento 

1 
A tecnologia atual permite de fato 
teletrabalhar de qualquer lugar e a 

qualquer momento? 

O desenvolvimento tecnológico acessível 
alterou o local tradicional de trabalho. 

Trope, 1999; Mello, 
2011; Costa, 2013 

2 

Esta nova formatação de trabalho 
exige uma nova postura na gestão de 
pessoas para as empresas que fazem 

uso dela? 

A apropriação de tecnologia transforma 
conceitualmente as premissas da organização 
do trabalho e das interações com a sociedade. 

Nilles, 1997; Tose et 
al., 2007; Rosenfield; 

Alves, 2007 

3 

Do ponto de vista do gerente, quais 
são os desafios da organização na 

supervisão/suporte do teletrabalhador 
podendo ele trabalhar de qualquer 

lugar? 

Destacam-se desafios de monitoramento e 
medição de desempenho; perda de sinergia na 

equipe; distanciamento da cultura 
organizacional; lealdade organizacional; 
tecnologia; conflitos entre trabalhadores 

presenciais e a distância. 

Kurland, Bailey, 
1999; Nohara et al., 
2010; Gaspar, 2010; 
Silva, 2012; Barros; 

Silva, 2010 

4 
Como as normas/políticas de gestão 
de pessoas da empresa colaboram 
para a gestão de teletrabalhadores? 

As políticas organizacionais devem 
estruturar/sustentar o regime de teletrabalho no 

que tange ao estabelecimento de normas, 
seleção de pessoas, treinamento (técnico e 

preparo para o teletrabalho), plano de avaliação 
e desenvolvimento, plano de 

remuneração/bonificação, oportunidade de 
progressão/carreira. 

Hamilton, 2003; 
Silva, 2009; Goulart 

J., 2009; Gaspar, 
2010; Čale, 2012; 

Bernardino; Roglio; 
Del Corso, 2012; 

5 
Você considera o teletrabalho como 
um fator relevante para retenção e 

atração de profissionais talentosos? 

O teletrabalho rompe fronteiras, amplia as 
possibilidades de contratação de talentos que 
residem longe da organização ou inacessíveis 

por diversas limitações. 

Tose et al., 2009; 
Trope, 1999; Barros; 
Silva, 2010; Soares, 
1995; Nilles, 1997 

6 
Quais características não podem faltar 

no perfil dos teletrabalhadores? ou 
Quem não pode teletrabalhar? 

Espera-se que seja autônomo, autodisciplinado, 
flexível, habilidoso com tecnologia, capaz de 

gerir seu tempo, baixa dependência de convívio 
social, organizado, focado em resultado/meta/ 

objetivos, confiável. 

Nilles, 1997; Goulart 
J., 2009; Nogueira; 
Patini, 2012; Costa, 

2013 

7 

Qual a periodicidade e quais meios 
você utiliza para manter a 

comunicação com os 
teletrabalhadores? 

Destaca-se a utilização de comunicação formal 
e informal e moderada periodicidade. 

Soares, 1995; Nilles, 
1997; Sakuda; 

Vasconcelos, 2005 

8 
Trabalhar fora da empresa possibilita 
maior produtividade e/ou melhores 
resultados aos teletrabalhadores? 

Justifica-se pela melhor qualidade de vida e 
autonomia, trabalhando de acordo com seu 

ritmo biológico; ou maior tempo de dedicação 
no trabalho, extrapolando a jornada de trabalho 

por perda do limite de espaço-temporal. 

Tose et al., 2009; 
Barros; Silva, 2010; 
Mello, 2011; Costa, 

2013;  
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9 
Quais ações você utiliza para garantir 

ou manter o bom desempenho dos 
teletrabalhadores? 

Fundamenta-se nos mecanismos tecnológicos 
de controle; através de treinamentos; outorga 

autonomia; reforço do discurso de 
autodisciplinas/ automotivação/ autopressão por 

resultados. 

Hamilton, 2003; 
Trope, 1999; Nohara 

et al., 2010; 
Nogueira; Patini, 

2012; Costa, 2013; 
Pardini et al., 2013 

10 
Ter uma relação de confiança entre 
gestor e subordinado é determinante 

para o teletrabalho acontecer? 

A relação de confiança é determinante para o 
sucesso do teletrabalho. O foco da gestão deve 

estar nos resultados 

Mello, 1999; 
Bernardino et al., 

2009; Ferreira Junior, 
2006; Barros; Silva, 

2010; Nogueira; 
Patini, 2012; Costa, 

2013; 

11 Como o gestor se prepara para a 
gestão de teletrabalhadores? 

O gerente deve ser devidamente treinado, saber 
gerenciar por resultados, desenvolver a 
habilidade de comunicação e considerar 
diferenciadas as tarefas executadas pelo 

teletrabalhador. 
 

Nilles, 1997; 
Hanashiro; Dias, 
2002; Goulart, J., 
2009; Bernardino; 
Roglio; Del Corso, 

2012 

12 
Quais características não podem faltar 

no perfil de gestor responsável por 
teletrabalhadores? 

Espera-se que domine estilo de liderança 
flexível, comunicação assertiva, saiba gerenciar 
por resultados, multiplicador de conhecimentos, 
formador, capaz de compreender as implicações 

do teletrabalho, exemplo vivo, bloqueador de 
barreiras. 

Nilles, 1997; Trope, 
1999; Hanashiro; 

Dias, 2002; Goulart 
J., 2009; Rosenfield; 
Alves, 2011; Čale, 

2013 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Na próxima seção, apresenta-se a análise dos dados e discussão dos 
resultados obtidos nas entrevistas.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

 

Com base nos dados obtidos por meio das entrevistas, que tiveram por norte 

o roteiro de entrevista e no referencial teórico dos autores como Nilles (1997), Trope 

(1999), Mello (1999), Tose et al. (2009), Goulart J. (2009), Nogueira e Patini (2012), 

Bernardino; Roglio e Del Corso (2012), Costa (2013), se verificou o fenômeno da 

telegerência no contexto das organizações. A análise a seguir foi desenvolvida a 

partir de quatro categorias que são: Gestão Flexibilizada; Modelo de Gestão; 

Catalisação de Resultados; e Perfil do Telegerente. 

