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RESUMO 
 

 

 

Em ambientes de negócios cada vez mais complexos, caracterizados pela alta 

competitividade entre as empresas, elevado desenvolvimento tecnológico, a 

interdependência dos fenômenos e a alta complexidade e velocidade das informações tem 

obrigado as organizações a voltarem seus esforços ao aumento da eficiência para garantir a 

sua sobrevivência neste cenário volátil. É neste contexto que se insere o teletrabalho, como 

sendo uma alternativa moderna de gestão empresarial capaz de ajudar a empresa no 

alcance dos seus objetivos, garantindo a eficiência e eficácia de seus negócios. Com isso, 

este trabalho tem por objetivo elaborar uma proposta de projeto de implantação do trabalho 

remoto na gerência de planejamento de mercado e inteligência competitiva de uma empresa 

de telecomunicações brasileira. Como opção metodológica para elaborar esse projeto é 

desenvolvido um estudo preponderantemente exploratório, suportado por um estudo de 

caso. Utilizou-se de um questionário como ferramenta para análise dos dados coletados e 

para verificar a aceitabilidade da proposta do projeto. Como resultado foi possível identificar 

pontos de melhoria e pontos que merecem continuidade dentro da estrutura organizacional 

atualmente exercida pela empresa visando à implantação do trabalho remoto. 

 
Palavras-chave: trabalho remoto, teletrabalho, teletrabalhador, telecomunicações 
 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

In more and more complex business environment, characterized by high 

competitiveness among the companies, high technological development, the 

interdependence of the phenomena and high complexity and speed of the information have 

obligated the organizations to turn their efforts to the efficiency increase to ensure their 

survival in this volatile scenario. In this context the teleworking is inserted, as a modern 

business management alternative able to help the company in reaching its objectives, 

ensuring the efficiency and effectiveness of your business. With that, this paper has as 

objective to prepare a proposal of project of deployment of the remote work in management 

of market planning and competitive intelligence of a brazilian telecommunications company. 

As methodological option to prepare this project, was developed a preponderantly 

exploratory study, supported by a case study. A questionnaire was used as tool to analysis of 

the information collected and to check the acceptability of the proposal of the project. As 

result it was possible to identify points of improvement and points which deserve continuity 

inside the organizational structure currently exercised by the company order the deployment 

of the remote work. 

 

  
Key words: telecommuting, telework, teleworker, telecommunications. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A história do trabalho iniciou-se a partir da real necessidade do próprio homem 

em procurar os caminhos de subsistência e da satisfação de suas necessidades. É um 

processo que tem como resultante a combinação do objeto, dos meios, da força e do 

produto do trabalho. 

Com isso em busca da subsistência o homem desenvolvia um trabalho em 

grupo em busca de uma produção baseada na pesca e na caça para a realização de 

suas necessidades. Até que ocorre o que ficou conhecido como revolução agrícola e 

muda a estrutura base do trabalho, passando com isso a ser a agricultura. 

Em seguida, ocorre à segunda revolução, esta conhecida como revolução 

industrial, que forneceu as bases da organização do trabalho para a maioria das 

empresas. No entanto, seus pressupostos já não suprem as exigências de um novo 

tempo de muita turbulência, incerteza, ambigüidade, internacionalização da economia, 

alta competitividade. Novas bases precisam, então, ser pensadas e concretizadas. É 

neste contexto que se inserem a organização virtual e o teletrabalho (TROPE, 1999). 

A sociedade industrial, centrada na produção em larga escala de bens 

materiais, deu lugar à sociedade pós-industrial, centrada na produção de bens não-

materiais (serviços, informações, símbolos, estética, valores). A sociedade industrial 

não deu menos importância à produção agrícola, mas importou-se menos com os 

camponeses, substituindo-os por tratores automáticos e adubos químicos. Do mesmo 

modo, a sociedade pós-industrial não se importou menos com os produtos industriais, 

mas deixou de lado os operários e trabalhadores intelectuais, substituindo-os por robôs 

e computadores (DE MASI, 2001) 

Os valores apreciados na sociedade industrial tais como: padronização, 



 

2121

eficiência, produtividade, são muito diferentes e, em certos aspectos, opostos aos 

valores cada vez mais apreciados na sociedade pós-industrial, tais como: criatividade, 

subjetividade, emotividade, qualidade de vida, etc. (DE MASI, 2001) 

Estamos inseridos no que Toffler (1995), denomina como a terceira onda, onde 

as inovações tecnológicas geram mudanças nas formas de relacionamento, após 

passarmos pela primeira revolução que foi a agrícola e a segunda a qual ainda 

estamos parcialmente inseridos que é a revolução industrial. 

Com esta mudança, chamada revolução do conhecimento, aumentou a 

preocupação com a manutenção do conhecimento dentro da organização. As 

empresas perceberam que parte do conhecimento organizacional está presente na 

cabeça dos empregados, conhecimento este que é definido por Nonaka e Takeuchi 

(1997), como tácito, pois não é explicito, externalizado e formalizado, logo não está 

disponível. 

Neste contexto o trabalhador perde o status de ser uma simples mercadoria 

como era pregado na revolução industrial e passa a ser peça fundamental para o 

sucesso de toda e qualquer companhia. 

Diante da necessidade das organizações em se adaptarem a este novo 

cenário, surge o que ficou conhecido como organização virtual, que é um novo modelo 

organizacional que utiliza a tecnologia para unir, de forma dinâmica, pessoas, bens e 

idéias sem, todavia, ser necessário reuni-las em um mesmo espaço físico e/ou ao 

mesmo tempo (BERTO, 1997). 

Neste contexto surge então o teletrabalho, que a Sobratt (2010) define como 

sendo:  

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 para receber e transmitir informações, arquivos de texto, 

imagem ou som relacionados à atividade laboral. 

Como todo e qualquer modelo organizacional o teletrabalho possui vantagens e 
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desvantagens no âmbito da comunidade, do trabalhador e da empresa, vantagens que 

vão desde redução de custo para a empresa, aumento de produtividade do trabalhador, 

redução da poluição, entre outras, e desvantagens tais como o isolamento do 

trabalhador, redução da identificação do trabalhador com a empresa, etc. 

É neste contexto que esta dissertação se insere, na busca da melhor maneira 

de realizar a transição do modelo organizacional procedente da era industrial para um 

novo modelo capaz de suportar todas as peculiaridades da era do conhecimento, de 

forma a manter o perfeito equilíbrio em todas as esferas envolvidas: trabalhador, 

empresa e sociedade. 

 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 

São inúmeros os desafios para as empresas inseridas no mercado dentre eles: 

crises econômicas, rápidas mudanças no mercado, e a percepção de uma forte 

necessidade de adaptação no desenvolvimento de novos produtos às mais diferentes 

demandas do mercado atual e aos consumidores. Associadas a estes, surgem novas 

dificuldades tais como mudanças constantes nas equipes de trabalho e o fato de que o 

conhecimento gerado dentro de uma determinada área e/ou projeto não pode ser 

transferido facilmente para outro (INGANAS et Al., 1996). 

O cenário é bem complexo principalmente quando se observam as tendências 

para mercados globais, tais como, aumento da concorrência, mudanças tecnológicas e 

no meio ambiente que implicam na necessidade contínua de desenvolver projetos para 

produzir inovação, seja em processos, produtos, serviços e ou estratégias (BERGIANE, 

2008). 

Desta maneira as organizações começam a perceber que para sobreviver em 

um ambiente extremamente volátil e concorrido é fundamental tornar-se eficiente. Esta 

eficiência passa, obrigatoriamente, por uma mudança na visão, na estrutura 
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organizacional, nos métodos de desenvolvimento do profissional e a maneira de 

estruturação do trabalho da empresa (BERGIANE, 2008). 

Uma das opções de mudança estrutural da empresa é a adoção do teletrabalho 

que pretende levar o trabalho ao trabalhador ao invés do contrário e com isso 

proporcionando maior flexibilidade para que ele possa produzir cada vez mais e melhor 

para empresa. 

Neste sentido é que as empresas vêm encontrando dificuldades, uma vez que 

as alterações organizacionais necessárias para adoção do teletrabalho são inúmeras e 

perpassam por todas as esferas, das quais cabe destacar: hierarquia, método de 

trabalho, forma de comunicação, etc. 

Com isso essa dissertação tem o objetivo de contribuir para essa discussão em 

busca de propor um projeto de implementação do trabalho remoto em um setor de uma 

empresa brasileira de telecomunicações. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

Dada a problemática já apresentada e tendo em vista todas as questões de 

competitividade e sustentabilidade do negócio, estabeleceu-se como sendo o objetivo 

geral da pesquisa a elaboração de um projeto de implementação do trabalho remoto na 

gerência de planejamento de mercado e inteligência competitiva de uma empresa 

brasileira de telecomunicações. Que por motivos de confidencialidade não terá o seu 

nome revelado, sendo assim utilizaremos o codinome de empresa ABC. 

Para o completo desenvolvimento do objetivo geral da pesquisa se faz 

necessário a resposta de alguns itens anteriormente. Estes itens podem ser definidos 

como sendo os objetivos específicos, que serão enumerados abaixo: 

1. Traçar evolução histórica do trabalho; 
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2. Definir o teletrabalho; 

3. Traçar panorama do teletrabalho no Brasil e no mundo; 

4. Traçar panorama do mercado mundial e brasileiro de telecomunicações; 

5. Entendimento da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho da 

empresa e da gerência em estudo; 

6. Submeter o projeto proposto aos agentes envolvidos para a sua 

apreciação. 

 

 

1.4 ABRANGÊNCIA DO ESTUDO 

 

 

Dada a complexidade e amplitude do assunto implementação do teletrabalho em 

uma organização a abordagem da pesquisa está delimitada na elaboração de um 

projeto para a sua futura implementação na gerência e empresa referenciada. 

Desta maneira está descartado a proposta de projeto para outras gerências e 

empresas que não as já destacadas. E por se tratar da elaboração de um projeto, no 

contexto da avaliação dos resultados não será proposto um sistema de mensuração 

das melhorias alcançadas com a implementação do projeto elaborado, uma vez que 

não está previsto a realização do projeto, e sim, apenas a sua preparação. 

 

 

1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

Com a mudança da era industrial para a era do conhecimento vieram a reboque 

inúmeras alterações no cenário mundial, das quais cabe destaque a alta complexidade 
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e velocidade das informações, a interdependência dos fenômenos, o desenvolvimento 

de uma economia sem fronteiras e regionalismos, um elevado desenvolvimento 

tecnológico, a alta competitividade entre as empresas e uma crescente exigência dos 

consumidores (TROPE, 1999). 

Diante deste novo cenário, segundo Rodriguez (2007), as empresas têm 

percebido a importância do seu recurso mais importante, as pessoas. As empresas 

para sobreviverem e prosperarem deverão adotar uma nova forma de gestão em tempo 

real, serem capazes de assimilar, aplicar e utilizar novos conhecimentos e tecnologias�. 

Santos (2010) afirma que a melhoria da produtividade vai além da idéia de uma 

boa produção é também um conceito que encontra suas raízes no dinamismo humano, 

por ter indispensável conexão com a melhoria da qualidade de vida de cada indivíduo 

no trabalho e suas conseqüências fora dessa esfera. A melhoria do trabalho significa 

motivação, dignidade e grande participação no desenho e no desempenho do processo 

de trabalho na organização. Significa desenvolver indivíduos, cujas vidas podem ser 

produtivas em sentido amplo. 

De acordo com Gil (2001) para as empresas se tornem competitivas, é 

necessário que seus recursos humanos apresentem elevados níveis de produtividade. 

Tanto é que, quando se fala da vantagem competitiva das nações, costuma-se 

apresentar os índices de produtividade de sua mão-de-obra. Essa produtividade, por 

sua vez, depende de dois fatores: capacitação e motivação. 

Competitividade é importante para uma empresa crescer, assim como, 

reconhecer o desempenho de seus funcionários. Atualmente, reconhece-se que os 

empregados preferem trabalhar em empresas que oferecem qualidade de vida, ou seja, 

capazes de proporcionar segurança e satisfação (GIL, 2001). 

 Com isso este estudo é relevante para gerentes, diretores e empresários que 

pretendem implantar o modelo de teletrabalho em suas organizações em busca de 

melhores resultados e também para trabalhadores que pensam em se inserir neste 

novo método de trabalho na tentativa de melhoria na qualidade de vida. 
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1.6 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

 

Com a definição do tema e dos objetivos de pesquisa outras questões 

importantes se apresentam e juntamente com elas a necessidade de resposta. Desta 

maneira, são questões a serem respondidas pela respectiva pesquisa: 

1. As demandas requeridas à gerência em estudo podem ser supridas com 

a implementação do trabalho remoto? 

2. O modelo organizacional atual da empresa suporta a implementação do 

teletrabalho? 

3. Caso o modelo atual não suporte a implementação do teletrabalho, quais 

seriam as alterações necessárias? 

 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

A apresentação do trabalho ficou dividida em 06 capítulos como descrito a 

seguir: 

O Capítulo 1 é a introdução da pesquisa. Nele são descritos a contextualização 

do trabalho, a situação problema, os objetivos gerais e específicos, as questões a 

serem respondidas pela pesquisa, a justificativa da pesquisa, a delimitação do trabalho 

e como este foi estruturado. 

O capítulo 2 trata do referencial teórico da pesquisa. Nele são tratados os 

conceitos descritos na literatura para os tema abordados na pesquisa. Na primeira 

parte é apresentada uma evolução do trabalho humano ao longo dos séculos, tal como 

suas características. No segundo momento é dado um enfoque no teletrabalho, 

apresentando sua conceituação, as potenciais vantagens e desvantagens, 
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dificultadores para sua adoção, questões legais e sua dimensão no mundo e no Brasil. 

E por último é feita uma contextualização dos mercados mundiais e brasileiros de 

telefonia fixa e móvel. 

O Capítulo 3 apresenta uma breve revisão da literatura a respeito da pesquisa 

científica definindo a metodologia da pesquisa e os passos do procedimento 

metodológico. 

O capítulo 4 é onde é apresentada à luz de todo o embasamento teórico criado 

no capítulo 2, a proposta de um projeto de implementação de trabalho remoto. 

No capítulo 5 são apresentadas a conclusão final do trabalho e as análises 

diante dos aspectos presentes na metodologia aplicada. É verificado o grau de 

atendimento às questões levantadas inicialmente. E por fim são expostas algumas 

sugestões para trabalhos futuros, complementares a este estudo. 

No capitulo 6 estão identificadas as obras analisadas para elaboração desta 

pesquisa e suas referências. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO 

 

 

2.1.1 Trabalho Domiciliar 
 

De acordo com Albornoz (2008) o significado da palavra trabalho é a aplicação 

das forças e faculdades humanas para alcançar determinado fim; atividade coordenada 

de caráter físico ou intelectual, necessária a qualquer tarefa, serviço ou 

empreendimento; exercício dessa atividade como ocupação permanente, ofício, 

profissão. 

Ainda de acordo com Albornoz (2008), a palavra trabalho tem outros 

significados mais particulares, como o de esforço aplicado à produção de utilidades ou 

obra de arte, mesmo dissertação ou discurso. Para muitos, o que distingue o trabalho 

humano de outros animais é que neste há consciência e intencionalidade, enquanto os 

animais trabalham por instinto, programados, sem consciência. 

Ao longo dos anos a modalidade de trabalho exercida pelo homem foi 

amplamente alterada, com origem em atividades de subsistência tal como a caça, 

passando pela agricultura, pela manufatura, até chegar o que hoje em dia é 

denominado trabalho intelectual. 

O modelo organizacional baseado na agricultura ficou conhecido com 

feudalismo, cujas principais características calcam-se no trabalho compulsório tendo 

como pano de fundo as relações de dominação e de servidão, ou seja, o produtor 

direto não é considerado o proprietário da terra tornando-se dependente social e 

jurídico do poder político da região. De acordo com Oliveira (1991), a estrutura 

artesanal de produção montada com base nas corporações corresponde, portanto, a 

uma estratégia feudal, de origem rural, que mantinha o trabalhador atado aos 
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proprietários das oficinas, mesmo que fosse dado a ele o direito de associação e de 

reunião. 

A economia feudal possuía base agrária, ou seja, a agricultura era a atividade 

responsável por gerar a riqueza social naquele momento. Ao mesmo tempo, outras 

atividades se desenvolviam, em menor escala, no sentido de complementar a primeira 

e suprir necessidades básicas e imediatas de parte da sociedade. A pecuária, a 

mineração, a produção artesanal e mesmo o comércio eram atividades que existiam, 

de forma secundária (MICELI, 1994). 

  Como a agricultura era a atividade mais importante, a terra era o meio de 

produção fundamental. Ter terra significava a possibilidade de possuir riquezas (como 

na maioria das sociedades antigas e medievais), por isso preservou-se a caráter 

estamental da sociedade. Os proprietários rurais eram denominados Senhores 

Feudais, enquanto que os trabalhadores camponeses eram denominados servos 

(MICELI, 1994). 

Em paralelo outro modelo de trabalho existente foi o baseado na escravidão, 

sistema onde um homem era propriedade jurídica de outro homem. Como propriedade, 

o escravo é obrigado a trabalhar para o seu dono, produzindo riqueza e prestando 

serviços gerais sem algum tipo de compensação (Oliveira, 1991).  

Subentende-se que, nesta formação, a parte devida ao escravo pelo seu 

trabalho era o de subsistência para manter a sua força de trabalho e servir somente 

como meio de produção e de propriedade móvel. 

Porém com o passar dos anos o trabalho escravo já não correspondia às 

necessidades da produção com o avanço dos latifúndios e a institucionalização do 

colonato. Os preços dos escravos sobem demasiadamente e a produtividade não 

compensa o investimento inicial e a sua própria manutenção (Oliveira, 1991). 

Ao longo dos anos, um pouco antes do advento industrial, até meados do 

século XVIII e antes de ocorrer à primeira revolução industrial, de acordo com De Masi 

(1999), a produção domiciliar constituía a célula primária e o modelo mais difundido da 

organização do trabalho. O segredo do seu duradouro sucesso residia na forte coesão 
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e concentricidade dos elementos que a compunham: 

• A habitação e a oficina conviviam sob o mesmo teto e muitas vezes 

ocupavam o mesmo espaço; 

• Os trabalhadores eram também, em grande parte, os próprios membros 

da família artesã e proprietários da casa-oficina e dos poucos meios de 

produção; 

• O chefe da família era também o chefe do negócio, detinha os segredos 

de produção, o poder de decidir, de formar e disciplinar; 

• A aculturação acontecia pelo aprendizado; o aluno, mesmo quando 

estranho à família, era afiliado a ela e compartilhava os seus modelos de 

vida e de trabalho; 

• As tarefas domésticas e profissionais confundiam-se tanto no plano 

temporal como espacial; 

• A oficina produzia e geria o seu produto em todas as fases: o projeto-

técnico, o design, o abastecimento de matérias-primas, a fabricação e a 

venda; 

• O mercado era restrito e muitas vezes o cliente colaborava com o 

projeto do objeto, conferia aos poucos o processo produtivo e o seu 

andamento; 

• Os quarteirões constituíam um conjunto contíguo e coordenado de 

estruturas para a vida doméstica, o trabalho, o comércio, o lazer e a 

oração; as diversas oficinas interagiam dentro da comunidade, trocando 

experiências, mas cada uma constituía um sistema auto-suficiente; 

• Na vida laborativo-familiar, a dimensão afetiva e emocional prevalecia 

sobre a racional; 

• Os parâmetros de referência eram constituídos por uma tecnologia ainda 

rudimentar que não conhecia nem a energia a vapor nem a elétrica; pela 

mistura de trabalho físico e mental, executivo e criativo; por uma 
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epistemologia marcada pelas ações da providência e do fatalismo; por 

um predomínio das necessidades elementares relativas à simples 

sobrevivência; pela dimensão local dos problemas e da economia; por 

valores puramente patriarcais e matriarcais; pela religiosidade e pela 

superstição; por uma cultura livresca de tipo clássico nos grupos 

dominantes, que se chocava com a cultura espontânea e o 

analfabetismo das classes inferiores. 

Entretanto, este modelo produtivo não proporcionava ao artesão a estabilidade 

que o preparasse para oscilações de demanda, inerentes ao mercado. Em 

determinadas épocas, poderia ficar completamente ocioso sem ter a quem vender seus 

produtos. E quando os negócios melhoravam, tinha de tomar emprestadas as matérias-

primas para que pudesse recomeçar a produção, recorrendo a intermediários que 

pudessem lhe suprir esta necessidade. Uma vez este empréstimo contraído, 

dificilmente o trabalhador conseguia se ver livre deste ciclo de endividamento e 

passava a depender cada vez mais destes intermediários. (LANDES, 1994) 

Com o crescimento do mercado, aliado às nuances características deste 

sistema produtivo, tais como limitado horizonte de vendas de seus produtos finais, bem 

como de compra de matérias-primas, o artesão necessitava, portanto, expandir suas 

vendas para além de sua clientela local, em mercados competitivos e distantes. 

(LANDES, 1994) 

Por questões logísticas e financeiras, os artesãos ficavam impossibilitados de 

encontrar fontes de suprimento, bem como clientes finais mais distantes, pois não 

possuíam individualmente capital suficiente para exportar seus produtos finais e 

tampouco para fretar navios com matérias-primas a um baixo custo frente à quantidade 

que cada um necessitava individualmente, passavam a depender primordialmente da 

figura do empresário (LANDES 1994). 

 

 

2.1.2 Putting-out system 
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Com a crescente dependência do artesão da figura do empresário, surge assim 

o primeiro sistema de produção, preponderante no período de transição entre o 

trabalho domiciliar e o desenvolvimento das indústrias manufatureiras, onde a figura de 

um agente detentor dos meios de produção, de natureza exógena ao ofício de 

produção, se legitima socialmente como imprescindível à lógica econômica, sistema 

este que ficou conhecido como putting-out system (Paradela & Peeters, 2005). 

A presença da figura do negociante entre o mercado e a produção artesanal, 

representou o momento pelo qual se impôs a essa produção a figura indispensável do 

capitalista, criando uma hierarquia social sem a qual, desde então o próprio processo 

de trabalho fica impossibilitado de existir. (MARGLIN, 2001) 

Isso ocorreu porque os produtores diretos, embora dominassem o processo de 

trabalho, se viram obrigados a depender da figura do negociante para que sua 

produção se efetivasse, uma vez que a eles estava vedado o acesso ao mercado, tanto 

para a obtenção das matérias-primas indispensáveis para a produção como para a 

comercialização de seus produtos. No �putting-out system�, o capitalista tem o acesso 

ao mercado e veda aos trabalhadores diretos esse contato, mas, ainda assim, esses 

últimos ditam o processo de produção (NEFFA, 1991). 

Essa divisão social torna indispensável a figura do capitalista no interior do 

processo produtivo, e o trabalhador, distante do mercado, tanto para a obtenção de 

matéria-prima como para a comercialização de seus produtos, detém, única e 

exclusivamente, o controle do processo de trabalho. Neste caso, a razão técnica, está 

sob o domínio de quem participa do processo de trabalho, ainda não representa um 

instrumento através do qual se possa exercer o controle social. (HOBSBAWM, 1987) 

Este sistema produtivo proporcionava algumas vantagens aos capitalistas, 

controladores do processo, dentre elas é possível listar (DE MASI, 2001): 

• Não necessidade de dispêndio de capital para construção de 

estabelecimento para abrigar os operários, pois os mesmos trabalhavam 

em casa; 
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• A possibilidade de dispensa a qualquer momento do artesão ou deixá-lo 

ocioso sem nenhuma obrigação salarial. 

Apesar das vantagens já listadas anteriormente este sistema apresentava 

algumas limitações para a maximização de extração de mais-valia, dentre elas são: 

• Desperdício de matérias-primas entregue adiantadamente aos 

trabalhadores, em função das precárias condições de transporte, 

armazenagem e utilização; 

• Desvios de matérias-primas por parte dos artesãos como um forma de 

compensação para as baixas remunerações recebidas. Sob a 

perspectiva dos trabalhadores uma forma de resistência ao sistema e 

para os empresários uma forma de sabotagem ao mesmo; 

• Baixa taxa de produtividade devido à fraca estrutura de capital e ao 

caráter rudimentar dos equipamentos utilizados e ao ritmo de produção 

estabelecido pelos próprios trabalhadores; 

• Falta de padronização dos bens produzidos, no que tange às dimensões 

propriamente ditas e à qualidade; 

• Ausência de meios eficazes para controle direto do processo de 

trabalho. 

Neste sistema produtivo o empresário não dispõe de meios eficazes para 

controlar o processo e aumentar a produtividade dos artesãos. O único recurso do 

negociante é seu controle limitado sobre a renda dos empregados: se lhes paga um 

valor muito baixo, os trabalhadores passam a produzir mais por medo da fome e se 

lhes for descontado da remuneração quaisquer desvios de qualidade, eles são 

forçados a manter um padrão mínimo de desempenho. Entretanto, esse controle é de 

efeito limitado e irregular (LANDES, 1994). 

Ainda segundo Landes (1994), aqueles empresários que desejassem produzir 

mais para atender uma demanda maior deveriam extrair mais trabalho da mão-de-obra 

já contratada. Entretanto, não dispunham de meios para obrigar seus trabalhadores a 

exercerem seu oficio por um determinado número de horas. Os artesãos domésticos 
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eram quem ditavam as suas jornadas de trabalho. Embora o empregador pudesse 

elevar a remuneração por unidade produzida, a concepção de vida social dos 

trabalhadores (tempo de lazer individual e de prazer junto a sua família) era bem rígida, 

preferindo em determinado momento o lazer à renda e quanto mais alto fosse sua 

remuneração, menor seria o seu esforço para chegar a este patamar. 

Diante deste cenário, de acordo com Maglin (2001) o capitalista em busca de 

elevar a sua rentabilidade e o seu controle sobre o conjunto de trabalhadores (que 

ainda detinham os conhecimentos técnicos e impunham a dinâmica do processo 

produtivo) decide por reuni-los em um mesmo local de trabalho, o que ficou conhecido 

como sistema de fábrica. Desta forma, o empresário deixa de fazer o papel de 

intermediário, passando a assumir a condição de patrão e os trabalhadores, 

conseqüentemente deixam de vender seus produtos, passando, portanto, a vender sua 

força de trabalho. 

Transferir o controle da produção que estava nas mãos dos trabalhadores para 

as mãos do capitalista não significou, segundo Marglin (2001), maior eficácia 

tecnológica nem tampouco uma maior produtividade. O que se verificou, foi uma maior 

hierarquização e disciplina no trabalho e a supressão de um controle determinado: o 

controle técnico do processo de trabalho e da produtividade ditado pelos próprios 

trabalhadores. 

De acordo com Dickson (1974), são quatro as razões que tornaram imperativa 

a constituição do sistema de fábricas, são elas: 

• Necessidade dos comerciantes em controlar e comercializar toda a 

produção dos artesãos, com o intuito de reduzir ao mínimo as práticas 

de desvio dessa produção; 

• Busca pela maximização da produção através do aumento do número 

de horas de trabalho e do aumento da velocidade e do ritmo de trabalho; 

• Controlar a inovação tecnológica para que ela só pudesse ser aplicada 

no sentido de acumulação capitalista; 

• Implantação de uma organização da produção que torne imprescindível 
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a figura do empresário capitalista, o que era possível com a criação das 

fábricas. 

Diante disso, segundo Coggiola (2009), o surgimento do sistema de fábrica foi 

ditado por uma necessidade muito mais organizativa do que técnica, e essa nova 

organização teve como resultado, para o trabalhador, toda uma nova ordem de 

disciplina durante todo o transcorrer do processo de trabalho. 