 

4.1 GESTÃO FLEXIBILIZADA 

 

Autores como Nilles (1997), Tose et al. (2007), Barros e Silva (2010), 

Rosenfield e Alves (2011), Costa (2013), que embasaram o referencial teórico desta 

pesquisa, apontam para uma mudança no modelo de gestão, tanto do negócio, 

como de pessoas, impulsionada pelas transformações da organização do trabalho 

pela constante inserção de tecnologia. Diante disso, não só a organização da 

produção tem sido flexibilizada, mas a própria organização do trabalho. Costa, 

Borges e Freitas (2011) afirmam que o teletrabalho altera o sentido do trabalho e 

conduz a uma nova subjetividade e relacionamento com o trabalho. O modelo de 

gestão deve ser compreendido e desenvolvido pelo telegerente ao gerir os 

teletrabalhadores. Mello (1999) ressalta que a presença física do trabalhador, ao 

alcance dos olhos do gestor, em nada garante que de fato ele esteja trabalhando. 

Para um regime de teletrabalho ter sucesso, Goulart J. (2009), compreende que o 

gestor é integrante fundamental desta relação. 

Nesta categoria de análise foi avaliada a superação paradigmal do modelo 

tradicional de gestão a partir da presença física do trabalhador, por ser possível ele 

trabalhar de outro lugar que não seja o local habitual do trabalho por meio das 

NTICs. 
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A tecnologia permite uma pluralidade de locais em que se possa trabalhar, 

seja em trânsito se deslocando de uma cidade para outra ou no conforto do lar 

(NILLES, 1997; KURLAND; BAILEY, 1999; BERNARDINO, 2010). Os entrevistados 

foram unânimes quanto à tecnologia permitir a dissociação do trabalhador e o local 

de trabalho tradicional. O entrevistado TG2 acrescenta que não se aplica a todas as 

funções, há trabalhos que não são possíveis de serem feitos remotamente: “Mas 

acho que precisa ter uma quebra de paradigma. Algumas funções dependendo da 

tecnologia têm 100% de aderência para que possa de fato trabalhar em casa”. O 

entrevistado TG5 complementa dizendo que a tecnologia de fato permite mobilidade: 

“você consegue acessar todos os materiais de qualquer lugar desde que tenha uma 

internet”. 

Os entrevistados TG1, TG4 e TG5 destacaram a condição de acesso como 

situação determinante para realizar o teletrabalho, caso haja qualquer limitação, seja 

de falta de energia ou interrupção do serviço de internet, tanto telegerente quanto 

teletrabalhador ficam impedidos de exercer suas funções pela forte dependência da 

tecnologia.  

[...] entrou no sistema, o sistema caiu ele tem que vir pra cá... ele 
pode trabalhar na casa dele, acabou a energia na casa dele então 
ele vai ter que vir pra empresa trabalhar e terminar o turno dele 
(TG1). 

No nosso caso o professor pode dar aula da casa dele. Não precisa 
vir até a instituição, até o local, [...] pode ser da casa dele, se ele tiver 
acesso sim (TG4). 

Sim a tecnologia permite facilmente [...] a mobilidade de informação é 
grande, você consegue acessar todos os materiais de qualquer lugar 
desde que tenha uma internet (TG5). 

 

Cabe ressaltar que esta dependência de infraestrutura tecnológica não é 

uma limitação exclusiva de quem teletrabalha, mesmo no escritório o trabalhador 

tradicional também teria suas atividades interrompidas pela falta de condições 

apropriadas para o trabalho como energia elétrica e acesso a internet, isto 

considerando a natureza de sua atividade atrelada à tecnologia de informação. 

Para o entrevistado TG2, o ambiente fora do escritório possui uma série de 

distrações que as quais o trabalhador não teria se estivesse no ambiente controlado 

do escritório. O entrevistado ainda aponta que no escritório há condições favoráveis 
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para o trabalho como: luminosidade, ergonomia, segurança e ausência de ruídos. As 

dificuldades de se imprimir as condições favoráveis para o trabalho fora do escritório 

também foram apontadas por autores como Nilles (1997), Bernardino (2010), 

Boonen (2002). 

O telegerente, assim como o teletrabalhador, também precisa ter afinidade 

com as novas tecnologias de comunicação, uma vez que boa parte da comunicação 

e controles mínimos serão medidos por elas, como afirmam Trope (1999), Nogueira 

e Patini (2012) e Pardini et al. (2013). Por meio delas desenvolverá a relação formal 

e informal do dia a dia organizacional. Os mecanismos de controle, de 

monitoramento também exigem habilidades técnicas para uso e melhor aplicação de 

uma ferramenta. O telegerente deve compreender o cenário dinâmico do 

teletrabalhador e que a subjetividade interfere diretamente na organização do 

trabalho. O entrevistado TG2 aponta para esta necessidade de domínio das NTICs: 

[...] E tem que ser uma pessoa com domínio das novas tecnologias, 
domínio da tecnologia. Ele tem que estar confortável em conhecer e 
operar tecnologia, tecnologia não pode ser pra ele um bicho de sete 
cabeças porque obviamente isso vai impactar diretamente na gestão 
[...] (TG2). 

 

No caso do entrevistado TG1, seus teletrabalhadores seguem uma jornada 

de trabalho fixa, os mecanismos de controle não diferem dos não teletrabalhadores, 

mas destaca que os teletrabalhadores recebem uma atenção especial: 

A gente chama de big brother, a gente sabe o que o cara tá fazendo 
o tempo todo, não tem uma câmera, mas a gente consegue fazer 
isso. Se o cara tá fazendo ligação, se ele tá livre ou se ele tá com um 
problema no sistema a gente consegue acompanhar também (TG1). 

 

Esta atenção especial citada pelo entrevistado TG1 também se confirma no 

discurso da entrevistada TG3: 

A postura é totalmente diferenciada porque você precisa de uma 
cobrança mais direcionada e um acompanhamento muito mais 
aprofundado do trabalho dessa pessoa. Inicialmente pro meu caso 
que é vendas e aumentar acompanhamentos, aumentar a venda de 
produtos, aumentar crescimento de carteira. Então é muito 
importante que a postura seja bem diferenciada a fim de realmente 
obter o resultado esperado (TG3) 



85 
 

 

O desafio da gestão flexível remete ao rompimento de paradigmas do 

modelo tradicional, como destacaram os entrevistados TG2 e TG5. Requer certa 

customização da forma como o gestor se relacione com o teletrabalhador como 

identificado nas falas dos entrevistados. O que corrobora com o apontado por Trope 

(1999), sobre o dever de conhecer a realidade em que os teletrabalhadores estão 

inseridos, os impactos positivos e negativos e a possibilidade de inadaptabilidade. 