De acordo com Decca (1996), a reunião dos artesãos, que no início eram 

donos dos próprios instrumentos de trabalho e mantinham os métodos originais de 

suas oficinas, no mesmo local de trabalho sob uma rígida estrutura hierárquica e um 

controle disciplinar punitivo permitia a intensificação do controle sob os artesãos e seus 

saberes técnicos, além de uma intensificação do trabalho através da criação de uma 

jornada de trabalho única e mais longa para todos os artesãos, corroborando na 

afirmação de que essa transição teve origens em necessidades organizacionais de 

intensificação de controle e não na supremacia tecnológica dos modelos nascentes. 

Contudo, de acordo com Coggiola (2009), a partir da constituição do sistema 

de fábrica vai se impondo, progressivamente, um determinado padrão tecnológico, isto 

é, um padrão que, acima de tudo, garantia ordem, disciplina e controle de produção por 

parte do capitalista. Assim, existem dois pontos fundamentais na constituição do 

sistema de fábrica: em primeiro lugar, ele não decorreu de um grande avanço 

tecnológico; em segundo, as tecnologias empregadas constituíram-se em elementos de 

controle e de hierarquia na produção. 

Para Dickson (1974), o estabelecimento das fábricas não foi, como deixaram 

supor alguns historiadores, um desenvolvimento direto a partir de uma base técnica 

mais eficaz, pelo contrário, muitas das máquinas só foram desenvolvidas e introduzidas 

depois que os artesãos já haviam sido concentrados nas fábricas. 

O putting out system coexistiu durante um breve período ao lado do sistema de 

manufaturas e das fábricas, decaindo na medida em que estas foram se consolidando, 

dando inicio então ao que ficou conhecido como o sistema industrial. 
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2.1.3 Sistema Industrial 

 

 

Com o fim do putting out system e conseqüentemente o estabelecimento do 

local de trabalho, os trabalhadores passam a não mais realizar suas tarefas em seus 

domicílios, mas em local e horário pré-determinado pelo empresário. É instituída então, 

além do local de trabalho, a jornada de trabalho: os artesãos são obrigados a 

chegarem, trabalharem e saírem nos mesmos horários. Este novo paradigma de 

controle incisivo do tempo tem como função principal disciplinar os trabalhadores. 

Inicia-se desta forma, definitivamente, o controle do processo produtivo, até então 

dominado pelos artesãos. 

De acordo com De Masi (2001) à instituição do local fixo de trabalho acarreta 

implicações sociais experimentadas até os dias atuais, onde a cidade congestiona-se, 

bairro após bairro devido ao deslocamento de todos os habitantes num só horário e 

esse é um dos grandes desperdícios da sociedade industrial: em nome da eficiência, 

uma parte da cidade fica completamente deserta de manhã até a noite, nos dias úteis, 

e outra parte fica vazia de noite e nos feriados. Cada um de nós é obrigado a 

desenvolver atividades diferentes em dois ou três pontos afastados da cidade. 

Outra conseqüência advinda do sistema de fábricas foi à divisão do trabalho, 

divisão esta que não existia no putting out system, uma vez que o artesão executava 

todo o processo produtivo do produto e agora passa fazer apenas parte dele. 

Para Adam Smith (1983) a divisão do trabalho foi extremamente benéfica para 

a sociedade, pois esta permitiu: 

• Aumento da destreza de cada operário, permitindo uma redução no 

tempo de fabricação e um aumento de produtividade; 

• Economia do tempo que habitualmente se perde para passar de uma 

espécie de trabalho para outra, gerando a maior facilidade na troca de 

operários, com isso desvalorizando a força de trabalho; 
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• Invenção de um grande número de máquinas que facilitam e abreviam o 

trabalho e permitem a um só homem fazer o trabalho de muito, o que 

ocasiona a diminuição dos custos de produção. 

Outro defensor famoso desta nova organização industrial é Henry Ford (1863-

1947) que ficou famoso com a sua frase célebre �a partir de agora (1909), a Ford 

construirá apenas um modelo e que esse modelo seria o �T�, com chassi exatamente 

idêntico em todos os veículos e acrescento: Cada cliente poderá comprar o carro na 

cor que preferir desde que seja preto�. 

Em 1913, 4 anos após a sua declaração célebre, Henry Ford inaugurou a 

primeira linha de montagem, expressão e síntese máximas do chamado Taylor-

Fordismo.  

A linha de montagem evita que o trabalhador se desloque ou se movimente 

para pegar um componente, porque leva as peças ao lugar preciso onde ele deve 

utilizá-las. Desse modo, grande parte do tempo antes perdido pelos operários é 

incorporado na linha de montagem. O trabalho se parceliza posteriormente e perde 

qualidade; a produtividade cresce visivelmente. Em outubro de 1913 gastavam-se nove 

horas e 54 minutos de trabalho para montar um motor; seis meses depois, com o 

método de montagem de linha móvel, esse tempo foi reduzido a cinco horas e 56 

minutos.  

Em poucos anos a linha de montagem conseguiu quadriplicar o rendimento de 

cada operário. Com o mesmo orgulho com que recorda esse sucesso, Ford observa: 

�O resultado claro da aplicação desses princípios é a redução para o operário da 

necessidade de pensar e a redução ao mínimo dos seus movimentos. Sempre que 

possível, o operário faz apenas uma coisa, com um só movimento. 

Para Ford, os trabalhos em que é preciso colocar o cérebro e músculos têm 

poucos apreciadores, sendo assim para ele os operários preferem o trabalho em que 

não precise dispor de muita energia física e, sobretudo um trabalho em que não precise 

pensar. Ford adotou três princípios básicos (FORD, 2003): 

1- Princípio da intensificação: Consiste em diminuir o tempo de produção com o 
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emprego imediato dos equipamentos e da matéria-prima e a rápida colocação do 

produto no mercado.  

2- Principio da economicidade: Consiste em reduzir ao mínimo o volume do 

estoque da matéria-prima em transformação. Assim Ford conseguiu fabricar um trator 

ou um automóvel, vende-lo e recebê-lo antes do vencimento da matéria prima 

empregada na fabricação e do pagamento dos salários. Segundo Ford a velocidade de 

fabricação deve ser rápida. O minério sai da mina sábado e entregue sob forma de 

carro na terça-feira à tarde.  

3- Principio de produtividade: Consiste em aumentar a capacidade de produção 

do homem no mesmo período através da especialização da linha de montagem.  

Outro grande idealizador e defensor deste novo modelo de manufatura é 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), grande engenheiro que foi uma espécie de 

divisor de águas no que se refere à divisão do trabalho humano. Para Taylor os papéis 

diretivos são separados claramente dos papéis executivos e estes são classificados, 

cronometrados, prescritos, sem deixar qualquer margem de descrição. 

Taylor introduziu uma nova perspectiva sobre o problema do trabalho, para ele 

todo trabalho físico e grande parte do trabalho intelectual, progressivamente reduzidos 

em quantidade e acrescidos de produtividade, podem ser automatizados e organizados 

até desaparecer como �problema�, como fator de enfraquecimento econômico, de 

sofrimento individual e de conflito social (TAYLOR 2003). 

Ainda de acordo com Taylor (2003), o engenheiro organizador, nesse 

esquema, deve ser capaz de introduzir métodos e técnicas capazes de reduzir 

sistematicamente o tempo e o esforço humano necessários à produção, subtraindo 

fadiga às atividades do homem e descarregando-a sobre máquinas automáticas 

especialmente projetadas. 

Para Taylor (2003), uma organização projetada cientificamente podia resolver, 

a um só tempo, tanto as exigências dos empregadores como as dos empregados, 

conciliar altos salários e baixo custo de mão-de-obra, tornar os homens mais eficientes 

e, assim, mais felizes e mais prósperos. 
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Sendo assim ele seguia algumas regras que julgava elementares que seriam: 

para evitar conflitos e obter alta produtividade não são necessários gestos de caridade, 

de gentileza ou simpatia pessoal; são necessárias gratificações econômicas aos 

operários mais aplicados, é preciso que haja confiança recíproca entre direção e 

dependentes, superiores capazes de falar a mesma linguagem dos trabalhadores, 

encorajando-os a discutir juntos os problemas que surgem aos poucos no curso da 

produção (TAYLOR 2003). 

Até que em 1889, Taylor (2003) enunciou pela primeira vez o que chamou de 

princípios fundamentais indispensáveis para uma boa gestão: 

• O resultado e o objetivo que se querem obter devem ser claramente 

definidos e manter-se no âmbito das próprias capacidades; 

• Cada um deve ter capacidade de atingir esse resultado, incluindo, para 

isso, a necessária autoridade e a responsabilidade pessoal; 

• Em caso de sucesso, cada um deve estar seguro de receber plena 

satisfação e remuneração adequada; 

• Em caso de insucesso, cada um deve estar pronto a assumir a 

responsabilidade e a justa punição. 

Em 1903, Taylor publicou um de seus mais importantes textos, cujo título 

Gestão Científica, que continha três objetivos principais: 

• Demonstrar que altos salários e baixo custo de mão-de-obra são à base 

da melhor organização; 

• Enunciar os princípios gerais que tornam possível manter essas 

condições, mesmo nas situações mais difíceis; 

• Definir os vários estágios que se devem atravessar na passagem de um 

sistema medíocre de operação para um melhor. 

Taylor via a necessidade premente de aplicar métodos científicos à 

administração, para garantir a consecução de seus objetivos de máxima produção a 

mínimo custo. Essa tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos 
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métodos científicos em todos os ofícios recebeu o nome de Organização Racional do 

Trabalho (ORT). Os principais aspectos da ORT são (NETO, 1991):  

• Seleção Cientifica do Trabalhador � O trabalhador deve desempenhar a 

tarefa da melhor maneira, sendo com isso necessário muito treino, isto é 

importante para o funcionário (que é valorizado) e para a empresa (que 

aumenta sua produtividade).  

• Tempo-padrão � O trabalhador deve atingir no mínimo a produção 

estabelecida pela gerência. É muito importante contar com parâmetros 

de controle da produtividade, porque o ser humano é naturalmente 

preguiçoso. Se o seu salário estiver garantido, ele certamente produzirá 

o menos possível.  

• Plano de Incentivo Salarial � A remuneração dos funcionários deve ser 

proporcional ao número de unidades produzidas. Essa determinação se 

baseia no conceito do Homoeconomicus, que considera as 

recompensas e sanções financeiras as mais significativas para o 

trabalhador.  

• Trabalho em Conjunto � Os interesses dos funcionários (altos salários) e 

da administração (baixo custo de produção) podem ser conciliados, 

através da busca do maior grau de eficiência e produtividade. Quando o 

trabalhador produz muito, sua remuneração aumenta e a produtividade 

da empresa também.  

• Gerentes planejam, Operários executam � O planejamento deve ser de 

responsabilidade exclusiva da gerência, enquanto a execução cabe aos 

operários e seus supervisores.  

• Desenhos de cargos e tarefas � Com a Administração Cientifica, a 

preocupação básica era a racionalidade do trabalho do operário e, 

conseqüentemente, o desenho dos cargos mais simples e elementares. 

A ênfase sobre as tarefas a serem executadas levou a simplificação de 

cargos no sentido de obter o máximo de especialização de cada 
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trabalhador.  

• Divisão do Trabalho especialização do operário � Uma tarefa deve ser 

dividida ao maior número possível de subtarefas. Quanto menor e mais 

simples a tarefa, maior será a habilidade do operário em desempenhá-

la. Ao realizar um movimento simples, repetidas vezes, o funcionário 

ganha velocidade na sua atividade, aumentando o número de unidades 

produzidas e elevando seu salário de forma proporcional ao seu esforço.  

• Supervisão � Deve ser funcional, ou seja, especializada por áreas. A 

função básica do supervisor, como o próprio nome indica, é controlar o 

trabalho dos funcionários, verificando o número de unidades produzidas 

e o cumprimento da produção padrão mínima. 

• Ênfase na Eficiência � Existe uma única maneira certa de executar uma 

tarefa (the best way). Para descobri-la, a administração deve 

empreender um estudo de tempos e métodos, decompondo os 

movimentos das tarefas executadas pelos trabalhadores.  

• Homo economicus � Toda pessoa é profundamente influenciada por 

recompensas salariais, em outras palavras o homem procura trabalho 

não porque goste dele, mas como um meio de ganhar a vida através do 

salário que o trabalho proporciona. O homem é motivado a trabalhar 

pelo medo da fome e pela necessidade de dinheiro para viver.  

• Condições de Trabalho � Taylor verificou que as condições do trabalho 

interferiam nos resultados do trabalho. Adequação de instrumentos e 

ferramentas de trabalho para minimizar esforço e perda de tempo na 

execução do trabalho. Arranjo físico das máquinas e equipamentos para 

racionalizar o fluxo da produção. Atitudes tais como: melhoria do 

ambiente físico de trabalho, diminuição do ruído, melhor ventilação e 

iluminação.  

• Padronização � (Aplicação de métodos científicos para obter a 

uniformidade e reduzir custos) Taylor através dos seus estudos 
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preocupou-se com a padronização dos métodos e processos de 

trabalho, máquinas e equipamentos, ferramentas e instrumentos de 

trabalho, matérias primas e componentes, para eliminar o desperdício e 

aumentar a eficiência.  

• Princípio da exceção � Por este principio, Taylor se preocupava somente 

com os resultados que saiam dos padrões esperados, para corrigi-los. 

Assim, este princípio é um sistema de informação que apresenta seus 

dados somente quando os resultados efetivamente verificados na prática 

divergem ou se distanciam dos resultados previstos em algum 

programa.  

Para Taylor (2003), para quem desejasse aplicar a gestão científica deve antes 

de tudo padronizar todos os utensílios e todos os métodos, depois esmiuçar cada 

incumbência de modo a �tornar cada tarefa o mais curta e o mais simples possível�; por 

isso deve medir com precisão os tempos unitários requeridos por cada um das tarefas 

elementares e, por fim, aplicar a cada tarefa o mais adequado sistema de remuneração 

disponível: diário, por empreitada, empreitada com prêmio ou empreitada com tarifa 

diferencial. 

Dentre os pensadores contrários as idéias e ações implantadas pela revolução 

industrial podem-se destacar Alexis Tocqueville (1805 � 1859) que afirma que a 

indústria conduz a desigualdade, onde não há nada de mais preocupante, sob o prisma 

político, do que esses novos sistemas industriais. Afirma que quando um operário se 

dedica contínua e unicamente à fabricação de um só objeto, acaba por executar esse 

trabalho com destreza singular, mas perde ao mesmo tempo a faculdade geral de 

aplicar o espírito no trabalho. Fica cada dia mais hábil e menos laborioso; pode-se dizer 

que, nele, o homem se degrada à medida que o operário se aperfeiçoa. 

Outro pensador contrário a ser destacado é Robert Owen (1771-1858) afirmava 

que a lógica do capitalismo, tinha lançado os trabalhadores em condições materiais e 

espirituais verdadeiramente piores do que as pré-industriais, onde a difusão geral das 

indústrias em um país produz um novo caráter nos habitantes; e porque se forma na 

base de um princípio absolutamente desfavorável à felicidade individual e geral, esse 
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caráter produzirá os males mais deploráveis e permanentes, a menos que se tenha 

uma intervenção legislativa para contrastar essa tendência. 

Outro pensador contrário é Karl Marx (1818-1883) que afirma que os operários, 

que são obrigados a vender-se por minuto, são uma mercadoria como qualquer outro 

artigo comercial, que com a difusão do uso das máquinas e a divisão do trabalho, o 

trabalho proletário perdeu todo caráter independente e com isso todo o atrativo para o 

operário, que passa a ser um simples acessório da máquina e ao qual se pede apenas 

uma operação manual simplíssima, extremamente monótona e facílima de aprender. 

Operários concentrados em massa nas fábricas são organizados militarmente e 

dispostos como meros soldados da indústria, sob a vigilância de toda uma hierarquia 

de suboficiais e oficiais. 

Ainda de acordo com Marx (2003) o trabalho que deveria ser a mais alta 

expressão do homem, porque o resgata da barbárie, submetendo a natureza à cultura, 

criando riqueza e progresso � essa imensa força criado à disposição da humanidade, 

reduzida a mercadoria da indústria capitalista � faz regredir cada trabalhador ao nível 

de escravo e faz regredir o proletariado inteiro ao nível de classe subalterna. O remédio 

está, portanto, na eliminação da divisão entre produtores e proprietários dos meios de 

produção. Só quando os trabalhadores se tiverem apropriado das fábricas terminará a 

sua transformação em mercadoria.  

De acordo com De Masi (2001) a industrialização interveio lentamente em toda 

a milenária ordem rural e artesanal da sociedade: do trabalho à família, da fábrica à 

cidade. Seguem abaixo algumas dessas intervenções: 

• Progressiva racionalização e atualização científica da organização do 

trabalho; 

• Divisão social do trabalho e sua parcelização técnica cada vez mais 

capilar e programada; 

• O lugar de trabalho separou-se do lugar de vida extratrabalho e muitas 

vezes entre os dois se interpôs uma grande distância, que requer horas 

para ser cotidianamente coberta pelo trabalhador pendular. Assim, foram 
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criadas as condições pela quais milhões de trabalhadores sentiram-se 

estranhos, seja nos bairros em que produziam como naqueles onde se 

reproduziam; 

• Se na comunidade rural cada trabalhador acumulava mais papéis e 

podia esbarrar em artesãos que trabalhavam continuamente como 

(cervejeiro, taberneiro, pedreiro e artífice), na sociedade industrial cada 

operador acabou por assumir um único papel e, dentro dela, acabou por 

especializar-se em tarefas cada vez mais específicas. O ideal, para 

Taylor, era que cada trabalhador desenvolvesse uma só operação 

elementar; 

• Diferentemente das oficinas artesanais, pequenas por dimensão 

espacial e pelo número de artesãos, as fábricas ocuparam uma 

superfície cada vez maior e um número crescente de pessoas. 

• O trabalhador e a prole que o acompanhava nas fábricas logo passaram 

à dependência de chefes estranhos à famílias, que exerceram sobre 

eles (freqüentemente de forma brutal) o poder hierárquico e disciplinar. 

Também os conhecimentos do processo produtivo, como um todo, foram 

vedados aos trabalhadores, obrigados a tarefas pobres e parcelizadas, 

para se concentrarem no topo da empresa; 

• A ciência e a tecnologia assumiram o comando dos processos de 

produção, antes guiados pelo bom senso e pela experiência. O 

mercado, por sua vez, tornou-se cada vez mais amplo e exigente; 

• Os papéis ficaram padronizados e se especificaram, assim como os 

produtos, instrumentos e processos de produção, até atingir os níveis 

máximos de parcelização propiciados por Taylor e a rígida progressão 

imposta pela linha de montagem introduzida por Ford; 

• As atividades domésticas foram separadas rigorosamente das 

profissionais, a hierarquia empresarial foi reservada aos homens e as 

mulheres relegadas às tarefas procriativas, educativas e domésticas, 
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tidas como secundárias, e aos níveis mais baixos da pirâmide 

empresarial; 

• Cada indústria acabou produzindo não objetos completos, mas meras 

partes de objetos, adquirindo em outros lugares as patentes e matérias-

primas para depois transferir os semi-acabados a outras empresas para 

montagem; 

• O mercado se ampliou progressivamente até se transformar em 

planetário. O produtor não conheceu mais o consumidor senão como 

alvo abstrato. O consumidor, por sua vez, perdeu todo contato direto 

com a empresa produtora dos seus objetos de consumo e dela tem 

recebido apenas uma imagem manipulada pela publicidade. 

Porém com os sucessivos e velozes avanços das tecnologias de comunicação 

e informação (TIC's) corroboram para que uma nova sociedade possa prosperar, 

advindo, portanto, uma nova era: o pós-industrialismo. Conforme sustentado por Puma 

(2007), esses avanços possibilitaram estender o período de trabalho e ampliar o 

espaço possível de execução. Tais avanços proporcionam mudanças no quadro 

outrora imposto pela sociedade industrial. 

 

 

2.1.4 Sistema Pós-Industrial 

 

 

Alguns teóricos, dentre os quais se incluem Daniel Bell, Alvin Toffler e 

Domenico De Masi, delimitam o início desta nova sociedade em meados do século XX, 

mais precisamente em 1956, quando observou-se nos Estados Unidos que o número 

de empregados no setor terciário (serviços) ultrapassou o número de empregados nos 

setores primário e secundário. 

A partir deste período vem ocorrendo a passagem de uma sociedade industrial, 

na qual o recurso estratégico é o capital, para uma sociedade da informação, na qual 
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tal recurso é a informação. Esta passa a ter valor econômico, pois possui um custo 

para ser produzida e as pessoas estão dispostas a pagar por ela. O conhecimento é 

produzido em massa, e a interação entre as pessoas aumenta geometricamente. Nesta 

nova sociedade da informação, todas as ocupações ligadas à informação continuarão a 

crescer por um longo tempo (NAISBITT, 1987). 

Para Chalés Handy (1978) este novo período deverá ser conhecido como a 

economia dos três I´s, baseados no valor da informação, idéias e inteligência. Ao invés 

do trabalho ser baseado na transformação da matéria, como foi ao longo de todo o 

período industrial, já na nova era, a pós-industrial, o trabalho baseará no tratamento de 

informações, tanto na sua busca, análise e transmissão. 

Neste contexto, Peter Drucker, em seu livro Administração para o futuro, faz 

uma descrição do que, para ele, seria a nova economia emergente do século XXI: 

�A próxima economia poderá ou não se materializar, mas não resta dúvida de que 

a próxima sociedade estará conosco em breve. No mundo desenvolvido, e 

provavelmente também nos países emergentes, essa nova sociedade será 

bastante diferente da que conhecemos e do que a maioria das pessoas espera. A 

próxima sociedade será baseada no conhecimento, e os trabalhadores do 

conhecimento serão o grupo dominante da força de trabalho. Ela terá três 

características principais: desaparecimento de fronteiras, porque o conhecimento 

viaja com mais facilidade que o dinheiro; mobilidade ascendente, por meio da 

educação formal; e potencial tanto para o fracasso como para o êxito� (Drucker, 

2003). 

Segundo Wernke (2002) a empresa da nova era, diferencia-se não pelos 

recursos físicos (máquinas, equipamentos) utilizados em seus processos produtivos, 

pois estes estão disponíveis a todos, e sim por suas habilidades relacionadas ao 

conhecimento, isto é, sua capacidade de gerar e adquirir o conhecimento coletivo, a 

sua capacidade criativa e inventiva assim como os valores, atitudes e motivação das 

pessoas envolvidas na companhia. 

Já para outro autor, Terra (2001) as empresas de conhecimento intensivo estão 

trazendo os ativos intangíveis para frente dos negócios. As limitações de tempo e 

espaço não mais existem, bem como o negócio não mais precisa estar próximo aos 



 

4747

ativos tangíveis de produção. 

Para Terra (2001) a mudança de era ocorrida, passando da industrial para a do 

conhecimento, promoveu profundas mudanças na sociedade, algumas delas são 

explicitadas na tabela abaixo: 

Item Era Industrial Era do Conhecimento 

Pessoas Geradores de custo ou recursos Geradores de receita 

Fonte do poder dos 
gerentes Nível hierárquico na organização Nível de Conhecimento 

Luta de Poder Operários x Capitalistas Trabalhadores do 
conhecimento x gerentes 

Responsabilidade da 
gerência Supervisionar os subordinados Apoiar os colegas 

Informação Instrumento de Controle Ferramenta para comunicação 
e recurso 

Produção 
Operários processando recursos 
físicos para criar produtos 
intangíveis 

Trabalhadores do 
conhecimento convertendo 
conhecimento em estruturas 
intangíveis 

Fluxo da Informação Mediante a hierarquia 
organizacional 

Mediante redes colegiadas 

Gargalos da 
Produção 

Capital financeiro e habilidades 
humanas 

Tempo e conhecimento 

Fluxo da Produção Direcionada pelas máquinas: 
seqüencial 

Direcionado pelas idéias: 
caótico 

Efeito do Tamanho Economia de escala no processo 
de produção 

Economia de escopo das 
redes 

Relação com os 
Clientes 

Unidirecional através dos 
mercados 

Interativa através das redes 
pessoais 

Conhecimento Uma ferramenta ou recurso entre 
outros 

O foco do negócio 

Propósito do 
Aprendizado Aplicação de novas ferramentas Criação de novos ativos 

Valores de Mercado Decorrentes, em grande parte, Decorrentes, em grande parte, 
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(Ações) dos ativos tangíveis dos ativos intangíveis 

Economia Baseada em retornos 
decrescentes 

Baseados em retornos 
crescentes e decrescentes 

Quadro 1: Característica da era industrial x Característica da era do conhecimento 

Fonte: Terra (2001) 

As atividades mais valorizadas e apreciadas no mercado de trabalho passam a 

ser as atividades criativas, ao passo que o trabalho manual e até mesmo o intelectual, 

quando repetitivos, estão sendo delegados às máquinas (DE MASI, 2000). 

A afirmação de Henry Ford em sua autobiografia: "Quando trabalhamos 

devemos trabalhar, quando nos divertimos, devemos nos divertir", perde o sentido 

nesta nova sociedade. Os ambientes de trabalho e convívio social se fundem que 

durante a sociedade industrial foram cindidos. Uma vez exauridos os princípios 

industriais, o trabalhador não precisa necessariamente estar nos mesmos lugares e 

horários durante todos os dias de trabalho, podendo regressar ao lar e executar suas 

tarefas a distância, fazendo com que a unidade familiar volte a se encontrar com a 

profissional. 

De acordo com De Masi (2001) a mudança da era industrial para a pós-

industrial gerou uma série de transformações sociais, dentre elas: 

• Os parâmetros de referência da sociedade pós-industrial são 

constituídos pela tecnologia eletrônica; pelo predomínio do trabalho 

intelectual, sobretudo de tipo criativo; por uma epistemologia da 

complexidade e da descontinuidade; pelo predomínio das necessidades 

�fracas�, principalmente as de natureza estética; pelo subjetivismo; pela 

dimensão transnacional e pós-internacional dos problemas e das suas 

possíveis soluções; pela difusão de valores andróginos; pela recusa das 

ideologias; 

• A partir da Segunda Guerra Mundial, a produção em grande escala de 

bens materiais que caracterizava a sociedade industrial deu lugar à 

produção de bens imateriais (serviços, informações, símbolos, estética, 
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valores) que caracterizam a sociedade pós-industrial; 

• Essa nova sociedade, baseada no saber, tem uma cultura própria e 

distinta � geralmente dita pós-moderna � e seus próprios valores 

emergentes, diferentes ou, sob certos aspectos, opostos aos valores 

que foram cultivados na sociedade industrial; 

• Uma vez que o trabalho é cada vez mais de natureza flexível e criativa, 

as tarefas domésticas e as profissionais, o estudo, o trabalho e o tempo 

livre não são mais atividades antiéticas como eram no mundo industrial, 

assim como a marginalização das mulheres se revela cada vez mais um 

inútil desperdício de inteligências, além de inaceitável injustiça social; 

• O caos urbano torna os cidadãos cada vez mais intolerantes com a vida 

metropolitana e com os deslocamentos cotidianos, que corroem de 

modo já intolerável o tempo livre, a economia, o equilíbrio psíquico. 

Torna-se cada vez mais clara a inutilidade do trabalho executado na 

unidade de tempo e de lugar do grande escritório centralizado; difunde-

se a aspiração por uma gestão autônoma, flexível, subjetiva e 

descentrada do próprio trabalho; toma-se consciência das oportunidades 

cada vez mais revolucionárias oferecidas pelo progresso tecnológico, 

capaz, enfim, de torna ubíquas as informações e de anular os vínculos 

espaço-temporais. 