[...] a equipe presencial é diferente de uma equipe de teletrabalho. 
São perfis diferentes de profissionais. Se você pegar um profissional 
mais novo, ele é mais fácil de adequar ao teletrabalho, aquele 
profissional que vem de anos de empresa que tem uma cultural 
organizacional adquirida de outras, é mais difícil (TG5). 

 

O entrevistado TG2 ressalta a mudança de visão do telegerente ao assumir 

uma gestão flexível, considerando os percalços cotidianos dos trabalhadores, 

estando ele no escritório ou em casa. Adversidades podem surgir, interrompendo o 

ritmo do trabalho, como é percebido no relato de situações cotidianas feito pelo 

entrevistado TG2. 

[...] “Cara, precisei parar porque meu filho se acidentou estou indo 
para o hospital com ele” ou “tive que parar pra fazer alguma coisa”. 
Então eu acho que o esforço tem que ser nesse sentido, né. 
Sabendo que isso poderia acontecer na empresa também. Porque às 
vezes a gente tem a mania de potencializar "poxa você só fez isso 
porque está na sua casa", né. Nós sabemos que poderia acontecer, 
o cara falar "olha preciso sair, minha esposa está ruim, preciso levar 
ela no médico" e levando em consideração que esse cara vai acabar 
trabalhando mais. Ele vai acabar trabalhando fora do horário dele 
como uma forma de compensar a entrega da tarefa, mesmo que ele 
tenha se desvencilhado da tarefa em algum momento do dia pra 
resolver uma coisa pessoal dele (TG2). 

 

Nota-se que o teletrabalho aparece como uma alternativa de flexibilização 

para determinadas atividades cotidianas, não sendo o foco das empresas o 

deslocamento de todas as atividades para a forma remota. O que aponta 

significativamente para o alinhamento flexível da organização do trabalho com o 

negócio da empresa. Ainda há receios quanto a estender o teletrabalho a outras 

áreas da empresa. O entrevistado TG2 afirma que, o teletrabalho “é uma tendência 
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e que algumas profissões tem que ter direito a trabalho remoto, não que cem por 

cento, mas alguns dias da semana”.     

O regime de teletrabalho aparece de forma complementar para a eficácia do 

trabalho e dos interesses dos trabalhadores. Mesmo nos regimes integrais dos 

entrevistados TG1, TG3 e TG4 as equipes geridas pelos telegerentes têm maior 

contingente em regime tradicional do que em teletrabalho. 

 

4.2 MODELO DE GESTÃO 

 

O modelo de gestão é a maneira como a empresa organiza e gere o 

comportamento humano. Os gestores são responsáveis por transmitir por meio de 

sua prática o modelo de gestão organizacional, sendo seu trabalho determinante 

para o sucesso e alcance dos objetivos estratégicos (FISCHER, 2002; GIL, 2007; 

GOULART J., 2009). Nesta categoria, buscou-se analisar as ações gerenciais que 

diferenciam e sustentam o regime de teletrabalho.  

Percebe-se no discurso dos entrevistados TG1 e TG4, que adotam regime 

integral de teletrabalho, a preocupação com o treinamento e suporte à sua equipe 

para atuarem remotamente.  

[...] o treinamento tem que ser diferenciado, a gente dá um 
treinamento sobre todo o sistema home office. Todas as ferramentas 
que a gente utiliza, eles tem um treinamento diferenciado daqui, na 
verdade eles têm um treinamento sobre como utilizar cada 
ferramenta que eles têm em casa (TG1). 

A gente teve um treinamento foi coisa rápida também porque todo 
mundo já sabe, já conhece Skype, já acessa, já tá acostumado com 
isso. A formação que eles tinham pra aula o treinamento que eles 
tinham pra aula era o mesmo, então assim o que a gente teve que se 
preocupar era mais em questão de não se acomodar ao ponto de 
entrar a qualquer hora, “ah não dá pra entrar três minutos”, “ah não 
hoje eu não vou entrar”, nesse sentido que a gente teve que dar mais 
atenção (TG4). 

 

Além disso, foi estabelecido o comparecimento do teletrabalhador ao 

escritório para alinhamento de instruções, planos estratégicos, avaliações e rotinas 
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do trabalho. Para a entrevistada TG3 o dia de encontro presencial se dá uma vez 

por semana: 

[...] eu aproximei muito mais a relação através de vídeos 
conferências e também fazendo gerenciamento de números e 
disponibilizando um dia da semana para ele estar em contato comigo 
no escritório. Então toda sexta-feira ele está presente lá pra gente 
discutir os pontos que foram observados durante a semana (TG3). 

 

Para o entrevistado TG1 também há encontros presenciais periódicos, em 

seu caso são três encontros mensais: 

[...] esse analista que trabalha em casa ele tem que vir 3 vezes por 
mês pra empresa [...], se a gente tem alguma coisa pra passar pra 
ele, as avaliações que a gente faz periodicamente, ou a gente saber 
como esta realmente o trabalho dele, três vezes por mês ele tem que 
ir pra empresa (TG1). 

 

A entrevistada TG3 relata que em parceria com o departamento de Recursos 

Humanos, proveram todo recurso necessário para o teletrabalhador exercer suas 

atividades em tempo integral em sua casa. 

O treinamento objetiva a fixação de comportamentos elementares para 

assegurar a qualidade do serviço prestado pela empresa (TROPE, 1999; NOHARA 

et al., 2010; COSTA, 2013). Destaca-se que por entenderem como diferenciado o 

regime de teletrabalho, os entrevistados TG1 e TG3 dedicam atenção especial aos 

teletrabalhadores. O entrevistado TG1 gerencia exclusivamente a equipe de 10 

analistas teletrabalhadores, enquanto gerentes de mesmo nível são responsáveis 

por 30 analistas presenciais. 

Há barreiras no modelo de gestão que dificultam o crescimento do 

teletrabalho. O entrevistado TG5 foi enfático ao dizer que as normas/políticas da 

empresa dificultam o teletrabalho e atribui esta dificuldade por falta de legislação 

específica e a cultura tradicional dominante. O entrevistado TG2 diz não existir uma 

política específica para os teletrabalhadores, às mesmas normas se aplicam a todos, 

independente do regime de trabalho. A entrevistada TG4 adotou como norma um 

contrato específico para lidar com situações de desvio de alunos. 
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A única coisa que mudou foi esse contrato que a gente fazia parte do 
professor e do aluno pra não ter acesso ao professor após o período 
de contrato com a empresa (TG4). 

 

O entrevistado TG1 é o único que possui mecanismos de controle em tempo 

real das atividades de sua equipe. Os demais vão desde o baixo controle à 

inexistência de controle em tempo real. O acompanhamento se dá mais por 

resultados, por tarefa atendida, o que aponta para maior flexibilidade do modelo de 

gestão do trabalho, assim como abordado por Nohara et al. (2010). Contudo, o 

entrevistado TG2 aponta a falta de controle do trabalho como o maior desafio para 

as organizações e que precisa ser estabelecido condições mínimas com clareza 

para delimitar o teletrabalho. 

Eu acho que o teletrabalho é muito interessante pro trabalhador, pra 
sociedade como um todo e pra empresa, desde que haja regras 
claras de como isso acontece de qual é o papel do gestor, qual é o 
papel do trabalhador e quais são as tarefas que ele tem que 
desenvolver. Não é só colocar o cara e você pode trabalhar a partir 
de amanhã. Você pode trabalhar de casa, como é que você vai fazer, 
que horas você vai cumprir, em que momentos você está disponível 
pra eu poder te acessar caso eu precise [...] Isso acaba sendo um 
trato entre gestor e trabalhador (TG2). 

 

Quanto ao regime de teletrabalho os entrevistados são unânimes quanto ao 

sentido de benefício percebido pelos trabalhadores para retenção e atração de 

talentos para a empresa, assim como indicado pelos autores Soares (1995), 

Tremblay (2002), Tose et al. (2009), Barros e Silva (2010) e Pyöriä (2011). 

O entrevistado TG1 diz que, caso o trabalhador não se adapte ao 

teletrabalho ou não atenda ao desempenho esperado, ele retorna para a empresa. 

Para que isso não ocorra, ele se empenha em se manter no teletrabalho atingindo 

as metas. A entrevistada TG4 trabalha com freelancers e comenta positivamente 

quanto à adoção do teletrabalho, “isso foi bem aceito no meio dos professores, foi 

bem aceito! Tanto que teve professor que optou não dar aulas mais in company, só 

por skype”. Os entrevistados TG5 e TG2 comentam que o teletrabalho está se 

tornando pré-requisito para algumas funções e para retenção de bons profissionais: 

Acho que é para algumas funções a pessoa acaba se tornando 
quase que um pré-requisito, pra algumas funções ligadas a 
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informática principalmente que o trabalhador ele sabe que pode 
desenvolver isso de forma remota e o termo exige que ele vá lá todos 
os dias, isso realmente não é agradável. “Se eu puder ficar alguns 
dias desenvolvendo isso remotamente, você pode ter o controle que 
você quiser pelo sistema porque eu tô fazendo isso” comenta (TG2). 

Imagina hoje você ter um bom profissional que de repente não 
precisa ir até a sua empresa, entrega o projeto e acabou. O cara não 
precisa andar no trânsito três horas, duas horas até chegar numa 
empresa pra fazer a mesma coisa que ele poderia fazer de casa [...] 
(TG5). 

 

Outro elemento interessante apontado pelo entrevistado TG2 é a sujeição do 

teletrabalhador a um sistema até mais rígido de controle para trabalhar 

remotamente. A entrevistada TG4 aponta que, mesmo os professores recebendo 

menos pelas aulas à distância, há uma compensação pelo fato de não terem que 

perder tempo ao se deslocar até a empresa e ainda poderem utilizar este tempo 

para incluir mais aulas: 

[...] a gente paga um pouco menos porque a gente não tem custo 
com o professor de transporte eu não vejo custo mesmo, a gente não 
paga ajuda de custo, então o professor consegue adicionar mais 
aulas porque ele não precisa se deslocar perder tempo no trânsito, 
em deslocamento [...] (TG4). 

 

O modelo de gestão servirá como um filtro para selecionar o perfil 

profissional que seja mais adequado ao trabalho e ao regime de trabalho. O 

entrevistado TG1 foi o único caso em que houve contratações específicas para 

vagas em regime de teletrabalho, nos demais casos houve a migração de regime. 

Bernardino, Roglio, Del Corso (2012) consideram grande o desafio de selecionar 

trabalhadores para atuarem diretamente em teletrabalho. Nilles (1997), Hanashiro e 

Dias (2002), Boonen (2002), Goulart J. (2009), Nogueira e Patini (2012), Costa 

(2013) apontam para um perfil profissional com competências elementares para 

desenvolver o teletrabalho, não que tais competências não componham o perfil de 

trabalhadores tradicionais, mas a ausência destas no teletrabalhador remeteria ao 

insucesso do regime. Os telegerentes devem compreender em profundidade estas 

competências para selecionar bem sua equipe de teletrabalhadores. Dentre as 

competências apontadas como elementares pelos entrevistados, destacam-se:  
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 Responsável, que tenha maturidade, flexível, comprometimento, 

confiável; 

 Que tenha domínio técnico do trabalho, focado em tarefas; 

 Competitivo, pró-ativo, honesto, dinâmico; 

 Habilidoso na comunicação, que tenha domínio das tecnologias de 

comunicação; 

 Disciplinado, comprometido. 

 

O modelo de gestão será determinante para sustentar e desenvolver 

programas de teletrabalho. Ainda que descrevê-lo não seja uma tarefa simples, os 

telegestores têm a incumbência de traduzir de forma clara este modelo de gestão 

aos teletrabalhadores, selecionar o perfil adequado de profissionais para o 

teletrabalho e poderá valer-se do teletrabalho como diferencial para 

atração/retenção de talentos. 

 

4.3 CATALISAÇÃO DE RESULTADOS 

 

O trabalho da gestão não se limita ao simples monitoramento do ritmo de 

trabalho, suas atribuições vão muito além. Prover e garantir os recursos necessários, 

liderar e motivar a equipe, avaliar e traçar planos de desenvolvimento individual e 

coletivo são responsabilidades essenciais para que as atividades dos 

teletrabalhadores não sejam interrompidas. O telegerente deve ser um catalisador 

de bons resultados (ČALE, 2013). Telegerentes devem saber gerenciar por 

resultados (NILLES, 1997; GOULART J., 2009), esta é uma condição comum entre 

os autores que abordaram a questão da telegerência. 

Nesta etapa de análise foram tratadas as ações específicas do telegerente 

que garantam/promovam alto desempenho dos teletrabalhadores.  