Já para Trope (1999), os aspectos alterados na natureza do trabalho devido a 

mudança de era foram: 

• O trabalho sem necessidade de habilidade para o �trabalho do 

conhecimento�: não é mais necessário �trabalhadores de linha de 

montagem�, sem habilidade. A maioria dos trabalhos em fábrica envolve 

conhecimento e treinamento, envolvem coleta de informação, 

experimentação, descoberta e integração de novos conhecimentos; 

• De tarefas repetitivas para inovação: as máquinas fazem as tarefas 

repetitivas, e o trabalho que resta necessita de iniciativa e flexibilidade; 
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• Do trabalho individual para o trabalho em grupo: praticamente todas as 

inovações de gerenciamento de grupo estão baseadas no poder de 

equipes; 

• Do trabalho funcional para o trabalho de projeto: devido à interconexão 

dos assuntos em um mundo complexo, o trabalho envolverá integração 

de atividades e pontos de vista de vários especialistas, e não apenas de 

um único; 

• De �habilidade única� para �multihabilidade�: na organização tradicional, 

a margem de segurança é calcada em funcionários extras, enquanto em 

um programa de �multihabilidade� esta responsabilidade é deslocada 

para as equipes; 

• Do poder do chefe para o poder do cliente: para uma organização 

possuir um grau de resposta de bom nível, as necessidades do cliente 

devem possuir uma forte influência no trabalho das pessoas; 

• Da coordenação do superior para a coordenação entre pares: em um 

sistema tradicional a responsabilidade da coordenação entre os 

membros de uma equipe é da chefia superior, enquanto em um sistema 

não-tradicional a maior parcela da coordenação entre funções e mesmo 

entre negócios é feita pelas equipes. A realidade tornou-se complexa a 

ponto de não ser mais possível dividir a organização em cadeias de 

comando que serão responsáveis por todos os desafios. A integração 

deve ser atingida através das equipes e não da hierarquia. 

Sendo assim, de acordo com Duménil (1995), o trabalho na nova era se 

caracterizará pela importância da informação e seu tratamento. A otimização do custo 

da informação será cada vez mais estratégica. Neste sentido, a Revolução da 

Informação tem como papel varrer o legado da Revolução Industrial: o mercado e a 

educação de massa, as linhas de montagem que reuniam trabalhadores anônimos 

pagos para não pensar, as gigantes corporações organizadas hierarquicamente como 

pombais e o mito do consumidor passivo e facilmente manipulável. Com o aumento do 
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componente conhecimento no trabalho, os empregos se tornam menos 

intercambiáveis, e os trabalhadores com base no conhecimento são cada vez menos 

substituíveis. 

Claro fica, portanto, que a criatividade passa a ter fundamental importância na 

geração de valor para a organização, e não mais as horas trabalhadas nela como na 

sociedade industrial. Diante desta mudança organizacional e social, a reconfiguração 

espaço-temporal não só é possível, como se faz necessária. Evidente fica que novos 

postos, projetos, modalidades de trabalho flexíveis venham a surgir de maneira tal que 

proporcione às empresas sua permanência no mercado, atendendo às novas 

expectativas de seus clientes.  

Uma das modalidades de trabalho que atende a esta nova perspectiva de 

mercado, de natureza cada vez mais flexível e criativa, e que se apresenta em uma 

tendência de crescimento é o teletrabalho ou trabalho remoto. 

Para De Masi (2000), um dos principais fatores de produção da sociedade 

industrial era o tempo, enquanto que na sociedade pós-industrial será o espaço no 

sentido de que com o trabalho remoto poder-se-á produzir em qualquer parte, graças à 

natureza imaterial das matérias-primas processadas. 

 

 

2.2 TELETRABALHO 

 

 

2.2.1 Evolução Histórica do Teletrabalho 

 

 

Embora não se possa precisar a origem do Teletrabalho, uma das primeiras 

ocorrências sobre as quais se tem conhecimento ocorreu em 1857, quando J. Edgard 

Thompson, proprietário da Estrada de Ferro Penn (EUA), descobriu que poderia usar o 

sistema privado de telégrafo de sua empresa para gerenciar divisões remotas, desde 
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que delegasse a elas um controle substancial no uso de equipamento e mão-de-obra. 

A organização seguia o fio do telégrafo e a empresa externamente móvel transformou-

se num complexo de operações descentralizadas. (KUGELMASS, 1996). 

Segundo Lemesle & Marot (1994), o conceito de "trabalho à distância" (com 

que muitas vezes se identifica o teletrabalho) aparece pela primeira vez nos anos 50, 

com os trabalhos de Norbert Wiener sobre a Cibernética. Wiener dá o exemplo 

hipotético de um arquiteto que, vivendo na Europa, poderia supervisionar, à distância, a 

construção de um prédio nos EUA, utilizando a comunicação por fac-simile. Assim, 

segundo Wiener, podemos distinguir dois tipos de comunicação, permutáveis entre si: 

como transporte físico e como transporte de informação. 

Por outro lado, nos anos 60 reaparece com força, na sociedade européia, algo 

que estava quase extinto desde os finais do século XIX: o trabalho em casa (domicílio). 

Incidindo inicialmente na produção de vestuário, têxtil e calçado, ele estende-se, na 

década de 70, para setores como a embalagem e montagem de artigos elétricos e 

eletrônicos, a alimentação industrial, as bebidas, os detergentes, os plásticos, os 

cosméticos, etc (TOFFLER, 1995). 

Da convergência das noções de "trabalho à distância" e "trabalho em casa" 

surge o primeiro conceito de "teletrabalho", nos anos 70. Este conceito anuncia a 

probabilidade de, num futuro próximo, milhões de pessoas se deslocarem dos 

escritórios e fábricas para os seus domicílios, dando origem a "uma indústria familiar de 

tipo superior, fundada sobre a eletrônica e, concomitantemente, uma nova polarização 

sobre o lar, tornando o centro da sociedade (TOFFLER, 1995). 

O interesse pelo teletrabalho, nos anos 70, resulta da conjugação de vários 

fatores, de que se destacam: a crise energética (nomeadamente, a petrolífera), a 

diminuição dos preços das TIC's (e especialmente, dos computadores), o aparecimento 

da "telemática" (para designar o "casamento" entre as tecnologias da informação e as 

telecomunicações). O grande objetivo deste tipo de teletrabalho é reduzir o 

"commuting" (deslocações casa-trabalho, e vice-versa, a que os franceses chamam 

"pendulaire") por aquilo a que o americano Jack Nilles, em 1973, chama 

"telecommuting", assente na substituição do transporte (físico) do trabalhador pela 
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telecomunicação (da informação). É dentro desta concepção que, nos fins dos anos 70 

e nos anos 80 surgem várias experiências de teletrabalho. (NILLES, 1997). 

Este teletrabalho dos anos 70/80 é concebido segundo o que Lemesle & Marot 

(1997) chamam o "paradigma da deslocalização" (ou da "substituição"), assente nos 

seguintes pressupostos: 

a) Desconcentração da atividade assalariada: Trata-se de levar o trabalho ao 

trabalhador, e não o inverso, substituindo o "commuting" pelo "telecommuting", como 

atrás referimos; 

b) Dinâmica exógena de desenvolvimento de micro-realizações: o teletrabalho 

como medida coerciva ou de incentivo para levar as empresas a deslocarem postos de 

trabalho, a fim de evitar a concentração geográfica e urbana, reduzir o 

congestionamento do tráfego e a poluição atmosférica; 

c) Redução dos custos: o teletrabalho como forma de reduzir custos de 

deslocamento, de instalações, de mão de obra, etc. 

d) Motivação social: o teletrabalho como solução para pessoas incapacitadas, 

idosas, donas de casa, portadoras de deficiência, etc. poderem aceder ao mercado de 

trabalho, contribuindo assim para evitar a sua exclusão social; 

e) Simplicidade da fórmula de emergência: o teletrabalho visto como a seguinte 

equação "desenvolvimento tecnológico + política de ordenamento = capacidade de 

desenvolver uma nova organização especial da empresa". (TOFFLER, 1994). 

Por outro lado, o fato de nesta época (anos 80) o teletrabalho ser 

freqüentemente concebido (e praticado) como "trabalho em casa", faz surgir opiniões 

fortemente críticas sobre ele, acusando-o de conduzir ao isolamento social, a 

atomização do trabalho e à exploração do trabalhador, predominantemente feminino. 

(SAKUDA, 2005). 

Na opinião de Handdon & Silverstone (1993), as experiências fundadas neste 

tipo de paradigma - muitas vezes promovidas e financiadas pelos poderes públicos - 

falharam, na maior parte dos casos. O seu fracasso mostra que, nos anos 90 - que 

viram ressurgir o interesse pelo teletrabalho - ele deve ser visto no contexto de outro 
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paradigma, a que os autores chamam o "paradigma econômico" (ou da 

"diferenciação"), implicando os pressupostos de o teletrabalho como fonte de valor.  

 

2.2.2 O que é teletrabalho 

 

 

A conceituação sobre teletrabalho ainda é muito discutida e se encontra em 

processo de formação. Entre os diversos autores pesquisados, as divergências mais 

específicas ocorrem em relação à utilização ou não de tecnologias da informação e 

comunicação e na periodicidade da quantidade de horas/mês despendidas em 

atividades que são desenvolvidas fora do escritório tradicional. 

O campo das atividades potencialmente consideradas como teletrabalho é 

amplo. Portanto, o termo "trabalho à distância" vem sofrendo um processo evolutivo 

que amplia cada vez mais o seu significado original de trabalho eletrônico no domicílio. 

Tal termo inclui modalidades mais complexas, podendo referir-se também a diversas 

organizações de centros flexíveis com diferentes combinações de trabalho, tais como 

escritórios centrais, força móvel ou centros satélites (QUINTAL, 2002). 

Para Serra (1996), o teletrabalho é conceituado como o uso de computadores e 

telecomunicações em atividades que mudam a tradicional geografia do trabalho, e tem 

o teletrabalhador como alguém que usa computadores e telecomunicações de modo a 

superar as restrições tradicionalmente colocadas pelo espaço e pelo tempo de 

trabalho. 

O Telecommuting Guide (1999) define o teletrabalho como sendo um arranjo 

de trabalho onde empregados selecionados são permitidos a fazer seus direitos e 

obrigações relativos às suas posições, através do uso de computadores ou 

telecomunicações, em casa ou em outro local fora do local habitual de trabalho. 

Para Fritz et Al. (1995 apud Igbaria & Tan, 1998), teletrabalho é a distribuição 

geográfica do trabalho por uma organização, facilitada pela tecnologia da informação. 

Segundo Mello (1999) trabalho flexível é o conceito que envolve uma variedade 
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de novas práticas de trabalho, que incluem tanto as horas de trabalho flexível, os locais 

flexíveis, como também as formas de contrato de trabalho. Pode também ter o 

significado do uso flexível do espaço no escritório, onde os funcionários não dispõem 

de suas mesas de trabalho, que são compartilhadas pelos colegas. 

Ainda de acordo com Melo (1999) teletrabalho é o processo de levar o trabalho 

aos funcionários em vez de levar estes ao trabalho; atividade periódica fora da 

empresa um ou mais dias por semana, seja em casa seja em outra área intermediária. 

Como definição, Andreassi (1997) explica que o teletrabalho é �a realização de 

tarefas fora de um espaço físico comum (a empresa), estando às pessoas 

encarregadas dessas tarefas conectadas com a organização por meio de sofisticada 

tecnologia da informação�. Haddon & Silverstone (1993) destacam que o teletrabalho 

tem sido motivo de constantes pesquisas que buscam, através da tecnologia de 

comunicação e informação, elementos de transformações nas estruturas de trabalho e 

dos indivíduos. 

O teletrabalho é uma modalidade de labor realizado pelo trabalhador 

(autônomo ou empregado) em local distinto da empresa, ou, ainda, em local diverso 

daquele no qual os resultados são esperados. Em tal modalidade laboral, a 

comunicação do trabalhador com a empresa envolve primordialmente, transferência de 

informações codificadas sob forma eletrônica, ao invés de produção de bens materiais 

ou manufaturados, fazendo-se extenso uso das telecomunicações e da informática. 

Estas novas tecnologias permitem disponibilizar a informação de forma rápida ao local 

onde cada indivíduo se encontra (MACACIEL, 2004). 

Para De Masi (1999) as tecnologias da informação estão apenas acelerando e 

facilitando este tipo de produção, já praticado por juízes, advogados, jornalistas, 

pesquisadores, intelectuais e artistas de todo gênero. 

É importante distinguir os termos �Teletrabalho� e �Telecomutação� que, ao 

contrário do que muitos consideram, não são sinônimos. Teletrabalho (telework), 

trabalho à distância ou ainda o termo mais recente Telecomutação (telecommuting), 

são termos utilizados genericamente para designar o trabalho daqueles que utilizam 

um computador equipado com modem e linha telefônica e fazem parte ou não do 
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quadro de empregados de uma empresa, mas não precisam comparecer às 

instalações da mesma para desempenhar suas atividades (VERBEKE & ILLEGEMS, 

2004). 

A palavra "Telecomutação" surgiu do termo - telecommuting - cujo significado 

original está relacionado à substituição dos meios de transporte (que levam o indivíduo 

até o trabalho), pelos meios de comunicação de dados (que levam o trabalho até o 

indivíduo). A telecomutação é o recurso que viabiliza o Teletrabalho (VERBEKE & 

ILLEGEMS, 2004). 

A telecomutação visa uma forma específica de Teletrabalho, que diminui ou 

elimina a necessidade diária de quem trabalha em se deslocar ao local de trabalho. 

Aplica-se, essencialmente, a distâncias curtas, seja em casa ou num centro de 

teletrabalho, algo como um escritório que se situe próximo ao local onde mora o 

trabalhador (VERBEKE & ILLEGEMS, 2004). 

Segundo Baley & Kurland (2002) conceitua teletrabalho como uma atividade 

desenvolvida por uma pessoa (subordinado, autônomo, trabalhador residencial) 

integralmente, ou parte significante do tempo, próximo ou distante do local tradicional 

de trabalho para um empregador ou para um cliente, utilizando recursos de 

telecomunicações enquanto característica central e essencial do trabalho. 

Diante de diversas definições do que é teletrabalho, De Masi (2001) em seu 

livro o Futuro do Trabalho apresenta um contra ponto com a concepção do que não é 

trabalho remoto, conforme apresentado na lista a seguir: 

• Trabalho remoto não significa ficarem todos sempre em casa: o trabalho 

pode ser híbrido (parte ser realizado em escritórios descentralizados ou 

na própria residência do trabalhador e outra parte na sede central), 

porém o ambiente descentralizado constitui o principal local de trabalho. 