O telegerente deve dispor de competências de comunicação para o sucesso 

do teletrabalho, pois há considerável mudança em seu fluxo, tanto para a 

comunicação formal, quanto para a informal (SAKUDA; VASCONCELOS, 2005), o 

distanciamento do teletrabalhador leva ao empobrecimento das relações 
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sociais/profissionais caso o fluxo de comunicação não seja nutrido (SOARES, 1995). 

Nilles (1997) também destacou a busca pelo equilíbrio na comunicação entre 

telegerente e teletrabalhador. 

No relato da entrevistada TG3, a telegerência proporcionou criar uma 

relação ainda mais próxima com o teletrabalhador. Mantendo contato diário, 

valendo-se dos recursos tecnológico de gerenciamento de mensagens e 

videoconferências para orientações necessárias ao longo do dia. 

Então eu aproximei muito mais a relação através de vídeos 
conferências e também fazendo gerenciamento de números e 
disponibilizando um dia da semana para ele estar em contato comigo 
no escritório (TG3). 

 

Os entrevistados utilizam ferramentas de comunicação internas e outras 

complementares de uso gratuito. O entrevistado TG2 desenvolve a comunicação 

diária via gerenciador de mensagem e sempre que precisa registrar uma orientação 

pontual utiliza-se o e-mail. O último recurso que utilizam é o telefone: 

Primeiro porque você acaba fazendo um registro formal da 
informação, né pelo e-mail. A segunda forma é os mensageiros 
instantâneos, skype, aqui na empresa a gente usa o link que também 
é uma forma de comunicação e comunicação instantânea. E por 
incrível que pareça o telefone é uma das últimas formas usadas. Até 
porque como você tá no computador você dá preferência ao e-mail, e 
as mensagens instantâneas e em último caso pra você quando não 
consegue contato, você opta pelo telefone celular pra ligar pra 
pessoa e entrar em contato com a pessoa (TG2). 

 

A periodicidade da comunicação em todos os relatos se dá pela 

necessidade, por demandas de tarefas ou por situações problemas. 

[...] hoje com a mobilidade de informação com o celular na mão, você 
consegue acessar o seu drive, sua nuvem, seu icloud em qualquer 
canto. Você consegue anexar arquivos, você consegue mandar 
mensagem então a qualquer momento você pode fazer isso. Não 
tem a periodicidade é a demanda (TG5). 

 

Garantir ou aumentar a produtividade é um desafio da gestão, independente 

do regime de trabalho, exige habilidades técnicas, humanas e conceituais, 

engajamento e sinergia com a equipe, criatividade e reconhecimento da liderança. 
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Nilles (1997), Bloom (2013), Bernardino (2010), Kurland e Bailey (1999) e Trope 

(1999), Hanashiro e Dias (2002), são alguns dos autores que apontaram para 

aumento da produtividade no teletrabalho. Os entrevistados TG1 e TG4 atribuíram a 

maior produtividade a fatores motivacionais provenientes do benefício de trabalhar 

em casa, não ter que acordar cedo para ir ao trabalho, sendo um tempo improdutivo 

e não ter que se expor ao estresse do trânsito. 

No caso nossos professores trabalhando em casa você já não tem o 
estresse de trânsito, o estresse de você levantar mais cedo ter que 
tomar café e sair correndo de casa, já eu acho que trabalhar em casa 
tira toda essa parte de estresse de ter que sair, tá acomodado lá no 
seu canto na tranquilidade da sua casa com a responsabilidade de 
fazer o seu serviço, mas é uma coisa mais light né (TG4). 

Então eu acho que isso acaba trazendo um resultado melhor porque 
o cara que trabalha motivado, ele faz um resultado melhor (TG1). 

 

Distrações próprias do ambiente tradicional de trabalho e a capacidade de 

focar no trabalho também foram destaques como causas para maior produtividade, o 

que corrobora com a indicação de Nilles (1997) ao afirmar que o ambiente 

tradicional pode causar alto nível de estresse no ambiente de trabalho e constantes 

interrupções, minimizando a produtividade. Na fala da entrevistada TG3, é possível 

confirmar o apontamento de Nilles (1997): 

Eu acho que depende. Porque se ele tiver foco no trabalho com 
certeza ele vai ter mais resultados, porque ele já esta desligando 
todas aquelas atividades relacionadas com colegas de trabalho, com 
cafezinho, então realmente ele vai aumentar a produtividade, mas se 
ele não tiver foco é o caso da minha outra vendedora que não deu 
certo ai realmente o trabalho vai por água abaixo (TG3). 

 

Apesar de assumir que não tem como medir se há aumento de 

produtividade, o entrevistado TG2 deduz que se houver maior produtividade, ela 

está relacionada com os mesmos motivos listados anteriormente pelos outros 

entrevistados.  

A relação de confiança também se manifestou como garantia para a 

continuidade do teletrabalho. A confiança se manifesta como a vontade permissiva 

que sustenta o teletrabalho e corrobora com o apontamento dos autores Bernardino 

et al. (2009), Pyöriä (2011), Costa (2013), Čale (2013). Na fala do entrevistado TG1 
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“A gente tem total confiança, a gente não está vendo a pessoa, se você não tem 

confiança você não vai ter como manter a pessoa lá”. No caso do entrevistado TG1, 

a relação de confiança é construída em duas etapas: 1ª Capacitação e treinamento 

do candidato ao teletrabalho num período de seis meses nas dependências da 

empresa; 2ª Período de adaptação em home office com acompanhamento mais 

intensivo. 

O cara vai ter que demonstrar que a gente pode ter essa confiança 
nele durante um período. Se tiver esse acompanhamento com o 
analista a gente vai levar ele pra casa, se a gente não sentir 
confiança a gente não vai levar ele [...] mas precisa ser 
acompanhando pra ver se realmente seu trabalho vai ser da forma 
que era aqui (TG1). 

 

A fragilidade de uma relação profissional entre gestor e trabalhador leva a 

desconfiança. É o que relata o entrevistado TG2: 

O gerente vai sempre achar que o cara não tá fazendo, o cara 
sempre vai se sentir pressionado a mostrar que tá fazendo, uma hora 
isso vai gerar um desconforto das duas partes e essa relação vai 
acaba [...] Se você tem um perfil de um profissional que você precisa 
estar cobrando ele constantemente não é um bom profissional pra 
fazer teletrabalho porque ele dificulta essas cobranças (TG2). 

 

Para todos os entrevistados a confiança é construída a partir dos resultados 

entregues, principalmente quando comparados os resultados entregues pelo 

teletrabalhador e o trabalhador que se manteve no escritório. Os entrevistados TG3 

e TG2 também compartilham de entendimento similar: 

Eu acho que o teletrabalho inicia a partir desse momento que você já 
tem o conhecimento do perfil do seu colaborador, quando você cria 
esse conhecimento você já vai colocando mais credibilidade nas 
ações nas atitudes dele e com relação ao profissionalismo também, 
então isso ajuda muito mais e tem uma melhor relação 
colaborador/gestor pra poder gerenciar esse trabalho sentindo os 
resultados (TG3). 

Ele ganha confiança a partir do momento que ele consegue entregar 
as tarefas que foram colocadas pra ele. Se ele não consegue 
entregar, se ele começa a gerar muitas desculpas contra aquelas 
tarefas em se é comparado com outros trabalhadores que 
conseguem, obviamente ele vai perder a confiança "ah não pude 
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fazer isso, não pude fazer aquilo" e outros puderam, espera então 
tem alguma coisa errada aqui (TG2). 

 

A não entrega dos resultados esperados configura perda de confiança e fim 

do regime de teletrabalho. Diante do seu interesse em se manter no teletrabalho e 

ao receber confiança, o teletrabalhador se comporta com maior empenho e 

comprometimento para entregar resultados satisfatórios.  

Os gestores são catalisadores de resultados quando desenvolvem 

comunicação eficiente, mantêm claros os mecanismos de acompanhamento e 

nutrem uma relação baseada na confiança. 

 

4.4 PERFIL DA TELEGERÊNCIA 

 

Os gestores são personagens de relevância para o sucesso de um modelo 

de gestão, isso porque são responsáveis por intermediar as relações profissionais 

entre empregado e empregador (FISCHER, 2002; MASCARELHAS; 

VASCONCELOS; VASCONCELOS, 2005). Nesta categoria de análise da entrevista 

buscou-se compreender as competências para o exercício da telegerência. 

O perfil do telegerente, na compreensão dos entrevistados, remete 

principalmente a ser focado em resultados e a flexibilidade. O foco em resultado se 

dá pela mudança de concepção na forma de gerir pessoas, não mais baseada na 

presença física ou no controle rígido do modo o qual o trabalhador realiza as tarefas, 

mas nos resultados apresentados (NILLES, 1997; TROPE, 1999; MELLO, 1999). A 

flexibilidade está relacionada principalmente à empatia diante das situações-

problemas que se apresentam no cotidiano de qualquer trabalhador. Outro 

desmembramento da flexibilidade é alternância do estilo de liderança, que busca 

equilibrar a forma como o gestor desperta em seus liderados o comprometimento 

necessário para entregarem os resultados esperados e com a qualidade desejada. 

Dentre as competências apontadas como elementares à composição do perfil do 

telegerente, os entrevistados destacaram:  
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 Focado na equipe, pró-ativo, compreensível, ágil. 

 Disciplinado, especialista no que faz, que domine as tecnologias de 

comunicação, flexível. 

 Focado em tarefas, hábil em relacionar-se, foco em resultado, 

dinâmico.  

 Motivador, criativo. 

 Focado em resultado, focado na equipe, dinâmico. 

 

Tais competências devem ser desenvolvidas para a eficácia de sua atuação. 

Goulart J. (2009), ressalta que o telegerente deve estar devidamente treinado e 

gerenciar por resultados. Bernardino, Roglio e Del Corso (2012) também destacam a 

importância de programas de formação/treinamento para a telegerência. 

Dentre os participantes, apenas o entrevistado TG1 foi selecionado e 

treinado especificamente para o exercício da telegerência. O departamento de 

Recursos Humanos da própria empresa, foi responsável pela seleção e treinamento 

do gestor destinado a gerenciar uma equipe de teletrabalhadores. Para tanto buscou 

compreender o perfil mais adequado para a função.  

Outras pessoas participaram comigo então o RH falou assim "ele tem 
perfil mais pra trabalhar com pessoas que trabalham em casa". 
Porque é um negócio que tem que ser mais atencioso, você tem que 
entender que o cara tá lá, então, acho que os prazos dele vai ser 
diferente do cara que fica aqui [...] Porque têm pessoas que tem perfil 
mais pra trabalhar com pessoas mais próximas, eu acredito que 
tenho mais esse perfil pra trabalhar com pessoas que estão em casa, 
acho que eu sou um pouquinho mais atencioso (TG1). 

 

Para os demais entrevistados o exercício da telegerência se deu aos 

poucos, concomitantemente com a gestão de equipe presencial e a distância, como 

no caso das entrevistadas TG3 e TG4, e com equipe que atua parcialmente a 

distância, os entrevistados TG2 e TG5. 

Os entrevistados TG2 e TG5 declararam naturalidade diante do acúmulo da 

função e transição para o exercício da telegerência. 

No meu caso é algo bem natural e que foi acontecendo, né. Não 
houve uma preparação específica de olha agora eu preciso trabalhar 
com essa situação de teletrabalho e eu preciso pensar de como isso 
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vai acontecer... fomos nos adequando, começou com um funcionário 
específico, depois disso foi crescendo com a demanda maior de 
funcionários (TG2). 

Eu acho que ele não se prepara, ele vem com o tempo. Ele vai 
amadurecendo a cada dia, não tem uma preparação pra ser "puxa 
hoje eu vou/ a partir de hoje eu vou começar a ter uma equipe em 
teletrabalho". É uma escadinha, você vai subindo degrau a degrau, 
vai entendendo como que vai acontecendo, mas não tem uma 
preparação, no meu ponto de vista não tem uma preparação de 
gestor [...] Eu acho que o teletrabalho, ele acontece, existe o 
teletrabalho e a equipe vai se organizando. Não tem, não tem essa 
jogada, eu acho que a equipe não tem ... "puxa hoje eu vou ser um 
teletrabalhador, gerir uma equipe de/com teletrabalho" (TG5). 

 

O entrevistado TG5 ainda apontou para a inexistência de um modelo pronto 

de teletrabalho. Diante das especificidades de cada equipe e organização, 

compreende que não há treinamentos específicos para a telegerência. 