Não são todas as modalidades que são passíveis de adoção do trabalho 

remoto como uma modalidade efetiva de trabalho. 

• Trabalho remoto não significa trabalho a domicílio: não necessariamente 

deve ser realizado na residência dos trabalhadores, podendo o ser ou 
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em escritórios satélites que podem estar estrategicamente localizados 

(mais próximo de clientes ou das casas dos trabalhadores). 

• Trabalho remoto não significa informática: As ferramentas de 

telecomunicação são suportes ao desenvolvimento das atividades dos 

trabalhadores, podendo ser essenciais, ou em alguns casos, supérfluos; 

• Trabalho remoto não é "cada um por si": em contraponto ao sistema 

industrial, não mais se atua no processo, mas na velocidade e eficiência 

dos resultados alcançados. Existem, portanto, regras e prazos a serem 

cumpridos.  

• Trabalho remoto não é isolamento: ao passo que o contato com alguns 

colegas de escritório é reduzido, aumenta-se a intensidade das relações 

familiares. A socialização é mais provável e natural fora da empresa, 

onde as relações não são coagidas. 

• Trabalho remoto não é um meio de eliminar o desemprego: pode, 

entretanto, ter um papel fundamental de inclusão social, fazendo com 

que deficientes físicos possam estar cada vez mais inseridos no 

mercado de trabalho e também diminuindo a necessidade de emigração 

para grandes centros comerciais. 

Apgar (1998) coincide com De Masi no tocante aos mitos estabelecidos acerca 

do trabalho remoto, afirmando que esta modalidade de trabalho não é extensiva a 

qualquer atividade dentro da organização. O autor realça ainda que um programa de 

implementação de trabalho remoto não deva liderar um processo de mudança 

organizacional dentro das empresas, apesar de ser de grande contribuição para este 

processo. 

 

 

2.2.3 Tipos de trabalho remoto 
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Segundo Gomes (2003), Tremblay (2002), Trope (1999) e Lovelace (2000) 

quanto ao local o teletrabalho ocorre basicamente em quatro modalidades: 

• Teletrabalho domiciliar - Teletrabalho realizado em casa. A interação 

eletrônica com a empresa pode ocorrer de forma regular ou irregular, 

dependendo do contrato. É a forma mais conhecida e difundida de 

teletrabalho. Esta modalidade de teletrabalho admite ainda as três 

possibilidades seguintes: a) teletrabalho a tempo parcial (sendo o resto 

do tempo passado no local de trabalho); b) teletrabalho a tempo inteiro, 

para um empregador exclusivo; c) teletrabalho "free-lance", para vários 

clientes ou empregadores. 

• Teletrabalho em centros satélites ou centro de vizinhança - O trabalho 

desenvolve-se em um centro equipado com microcomputadores, 

impressoras, fax, modem, linhas telefônicas. Deste centro o trabalhador 

se conecta com a empresa, troca dados, transporta programas e tudo 

mais que for necessário para planificar e desenvolver o seu trabalho. 

Estes centros podem atender uma única empresa, ou a um consórcio de 

empresários, ou a uma empresa locadora de postos de trabalho. 

• Teletrabalho móvel ou nômade - É o trabalho que pode ser realizado 

independentemente do local, utilizando-se aparelhagem microeletrônica 

portátil conectada. É utilizado principalmente no trabalho realizado junto 

ao cliente, onde o trabalhador mantém-se em contato com a sede da 

empresa por via eletrônica.  

• Teletrabalho em Escritório Satélites � Escritórios pertencentes à própria 

organização e que tratam de atividades administrativas ou 

especializadas fora de sua sede central. 

 

 

2.2.4 Vantagens e Desvantagens 
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A temática ainda é muito recente, principalmente na América Latina. Portanto, 

os pontos apresentados a seguir são suscetíveis de interpretação contrária e objeto de 

discussão na atualidade. As vantagens e as desvantagens ocorrem de forma 

dependente da ótica escolhida, desta maneira serão destacadas as óticas das 

empresas, trabalhadores e da comunidade. 

De acordo com Cepollaro (1998), Ferreira (2008) as vantagens do trabalho 

remoto sob a ótica das empresas: 

• Redução do espaço empregado, com possibilidade de tornar mais 

rentáveis os espaços imobiliários regionais; 

• Maior retenção de trabalhadores qualificados; 

• Redução do absentismo; 

• Diminuição de despesas com energia, água, material de escritório, etc; 

• Aumento de produtividade; 

• Maior facilidade de recrutamento de pessoal (independentemente do seu 

local de residência); 

• Melhoria dos serviços ao cliente, em particular pelo aumento da 

capacidade de resposta; 

• Aumento da motivação; 

• Mudança para uma gestão por objetivos; 

De acordo com Cepollaro (1998), Ferreira (2008) segue as desvantagens do 

trabalho remoto sob a ótica das empresas: 

• Menor identificação do trabalhador com a empresa, ou, pelo menos, 

dificuldade na implementação e extensão da cultura empresarial; 

• Requerem-se novas capacidades de administração perante a 

incapacidade de se controlar permanentemente os empregados; 
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• Impossibilidade de assegurar o controle da presença e a disponibilidade 

imediata do trabalhador no local de trabalho (para evitar esta 

desvantagem, a empresa deve medir o trabalho em termos de 

resultados ou tarefas); 

• Complexas questões de saúde e segurança; 

• Elevados investimentos em equipamento de informática e tecnologia de 

informações; 

• Aumento da insegurança laboral; 

Segundo Barros (2007), Cruz (2004) e Knight & Westbrook (1999) as 

vantagens do trabalho remoto sob a ótica dos trabalhadores: 

• Flexibilidade das horas de trabalho; 

• Flexibilidade do local de trabalho e de moradia; 

• Deslocamentos reduzidos (redução dos custos e tempos de transporte); 

• Maior controle sobre o trabalho; 

• Possibilidade de combinar trabalho em tempo parcial; 

• Maior facilidade na combinação de responsabilidades caseiras e de 

trabalho (adaptação do trabalho ao ritmo de vida individual); 

• Maiores oportunidades para a vida social e pessoal; 

• Regime de voluntariado e maior mobilidade; 

• Ganhos na saúde (menor estresse, etc); 

• Melhor qualidade de vida e satisfação no trabalho. 

Segundo Barros (2007), Cruz (2004) e Knight & Westbrook (1999) as 

desvantagens do trabalho remoto sob a ótica dos trabalhadores: 

• Isolamento social (quando o trabalho é feito em casa a tempo inteiro); 

• Redução dos contatos com os colegas de trabalho e a hierarquia; 
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• Possível perda de status do trabalhador (pode ocorrer um sentimento de 

ser um trabalhador de segundo plano); 

• Diminuição do espaço em casa; 

• Aumento dos custos pessoais; 

• Maior dificuldade de defesa dos seus interesses laborais e profissionais 

(o contrato de trabalho tende a ser individual, dificultando ou impedindo 

as reivindicações coletivas); 

• Déficit de proteção jurídica; 

• Desaparecimento da fronteira entre vida pessoal e profissional; 

• Possível perda de regalias sociais (benefícios envolvendo transporte, 

refeição, automóvel da empresa, etc.). 

Já para Lima (2003), Igbaria & Tan (1998) as vantagens do trabalho remoto 

sob a ótica da comunidade: 

• Subtrai veículos nas ruas e reduz a poluição atmosférica; 

• Reduz as despesas no que toca a saúde dos habitantes (partindo do 

princípio de que estes adoecem menos ficando em casa); 

• Economia em combustíveis; 

• Reduz a criminalidade por haverem mais pessoas em casa e mais 

vizinhos; 

• Com a menor circulação de veículos, depreende-se que ocorrerão 

menos acidentes, e existirá uma melhor performance dos transportes 

públicos; 

• Desenvolvimento de áreas menos favorecidas (nomeadamente rurais); 

• Redução dos investimentos em infra-estruturas de transportes; 

• "Desconcentração" do centro das cidades; 

• Participação mais ativa da população deficiente e mais idosa; 
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• Mais tempo para o envolvimento dos cidadãos na comunidade local. 

Já para Lima (2003), Igbaria & Tan (1998) as desvantagens do trabalho remoto 

sob a ótica da comunidade: 

• Profundas adaptações urbanísticas, transformando dormitórios em 

zonas com características laborais; 

• Dotar ou reforçar infra-estruturas de telecomunicações e energia nas 

habitações; 

• Implicações negativas no mercado imobiliário e nas empresas de 

serviços de apoio às empresas; 

• Redução do tráfego nas zonas comerciais. 

 

 

2.2.5 Questões Legais 

 

 

A legislação dos países que possuem teletrabalhadores geralmente 

regulamenta de forma insuficiente esse tipo de trabalho. Possui legislação específica 

em países como: Alemanha, Índia, Japão, Noruega, Portugal, etc.; outras nações 

optaram por um artigo do código do trabalho, dentre elas: Bolívia, Colômbia, Espanha, 

França, Venezuela, etc; outro grupo inclui no âmbito geral do trabalho como: Brasil e 

Finlândia e países que excluem tal trabalho de institutos jurídicos específicos, dentre 

eles: Dinamarca, Malta e Suécia, restando assim os que estão desregulamentados 

(BARROS, 1996 apud LENUZZA, 2007). 

Os Estados Unidos foram um dos primeiros países a legislarem sobre o 

trabalho a domicilio: 1881, no Estado de Massachusetts, votou-se a lei para terminar a 

exploração de tal sistema, exigindo que as oficinas a domicílio tivessem autorização 

administrativa e inspeção sanitária para seu funcionamento (LENUZZA, 2007). 

A Nova Zelândia fixou em 1899, o salário mínimo pelo trabalho a domicilio, 
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seguido por Inglaterra (1909), Estados Unidos (1913) e França (1915) (LENUZZA, 

2007). 

Na Alemanha, considera-se trabalho a domicilio aquele em que alguém ocupa 

pessoas em trabalho industrial, sem serem dirigidas por empregador da oficina. 

Destaca-se que o proporcionar, ou não, matéria-prima não modifica a figura do operário 

a domicílio, sendo assim igualados aos trabalhadores em empresas, protegidos em 

termos de remuneração e de benefícios previdenciários. (LENUZZA, 2007). 

Foi regulada no Equador, em 1938, no Peru, em 1937, no Uruguai e Estados 

Unidos, em 1939, uma lei que torna obrigatório o registro com anotação de dia e hora 

do recebimento do trabalho, quantidade e natureza deste, horas trabalhadas a 

domicilio, salário pago, data do pagamento, retenção de quotas  

Visto isto, existe correntes para seguro social, possuindo cada operário uma 

caderneta de poupança (LENUZZA, 2007), que opina pela proibição deste tipo de 

trabalho, como era o caso dos Estados Unidos, no início do século XX, onde obrigava 

que os produtos fabricados pelos teletrabalhadores levassem a inscrição home made 

para destingi-los dos demais, devido à miséria e insegurança que este trabalho era 

realizado (LENUZZA, 2007). 

Em 1939, ocorreu a conferência de Haia que recomendou que se abolisse 

inteiramente esse tipo de trabalho ou se regulasse de forma mais rígida. Já outras 

correntes, esta adotada pela legislação brasileira, estende a esses empregados todas 

as leis protetivas do trabalho. Sendo assim o material fornecido pela empresa ou por 

ela reembolsado, com o trabalho se realizando sem a imediata vigilância, mas apenas 

com um controle final para fins da retribuição combinada. Assim, a ausência de 

vigilância ou direção imediata de quem forneceu a matéria-prima é característica do 

trabalho a domicílio, o que vai refletir na remuneração da jornada excedente à legal 

pela dificuldade de avaliar o tempo despedido na produção (LENUZZA, 2007). 

Um dos pontos de maior resistência para a implantação de programas de 

trabalho a distância no Brasil é a questão legal. A Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT) estabelece o seguinte texto (SAAD et Al., 2010): 

Art. 6º - Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do 
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empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja 

caracterizada a relação de emprego. 

Isto significa que todos os direitos, regalias e obrigações do trabalhador cuja 

estação de trabalho esteja localizada nos escritórios da empresa são também 

extensíveis aos trabalhadores em regime de trabalho a distância. Acidentes ou a 

aquisição de qualquer doença profissional como Lesão por Esforço Repetitivo (LER), 

por exemplo, serão considerados de responsabilidade do empregador, tenha ele 

ocorrido em sua casa, centro satélite ou qualquer outro local onde o trabalhador 

habitualmente realiza seus trabalhos. 

O aspecto crítico do processo é o risco por cobrança de horas extras não 

cumpridas ou não autorizadas. Alguns cuidados administrativos como a revisão do 

contrato de trabalho estabelecendo direitos e obrigações entre as partes e a criação de 

procedimentos como o manual do teletrabalhador que estabeleça entre outras coisas a 

obrigação de autorização formal para cumprimento de horas extras e a desativação do 

acesso aos servidores da empresa após o horário da jornada de trabalho são cuidados 

que podem minimizar os riscos inerentes do trabalho realizado distante dos olhos de 

seus superiores. 

A legislação do trabalho, como está estruturada na sociedade contemporânea, 

salvo raras exceções, pauta-se na presença física do trabalhador no �local de 

produção�, por uma determinada carga horária, geralmente diária. O teletrabalho, ao 

contrário, se caracteriza pela não presença física do trabalhador no local de produção, 

e geralmente, com autonomia em relação ao tempo. Portanto, a adoção desta forma 

organizativa, exige uma acomodação das leis do trabalho a esta nova situação, de 

forma a garantir os direitos e interesses dos trabalhadores e das empresas. 

Este aspecto representa a ponta do iceberg de uma série de implicações que a 

diferença entre o trabalho tradicional e o teletrabalho acarreta. Acrescentam-se 

também as questões que devem ser tratadas no âmbito das relações entre empresas e 

empregados, tais como, a privacidade do trabalhador, as condições de trabalho e de 

segurança, a formação, a escolha pelo teletrabalho, a compra e manutenção dos 

computadores e seus acessórios que são questões pertinentes aos acordos 
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trabalhistas.  