[...] não existe uma receita melhor, não existe uma receita de bolo. 
Então se o, se os colaboradores são seres que cada um tem a sua 
personalidade, cada um tem seu jeito, então dificilmente você vai ler 
um case e dizer assim “esse teletrabalho funciona, eu vou implantar 
isso na minha equipe”. Não, mas o comportamento da minha equipe 
é diferente, a atividade que minha equipe desenvolve é diferente, 
uma equipe de finanças, dificilmente ela funcionaria de profissionais 
que trabalham dentro da organização de finanças corporativa, 
dificilmente elas conseguiriam atingir o mesmo êxito de uma equipe 
como a que eu tô hoje. Não aquele comprometimento de hora, não 
existe um modelo a ser seguido (TG5). 

 

A entrevistada TG3 buscou auxílio no departamento de Recursos Humanos 

para definição dos processos e treinamento. Considerando que foi sua a iniciativa 

em promover o teletrabalho à equipe, a entrevistada TG3 buscou por si própria 

compreender o teletrabalho pesquisando literaturas que abordassem o tema. 

É eu busquei auxílio do RH pra formação dos procedimentos né, com 
relação até aos equipamentos, a treinamentos e etc. E busquei por 
mim mesma, literaturas que me ajudassem a isso, então assim 
literatura tanto na pós-graduação, como literatura mesmo particular 
pra você porque fazia parte do meu contexto (TG3).  

 

No discurso dos entrevistados, foi percebida a ênfase em competências 

necessárias para o exercício da telegerência. Destaca-se que tais competências, 
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assim como as competências de um teletrabalhador, não se diferem das 

competências de um gestor tradicional. Contudo, tais competências se evidenciam 

para o exercício da telegerência e sucesso do regime de teletrabalho. Apenas no 

caso do entrevistado TG1, o teletrabalho iniciou-se de um projeto estratégico da 

empresa e recebeu suporte organizacional para a gestão de teletrabalhadores. Nos 

demais casos a telegerência, assim como o teletrabalho, surgiu extraoficioso, logo, 

não receberam da empresa maiores cuidados. 

Encerra-se a seção tendo analisado 4 categorias a saber: gestão 

flexibilizada, modelo de gestão, catalisação de resultados e perfil da telegerência. 

Destaca-se que tais categorias são complementares e buscou-se o delineamento 

que esclarecesse os objetivos propostos para esta pesquisa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Foi intuito desta dissertação contribuir com a discussão do teletrabalho no 

contexto das organizações, por meio dos autores clássicos e das recentes 

publicações, se fez um recorte teórico buscando demonstrar o estado da arte e 

apresentar reflexões sobre a atuação da telegerência. 

O trabalho ocupa relativamente grande parte do tempo do homem 

contemporâneo. Sua vida parece estar programa para o trabalho e nota-se que, 

desde as séries iniciais, o ensino está voltado para a formação de mão-de-obra para 

o mercado de trabalho. Mais do que a subsistência, o trabalho preenche certos 

espaços como status, segurança, conquista, realização e simplesmente evita o tédio 

da ociosidade. Ainda que o indivíduo não tenha refletido sobre o sentido do trabalho, 

dentro de si há uma razão que o move, que o faz persistir, que o faz trabalhar. 

O movimento de grande expansão tecnológica iniciado na década de 1990, 

trouxe consideráveis transformações ao estilo de vida, principalmente no que 

compete à mobilidade e tráfego de dados via internet. A conectividade dos 

indivíduos com sua rede de contatos tem se intensificado de tal forma que, no Brasil 

em algumas capitais, a quantidade de celulares já ultrapassa a quantidade de 

habitantes. 

Esta metamorfose no cotidiano da sociedade conduz a novas formas de 

relação entre os indivíduos e as organizações. O cenário econômico de grande 

incerteza e alta volatilidade, somado ao aumento da competitividade de muitas 

empresas disputando poucos clientes, obriga as empresas a buscarem novas 

formas de atender e manter seus clientes. A redução de custos torna-se uma meta 

constante. O aumento da eficácia também é almejado para garantir o alcance dos 

objetivos estratégicos organizacionais. 

Diante das dificuldades organizacionais e dos avanços tecnológicos, o 

teletrabalho surge com uma alternativa que, admita reduções de custos fixos e 

variáveis, em diversos setores que sustentam a alocação dos profissionais na 

empresa como espaço físico, infraestrutura moveleira, infraestrutura tecnológica e 

sua manutenção periódica, depreciação de equipamentos, redução no consumo de 
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energia elétrica, água e produtos de higiene. A diminuição de um contingente de 

trabalhadores no escritório traz inúmeras economias além das citadas, pois variam 

de acordo com a estrutura que cada empresa dispõe aos seus funcionários. 

Outros aspectos benéficos do teletrabalho para as organizações são a 

redução do absenteísmo e turnover nas equipes de teletrabalho, a retenção e 

atração de profissionais talentosos, são potencialidades do regime de trabalho. 

Além do fator custo, o teletrabalho traz consigo a promessa de aumento de 

produtividade e qualidade nos resultados entregues pelos teletrabalhadores. O 

aumento da produtividade possui muitas variáveis técnicas e comportamentais que 

interferem diretamente nestes resultados. As variáveis técnicas compreendem desde 

os equipamentos e liberações de acessos aos sistemas da empresa, às normas e 

condições em que se dará o teletrabalho. As variáveis comportamentais 

compreendem o próprio ambiente de trabalho, os conflitos e distrações causados 

pelos funcionários entre si, a pressão da proximidade da gerência, a carga de 

desgaste psíquico causado pelo deslocamento para o trabalho, o clima 

organizacional, a alienação e sentimento de despropósito das tarefas dentre outras 

variáveis. 

Estas variáveis técnicas e comportamentais são destacadas em diversas 

publicações sobre o teletrabalho, ora apresentadas como benefícios, ora como 

desafios a serem superados. O comportamento humano está associado ao sucesso 

das organizações por integrar o caráter intrínseco dos negócios, sendo fator de 

diferenciação e potencialização para consolidar vantagens competitivas diante dos 

concorrentes. 

Assim como as organizações, os trabalhadores também encontram 

benefícios e desafios com o teletrabalho. Dentre os benefícios mais lembrados, está 

o não deslocamento diário para o trabalho, que compreende ser a questão central 

de Nilles (1997). Os benefícios podem ser percebidos na economia doméstica pela 

redução de gastos com alimentação fora de casa, compra de vestimentas para o 

trabalho, a flexibilidade na jornada de trabalho, a conciliação de tarefas particulares 

com as profissionais, a melhoria na qualidade de vida e maior tempo para a família. 