Outro aspecto que envolve leis e teletrabalho, é que na medida em que a 

execução do teletrabalho é sempre uma escolha que cabe ao trabalhador, e 

geralmente, os acordos garantem a possibilidade de retorno do trabalhador à empresa 

quando este for o seu desejo, o que a princípio poderia significar para as empresas 

uma economia, por exemplo, em imóveis e energia, perde este caráter, mantendo 

sempre um clima de solução temporária. 

Até que surja alguma proposta legislativa que defina com clareza as 

responsabilidades para as partes envolvidas em atividades de trabalho a distância, 

devem-se buscar meios administrativos que permitam controlar a atividade do 

trabalhador a distância, abandonando a tradicional jornada de trabalho por outros 

meios de controle tais como cronograma de trabalho, relatórios de visita e/ou 

indicadores de eficiência tais como ligações/dia, visitas/dia, número de pedidos 

fechados, emails enviados, clientes atendidos, etc (SHANKS, 2007). 

 

 

2.2.6 Teletrabalho no Mundo 

 

 

O número de teletrabalhadores é difícil de calcular, devido à ambigüidade na 

definição do status de alguns trabalhadores. Por exemplo, muitas pessoas que 

trabalham em casa são "contratadas" por uma companhia, mas não possuem vínculo 

empregatício com ela. Eles são contados como teletrabalhadores? E os trabalhadores 

independentes que também são "contratados" por empresas para executar tarefas 

específicas? Se estes grupos de pessoas são contados ou não, isto pode afetar o 

número resultante significativamente. Porém, especialistas concordam que o número 

de pessoas que estão trabalhando em casa para uma companhia está aumentando, à 

medida que o conceito de teletrabalho cresce em aceitação. 

Segundo o Networkworl Research Group (2008), em 2008 este número é 
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superior a 137 milhões em todo o mundo. E nos Estados Unidos que são um país de 

referência no assunto teletrabalho possui cerca de 29 milhões. 

Assim, estima-se que a maior população de teletrabalhadores são de 

americanos. A América do Norte, a Europa Ocidental e o Japão juntos representavam 

78% da população mundial de teletrabalhadores em 2003. Em 2008 a população de 

teletrabalhadores no Japão foi estimada em 16% da população ativa, no Canadá foi de 

10%, na França foi também de 10%, enquanto que nos países baixos, Finlândia e 

Suécia foi de 20%, Holanda com 25%, Dinamarca com 20%, Inglaterra, 12% e Itália, 

7%. (NETWORKWORLD RESEARCH GROUP, 2008). 

De acordo com The Dieringer Research Group (2006) o perfil do 

teletrabalhador mundial se apresenta da seguinte forma: 

Sexo Valor 

Homem 60% 

Mulher 40% 

Quadro 2: Perfil do teletrabalhador mundial por sexo 

Fonte: The Dieringer Research Group (2006) 

 

Este valor superior de homens se explica facilmente pelo fato da maior parte da 

força de trabalho mundial ser composta por homens, desta maneira é surpreendente 

este índice de 40% alcançado pelas mulheres. 

Outro dado interessante é quanto ao estado civil dos teletrabalhadores, 

percebe-se uma grande maioria como sendo casado, o que reforça a idéia de que as 

pessoas que optam por esta modalidade de trabalho estão preocupadas em fortalecer 

o conceito de familiar. 

Estado Civil Valor 

Casado 75% 

Solteiro 17% 
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Divorciado 8% 

Quadro 3: Perfil do teletrabalhador mundial por estado civil 

Fonte: The Dieringer Research Group (2006) 

Quanto ao tamanho das empresas que possuem teletrabalhadores, apresenta-

se da seguinte maneira: 

Quantidade de 

Funcionários 

Valor 

Menos de 100 38% 

100 � 999 22% 

Mais de 1000 40% 

Quadro 4: Perfil do teletrabalhador mundial quanto ao tamanho da empresa 

Fonte: The Dieringer Research Group (2006) 

No quesito escolaridade a maioria dos teletrabalhadores possui no mínimo o 

ensino superior (56%) e outros 23% possui pós-graduação, fator este facilmente 

explicado pela natureza dos serviços que são prestados remotamente que em sua 

maioria exigem grande esforço intelectual.  

Escolaridade Valor 

Ensino Fundamental 13% 

Ensino Médio 8% 

Ensino Superior 56% 

Pós-Graduação 23% 

Quadro 5: Perfil do teletrabalhador mundial por escolaridade 

Fonte: The Dieringer Research Group (2006) 

Outro indicador é a elegibilidade ao teletrabalho, onde foi encontrado um valor 

de 67% de teletrabalhadores que não estão elegíveis ao teletrabalho por suas 

empresas, um percentual ainda grande se for considerado todos os avanços 

tecnológicos que permitem a adoção desta modalidade. 
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Elegibilidade ao 

Teletrabalho 

Valor 

Sim 37% 

Não 67% 

Quadro 6: Percentual dos trabalhadores elegíveis ao trabalho remoto 

Fonte: The Dieringer Research Group (2006) 

 

Dentre os motivos que levam as pessoas optarem pelo trabalho remoto, 

destacam-se os seguintes: 

Motivos Valor 

Maior flexibilidade 45% 

Maior produtividade 26% 

Redução dos custos de deslocamento / 

alimentação 

22% 

Outros 7% 

Quadro 7: Motivos que levam a optar por atuar remotamente 

Fonte: The Dieringer Research Group (2006) 

 

Conforme esperado, a flexibilidade que pode ser de horário ou local de trabalho 

é o quesito mais motivador para adoção do teletrabalho na ótica do funcionário, 

flexibilidade esta que reflete em produtividade, satisfação, etc. 

Já o inverso, os motivos que fazem com que as pessoas não optem pelo 

sistema de teletrabalho destacam-se os seguintes: 

Motivos Valor 

Isolamento, perda da interação 42% 

Possível impacto negativo na carreira 21% 
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Não querer ficar em casa 19% 

Redução produtividade 13% 

Outros 5% 

Quadro 8: Motivos que levam a não optar por atuar remotamente 

Fonte: The Dieringer Research Group (2006) 

 

Conforme já verificado na literatura, o temor do isolamento e perda da 

interação aparece como o grande vilão a adoção do teletrabalho, representando 42% 

dentre os motivos de não adoção do teletrabalho, outro dado surpreendente é o índice 

de 21% quanto ao medo do trabalhador em um possível impacto negativo na carreira, 

caso adote o teletrabalho, o que demonstra que as empresas não estão dando a 

devida segurança e garantias para que seus funcionários possam optar por esta 

modalidade de trabalho. 

Segue abaixo, uma comparação do grau de satisfação dentre os funcionários 

que optaram e os que não optaram pelo teletrabalho: 

Grau de Satisfação Teletrabalhadores Não Teletrabalhadores 

Muito Satisfeito 42% 30% 

Satisfeito 48% 55% 

Insatisfeito 6% 10% 

Muito Insatisfeito 4% 5% 

Quadro 9: Comparativo do grau de satisfação dentre os funcionários que optaram e os que não optaram 
pelo modelo de teletrabalho 

Fonte: The Dieringer Research Group (2006) 

 

É possível perceber uma diferença em 12 pontos percentuais de 

teletrabalhadores muito satisfeitos em relação aos não teletrabalhadores, o que 

corrobora com o que é dito pela literatura, que o teletrabalho aumenta a satisfação do 

trabalhador. 
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Segundo Apgar (1998), através do programa Alternative Workplace (Local de 

Trabalho Alternativo), uma combinação de local e práticas não-convencionais de 

trabalho que suplementam os escritórios tradicionais, a IBM tem economizado mais de 

U$ 100.000.000 (cem milhões de dólares) anualmente somente em sua unidade de 

vendas e distribuição na América do Norte. Uma pesquisa interna nesta mesma 

empresa revelou que 87% dos funcionários que trabalham remotamente acreditam que 

sua produtividade e efetividades aumentaram significativamente e declinam de 

propostas financeiramente mais atraentes em função da autonomia que lhes é 

concedida com o trabalho remoto. Os custos totais da IBM relacionados à ocupação e 

serviço de voz caíram de U$ 1.4 bilhões para U$ 0.6 bilhões. 

Já no Brasil, o teletrabalho tem apresentado crescimento, porém encontra-se 

em um patamar inferior comparando com países como Estados Unidos, Alemanha e 

Reino Unido. 

 

 

2.2.7 Teletrabalho no Brasil 

 

 

De acordo com Market Analysis, instituto de pesquisa de mercado e opinião 

pública, que divulgou estudo sobre teletrabalho no Brasil, realizado em 2008, revela 

que 23% da população adulta em atividade, pratica o trabalho remoto ao longo do mês 

de alguma forma. Um terço destes profissionais (8,1%) exerce o trabalho virtual quase 

diariamente. Já são 10,6 milhões de teletrabalhadores no país, em 2001 eram apenas 

500 mil (SOBRATT 2010). 

A pesquisa, realizada com trabalhadores do setor privado, residentes de nove 

capitais, incluindo São Paulo, Porto Alegre e Curitiba, aponta que o cenário é composto 

por jovens de 18 a 24 anos (44%) e por pessoas com idade entre 45 e 54 anos 

(15,5%). Dentre os que teletrabalham todos os dias, pessoas que pertencem à classe A 

(18%), como os donos de empresa, gerentes e colaboradores de cargos 
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administrativos mais altos são os principais representantes deste comportamento. 

(SOBRATT 2010). 

Especialmente em grandes metrópoles, como São Paulo, o teletrabalho, 

conforme estudo da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, melhora o 

fluxo de trânsito e aumenta a produtividade, já que a cidade perde, anualmente, R$ 4,1 

bilhões com congestionamentos.  Além disso, o paulistano poderia converter em renda 

30% do tempo que perde para se deslocar até o trabalho.  

O perfil do teletrabalhador brasileiro segundo Sobratt (2010) é: 

Sexo Valor 

Homem 74% 

Mulher 26% 

Quadro 10: Perfil do teletrabalhador brasileiro por sexo 

Fonte: SOBRATT (2010) 

 

Supremacia masculina no quesito teletrabalhadores, apresentando um índice 

de homens superior à média mundial que ficou em 60%. 

Já no que se refere à escolaridade: 

Escolaridade Valor 

Ensino Fundamental 9% 

Ensino Médio 10% 

Ensino Superior 62% 

Pós-Graduação 19% 

Quadro 11: Perfil do teletrabalhador brasileiro por escolaridade 

Fonte: SOBRATT (2010) 

 

Segue basicamente a mesma tendência que a mundial, onde a maioria dos 
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teletrabalhadores possui o ensino superior completo, sendo no Brasil este índice é de 

sete pontos percentuais superior. 

Há formas obviamente diferentes de trabalho à distância; uma específica para 

cada tipo de atividade. Por exemplo: para trabalhos repetitivos, como transmissão de 

dados, o serviço pode ser feito em casa, via terminal, ou através de uma rede de centro 

satélite, enquanto que, para trabalhos nos quais se deve ter um contato mais estreito 

com os clientes e com os colaboradores, os tipos satélite ou móvel são mais 

satisfatórios. Alguns exemplos de empresas que adotaram o teletrabalho no Brasil são 

(FERREIRA, 2008): 

• No Banco do Brasil, seus auditores (internos), são teletrabalhadores 

parciais. Nas áreas de tecnologia e manutenção de equipamentos, 

alguns trabalhos são executados parcialmente à distância ou na 

residência dos funcionários; 

• A Kodak do Brasil possui aproximadamente 120 funcionários da área 

administrativa e de vendas trabalhando em casa, investindo inicialmente 

R$ 3,5 milhões (três milhões e quinhentos mil) para equipar a residência 

desses funcionários.  

• Na SAP do Brasil, aplicando o conceito de satélite, há mesas fixas para 

apenas 1/3 de seus 220 funcionários. Eles passam de 80% a 90% do 

tempo fora da empresa; na IBM, o representante de vendas, ao descer 

do elevador do prédio em São Paulo, digita o seu nome em um micro 

localizado no hall do andar, enquanto aguarda a resposta da localização 

da mesa que irá trabalhar no dia e, então, suas ligações serão 

transferidas para o local indicado pelo computador. Ao chegar, pluga o 

seu notebook à rede IBM, checa o e-mail, acessa o banco de dados e 

começa mais uma rotina de trabalho; 

• Iniciado há pouco mais de um ano no Brasil e contando com 500 

integrantes, o Projeto Mundial da IBM (Mobility) já atingiu um aumento 

em média de 82% de produtividade de seus funcionários. Eles têm total 

flexibilidade para administrar o seu horário de trabalho. 
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2.3 TELECOMUNICAÇÕES 
 

 

2.3.1 Mercado Mundial 

 

 

2.3.1.1 Telefonia Fixa 

 
 

As origens do telefone fixo estão ligadas ao século XIX, período histórico 

marcado por grandes inovações técnicas como a fotografia e o cinematógrafo. Em 

novembro de 1875, Alexander Graham Bell (1847-1922) trabalhava na redação do 

pedido da patente de seu novo invento: um aparelho de transmissão elétrica da voz, 

conhecido como telefone: junção das palavras tele (longe) e fone (voz ou som vocal). 

Em 1876, ansioso em patentear seu invento, mesmo antes que funcionasse 

perfeitamente, redigiu a versão final de seu pedido e o enviou ao escritório de patentes 

americano, localizado em Washington. (CUNHA, 2009) 

Diz a lenda que duas horas depois da chegada do pedido de Bell, Elisha Gray, 

também inventor, foi ao mesmo escritório depositar um pedido preliminar de patente 

para um aparelho de transmissão elétrica bastante semelhante ao criado por Bell. Eles 

chegaram de forma separada à mesma conclusão, porém a fama popular de pai do 

telefone é, sem dúvida, de Graham Bell. (CUNHA, 2009) 

De acordo com Martins (2002), o telefone fixo, ou simplesmente telefone, pode 

ser de diferentes tipos, dentre eles: 

• O Telefone Analógico: Transporta apenas transmissões de voz e 

freqüências de sinalização. 
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• O Telefone Sem Fio: Utiliza radiofreqüências de curto alcance para 

transmissão da voz para uma base que faz a conversão para o meio 

analógico ou digital. 