Os desafios do teletrabalho se mostram maiores para os teletrabalhadores, 

isso por assumirem uma condição de responsabilidade mais elevada, do que no 
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caso em que estivessem trabalhando nas dependências do empregador. O 

teletrabalhador assume, voluntaria ou involuntariamente, a responsabilidade de 

manter um ambiente de que lhe proporcione entregar os mesmos resultados, ou até 

mesmo maiores resultados, como prova de sua competência e, do ponto de vista de 

uma gestão tradicional, provar ser digno de confiança, como condição para se 

manter fora do alcance dos olhos de quem o supervisiona. Para as organizações, o 

maior entrave é a perda de controle sobre o trabalhador e a falta de amparo legal 

para o teletrabalho. 

Culturalmente, o ambiente doméstico está desassociado do ambiente 

profissional e, com o teletrabalho, estes ambientes se fundem. Convencer os 

vizinhos e, principalmente, os familiares de que mesmo estando em casa, se está 

trabalhando, pode resultar em constantes interrupções no ritmo de trabalho. Além 

disso, um filho que tem o pai em casa, não esperará terminar o turno de trabalho 

para pedir auxílio diante de algum problema. Teletrabalhar pode não se resumir as 

condições alinhadas entre empregado e empregador, as condições são levadas para 

o seio familiar. 

A falta de preparo para o teletrabalho pode causar diversas complicações ao 

teletrabalhador e, novamente destacam-se as que envolvem a família, por esta 

relação estar em um nível psíquico-social diferente das relações profissionais. É de 

se supor que o desenvolvimento do trabalho próximo à família pode surgir 

interrupções que atrapalhem o ritmo de trabalho. 

O telegerente se destaca como aquele que intermediará a transição ou a 

inserção dos trabalhadores num regime de teletrabalho. Cabe a ele compreender em 

profundidade os desafios e benefícios do teletrabalho, pois deverá atuar no combate 

às situações prejudiciais, tanto do ponto de vista corporativo, quanto do social, uma 

vez que, quando as desvantagens se manifestam com maior intensidade, o 

teletrabalhador será o maior prejudicado. 

O telegerente deve ser o articulador entre os interesses organizacionais e os 

interesses pessoais individuais dos teletrabalhadores. A pesquisa demonstrou que 

há grande interesse dos profissionais em exercerem suas atividades remotamente. 

Os benefícios do teletrabalho são percebidos com facilidade pelos trabalhadores, 

muitas vezes, não sendo necessárias excessivas argumentações para os 

convencerem que as mudanças lhes serão positivas. As empresas ainda se portam 
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com cautela para não esbarrarem em situações que lhes causem prejuízos, 

principalmente quanto a processos trabalhistas. 

Esta dissertação teve por objetivo identificar quais são os aspectos que 

caracterizam o trabalho do telegerente na gestão de teletrabalhadores. Para 

delimitar a investigação, a pesquisa teve dois objetivos específicos sendo, descrever 

como telegerentes gerem teletrabalhadores e, de que forma os gestores se 

preparam para a telegerência. Por meio dos dados dos entrevistados pode-se 

caracterizar a atuação do telegerente a partir das seguintes categorias: gestão 

flexibilizada, modelo de gestão, catalisação de resultados e perfil da telegerência. Na 

amostra desta pesquisa foi percebido que o teletrabalho surge como uma alternativa 

muitas vezes informal, acordado entre gestores e subordinados, assim, não há um 

preparo específico para o exercício da telegerência, estando sujeitos a problemas 

inerentes ao novo regime de trabalho. Para estes, a telegerência surge de forma 

natural e sua atuação é intuitiva. Quando o teletrabalho parte de uma decisão 

organizacional, há ocorrência de treinamentos para capacitação da telegerência, 

pois compreende ser uma decisão alinhada com seus objetivos estratégicos. 

O perfil do telegerente não se distingue de um gerente tradicional, contudo, a 

ausência de competências específicas, como maior habilidade de comunicação, 

pode dificultar ou inviabilizar o sucesso do teletrabalho. Uma postura mais flexível de 

gestão será necessária para lidar com as peculiaridades inerentes ao teletrabalho. 

Num ambiente tradicional de trabalho, os gerentes normalmente enfrentam 

dificuldades para dar o devido treinamento a sua equipe e mantê-la produtiva. Numa 

condição em que a equipe não está presente à sua disposição, o desafio de manter 

a equipe capacitada e entrosada, parece ser ainda maior. Os telegerentes podem 

valer-se de outras formas de comunicação, treinamento e reuniões por 

videoconferência para desenvolver seus teletrabalhadores e garantir a qualidade dos 

resultados entregues. É imperativo o domínio das NTICs e explorar suas 

funcionalidades com habilidade para o pleno exercício da função.  

Certamente o teletrabalho desperta a gerência para o aprimoramento de 

suas competências. O telegerente, tanto quanto seus teletrabalhadores, dispõem 

das mesmas potencialidades para aumento de produtividade e qualidade dos 

resultados. 
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Supõe-se que à medida que as gerações do século XXI adentrarem no 

mundo do trabalho e ocuparem cargos de tomada de decisão, adotar o teletrabalho 

se tornará mais simples pela cultura tecnológica arraigada na sociedade. Para as 

profissões possíveis de serem teletrabalhadas, se espera maior adesão e superação 

das dificuldades presentes. Obviamente enfrentarão outros desafios, mas num 

contexto onde o teletrabalho inegavelmente fará parte de uma parcela ainda maior 

de organizações. 

A limitação do número de entrevistados, a adoção parcial do teletrabalho 

pelos entrevistados e a pesquisa realizada somente a partir das percepções dos 

gestores não permitem a generalização dos resultados obtidos nesta pesquisa. 

Cabe a estudos futuros ampliar a amostra e associar outros instrumentos de 

pesquisa. 

Durante as entrevistas, houve apontamentos positivos para a adoção do 

teletrabalho por profissionais mais jovens, por estes terem crescido em meio à 

revolução tecnológica dos anos 90. De acordo com as publicações, esta faixa etária 

mais jovem teria baixa adesão ao teletrabalho por ainda estarem construindo uma 

carreira e, compreender ser importante construir relações sociais para seu 

desenvolvimento profissional. Cabe a estudos futuros investigar o fenômeno do 

teletrabalho e as diferentes gerações que o adotam, atribuindo maior análise ao 

perfil dos teletrabalhadores. Outra possibilidade para estudos futuros é quanto à 

incerteza do aumento de produtividade do teletrabalhador no contexto brasileiro, e 

se será possível ao telegerente influenciar este aumento de produtividade. 
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