• O Telefone Digital: Acrescenta uma camada para a transmissão de 

dados que permite o tráfego de informações sobre a ligação em curso 

ou enviar informações para interagir com um PABX, por exemplo. 

• O Telefone "Voip": Utiliza o protocolo TCP/IP e conexões da Internet 

para transmissão e recepção de voz e dados digitalizados 

(transformados em pacotes de dados). Telefones analógicos também 

podem utilizar a tecnologia Voip, desde que o PABX a que estão 

conectados tenha gateways (conversores voz/IP) apropriados. 

Devido à mudança nos hábitos da população mundial, onde o tempo de 

permanência na residência está cada vez mais reduzido, e as vantagens 

proporcionadas pela telefonia móvel, a telefonia fixa vem apresentando queda no 

número de linhas instaladas, cenário este percebido com maior clareza nos países 

desenvolvidos. 

Segue abaixo o gráfico que demonstra o comportamento da base mundial de 

terminais fixos: 
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Figura 1: Evolução dos terminais fixos no mundo 
Fonte: TELECO, 2010 

 

Com o gráfico acima é possível perceber um crescimento no mercado mundial 

até o ano de 2006, porém após este período ocorre uma estagnação do setor até que 

no ano de 2009 culmina numa queda de acessos fixos mundial.  

Na busca de um melhor entendimento do mercado mundial de telefonia fixa, 

segue abaixo tabela contendo os principais mercados deste negócio. 

 

Ranking Milhares 2005 2006 2007 2008 2009 ∆Ano 

1 China 350.433 367.812 365.448 340.804 313.688 (8,0%)

2 Estados 
Unidos 175.161 167.460 158.418 162.230 158.109 (2,5%)

3 Alemanha 55.000 54.200 53.750 51.500 48.700 (5,4%)

4 Rússia 40.100 40.100 43.900 44.200 44.802 1,4%  
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5 Japão 58.053 55.165 52.398 48.427 44.400 (8,3%)

6 Brasil 39.844 38.800 39.400 41.200 41.700 1,2% 

7 França 36.380 38.168 39.586 40.651 41.172 1,3% 

8 Índia 48.930 40.300 39.250 37.900 37.060 (2,2%)

9 Indonésia 13.508 14.821 19.530 30.378 33.958 11,8% 

10 Reino 
Unido 

33.700 26.657 32.981 33.209 33.615 1,2%  

- Mundo  1.264.055  1.270.005  1.282.538  1.274.568  1.219.695 (4,3%)

Quadro 12: Principais mercados mundiais de telefonia fixa 

Fonte: TELECO (2010) 

 

 

Dos 10 maiores mercados mundiais, 05 apresentam um cenário de queda (de 

acordo com o cenário mundial), outros 04 países apresentaram um pequeno 

crescimento e o destoante seria a Indonésia num crescimento excepcional na casa dos 

12%. 

Os grandes destaques ficam com a China e o Japão que apresentam uma 

queda na ordem de 8% no comparativo entre os anos 2008-2009, sendo estas as 

maiores quedas dentre os 10 maiores mercados mundiais. 

Analisando os países que compõem os 10 maiores mercados de telefonia fixa 

do mundo, temos 05 países desenvolvidos (EUA, Japão, Reino Unido, França, 

Alemanha), os 04 países que compõem o chamado BRIC (Brasil, Rússia, Índia, China), 

países em franco desenvolvimento, e apenas a Indonésia um país em um 

desenvolvimento mais lento que o BRIC que distorce a lista. 

O mercado de telecomunicações requer um elevado investimento de capital em 

tecnologia e equipamentos, com isso a tendência é que se formem grandes 
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organizações capazes de suprir esta grande necessidade de capital. Desta maneira, 

das empresas existentes no mercado de telefonia fixa no mundo podemos destacar as 

listadas abaixo como as maiores (TELECO, 2010): 

China Telecom 

• Origem: China 

• Atuação: China 

• Clientes em 2009: 214 milhões 

AT&T 

• Origem: EUA 

• Atuação: EUA 

• Cliente em 2009: 45 milhões 

Telefônica 

• Origem: Espanha 

• Atuação: 23 países (Espanha, Portugal, Argentina, Brasil, etc.) 

• Cliente em 2009: 42 milhões 

 

 

2.3.1.2 Telefonia Móvel 

 

 

A invenção do sistema telefônico que deu origem ao celular ocorreu em 1947 

pelo laboratório Bell nos EUA, porém o primeiro celular foi desenvolvido pela Ericsson, 

em 1956, denominado Ericsson MTA (Mobilie Telephony A), pesava cerca de 40 quilos 

e foi desenvolvido para ser instalado em porta malas de carros. A empresa americana 

Motorola passou a desenvolver seu modelo de celular e no dia 3 de abril de 1973, em 

Nova York, apresentou o modelo Motorola Dynatac 8000X. Usando esse modelo 
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ocorreu a histórica primeira ligação de um aparelho celular, realizada por Martin 

Cooper, diretor de sistemas de operações da empresa Motorola. O aparelho, muito 

prosaíco, tinha 25 cm de comprimento e 7 cm de largura, além de pesar cerca de 1 

quilo (LA PEÑA, 2002). 

Telefone celular ou telefone móvel é um aparelho de comunicação por ondas 

electromagnéticas que permite a transmissão bidireccional de voz e dados utilizáveis 

em uma área geográfica que se encontra dividida em células (de onde provém a 

nomenclatura celular), cada uma delas servida por um transmissor/receptor 

(FUNDAÇÃO TELEFONICA, 2010). 

Ainda de acordo com a Fundação Telefônica (2010), há diferentes tecnologias 

para a difusão das ondas eletromagnéticas nos telefones móveis, baseadas na 

compressão das informações ou na sua distribuição, são elas:  

• Na primeira geração (1G) (a analógica, desenvolvida no início dos anos 

1980), com os sistemas NMT e AMPS;  

• Na segunda geração (2G) (digital, desenvolvida no final dos anos 1980 e 

início dos anos 1990): GSM, CDMA e TDMA;  

• Na segunda geração e meia (2,5G) (uma evolução à 2G, com melhorias 

significativas em capacidade de transmissão de dados e na adoção da 

tecnologia de pacotes e não mais comutação de circuitos), presente nas 

tecnologias GPRS, EDGE, HSCSD, EVDO e 1xRTT;  

• Na terceira geração (3G) (digital, com mais recursos, em 

desenvolvimento desde o final dos anos 1990), como UMTS;  

• Na terceira geração e meia (3,5G), como HSDPA, HSPA e HSUPA.  

• Já em desenvolvimento a 4G (quarta geração). 

Com o desenvolvimento da tecnologia e conseqüentemente o barateamento 

dos serviços e aparelhos telefônicos o número de linhas móveis no mundo tem 

crescido de maneira acelerada, conforme podemos perceber no gráfico abaixo: 
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Figura 2: Evolução dos terminais móveis no mundo 
Fonte: TELECO, 2010 
 

Em apenas 08 anos (2001 � 2009) a quantidade de celulares no mundo saiu de 

1,0 bilhão para 4,6 bilhões, o que significa um crescimento da ordem de 460%, um 

número bastante expressivo comparando a outros tipos de produto/serviço. 

Analisando a evolução da variação da base de terminais móveis no mundo, é 

visto que desde 2001 o setor vem apresentando crescimento significativo. Atingindo o 

seu auge em 2001 onde apresentou o índice de 43% e estabilizando nos últimos anos 

com uma média de 20% de crescimento. 

Um acontecimento de grande relevância foi que apesar de toda a crise mundial 

financeira que assolou o mundo nos anos de 2008 e 2009, gerando recessão em 

muitos países, o mercado de telefonia móvel mundial continuou a crescer, atingindo 

índices de 21% e 15% nos respectivos anos. 

Comparando com os índices apresentados no mercado de telefonia fixa, vimos 

uma grande diferença, enquanto a fixa apresenta uma queda nos últimos anos, à 

telefonia móvel mantêm o seu alto crescimento. 
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São razões para queda na quantidade de terminais fixos no mundo e o elevado 

crescimento da telefonia móvel, os seguintes itens: 

• Crescimento do número de telefones celulares devido a substituição do 

telefone fixo pelo celular; 

• Não necessidade de pagamento de assinatura (telefonia fixa) em 

contrapartida do telefone móvel tipo pré-pago; 

• Aumento do número de acessos a internet banda larga, que substituem 

uma 2ª linha dedicada a acesso discado, e podem ser usadas inclusive 

para telefonia utilizando VOIP; 

• Utilização de Telefonia IP e outras tecnologias em redes de dados 

principalmente corporativas; 

• A substituição de troncos por linhas dedicadas de banda larga no 

mercado corporativo; 

• Maior mobilidade advinda com o telefone móvel; 

• Queda dos preços de serviços e aparelhos na telefonia móvel. 

O comportamento deste mercado segmentado por país segue a seguinte 

dinâmica: 

 

Ranking País 2006 2007 2008 2009 ∆Ano 

1 China 461 547 641 747 16,5%  

2 Índia 149 234 347 525 51,4%  

3 EUA 233 255 270 286 5,7% 

4 Rússia 152 173 188 208 10,7%  

5 Brasil 100 121 151 174 15,5%  
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6 Japão 101 105 110 115 4,5%  

* inclui WLL 
Nota: Valores em Milhões 

Quadro 13: Principais mercados mundiais de telefonia móvel 

Fonte: TELECO (2010) 

 

Diferentemente do mercado da telefonia fixa, na tabela acima é possível 

perceber que a telefonia móvel apresenta crescimento em todos os 06 principais 

mercados do mundo. 

Cabe ressaltar o crescimento assustador apresentado pela Índia no último ano, 

onde alcançou a casa dos 51%, acompanhando este crescimento temos a China 

(16%), Brasil (15%), Rússia (11%), EUA (6%) e Japão (4%). 

Novamente os países que compõem o chamado BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 

China) assumem papel de destaque neste mercado, com os 04 países compondo a 

lista dos 06 maiores mercados. 

Não diferente da telefonia fixa, a telefonia móvel também necessita de um alto 

investimento de capital, as maiores empresas que compõem o mercado mundial de 

telefonia móvel são (TELECO, 2010): 

China Móbile 

• Origem: China 

• Atuação: China 

• Clientes em 2009: 522 milhões 

Vodafone 

• Origem: Reino Unido 

• Atuação: Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha. 

• Cliente em 2009: 333 milhões 

Telefônica 
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• Origem: Espanha 

• Atuação: 23 países (Espanha, Portugal, Argentina, Brasil, etc.) 

• Cliente em 2009: 202 milhões 

America Movil 

• Origem: México 

• Atuação: 18 países (México, Chile, Argentina, Brasil, etc.) 

• Cliente em 2009: 201 milhões 

 

 

2.3.1.3 Projeções/Tendências do Mercado de Telecomunicações no Mundo 

 

 

O mercado de telecomunicações ocupa posição de destaque no cenário 

mundial sendo um dos mercados menos afetados pela crise financeira que assolou o 

mundo recentemente. 

Com a demanda cada vez mais crescente e a grande importância deste 

mercado na economia mundial faz necessária a identificação das tendências e 

aspirações deste mercado, seguem abaixo algumas destas (TELEBRASIL, 2010): 

• Retração no mercado de telefonia fixa impulsionada principalmente 

pelos países desenvolvidos; 

• Retorno ao patamar histórico, de cerca de 20%, no crescimento de 

linhas celulares no mundo. Impulsionada pelo ótimo desempenho dos 

países que compõem o BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China); 

• Crescimento no mercado de banda larga móvel (3G), impulsionada pelo 

crescimento dos smartphones. 

• Consolidação do tipo de serviço Mobile Virtual Network Operator 



 

8383

(MVNO), que é uma espécie de operador virtual que não possui rede 

própria para oferta de serviço e aluga a rede de terceiros para ofertar o 

serviço em seu nome; 

• Consolidação da tecnologia Wimax, que é uma tecnologia wireless 

desenvolvida para oferecer acesso banda larga a distâncias típicas de 6 

a 9 Km. 

 

 

2.3.2 Mercado Brasileiro 

 

 

2.3.2.1 Telefonia Fixa 

 

 

O Brasil, através de D.Pedro II, foi um dos primeiros países usuários do 

sistema de telefonia inventado por Alexander Bell. O Imperador, em 1876, acompanhou 

uma feira de exposição científica no Canadá tomou conhecimento e teve contato direto 

com o invento e com seu autor. Encomendou, a partir deste encontro, aparelhos para 

serem usados na comunicação do seu gabinete de governo com seus auxiliares 

(MARTINS, 2002). 

Desde então, entre 1877 (quando foi instalado o primeiro telefone no Brasil, na 

cidade do Rio de Janeiro) e 1973 a telefonia brasileira foi marcada pelas concessões 

as empresas estrangeira a exploração dos serviços oferecidos. Onde toda a 

administração e tecnologia eram estrangeiras e defasadas (ALKMIM, 2002). 

Em 1962, surge o código brasileiro de telecomunicações (lei 4117/62), sendo 

regulado em 64. Esta lei continha as diretrizes para estatização da telefonia brasileira, 

que ocorreu definitivamente em 1973, onde a última concessão de exploração dos 

serviços não foi renovada, um ano após a criação da empresa Estatal Telebrás 

(MARTINS, 2002). 
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O período de estatização foi marcado pelo discurso de que a telecomunicações 

era assunto de segurança nacional, onde o Estado deveria operar e legislar como 

monopólio. Porém este modelo começa a cair por terra quando políticos começam a 

substituir técnicos nos cargos de direção das empresas, o fundo nacional de 

telecomunicações (FNT) tem verba desviada para outros setores da economia, até que 

em 1995 cria-se a emenda constitucional n°8 que dita o princípio da privatização. Esta 

que veio ocorrer em 1998, com a privatização da Telebrás (ALKMIM, 2002). 

O cenário anterior a privatização era marcado pelas seguintes características: 

- Grande demanda, porém reprimida pela incapacidade técnica; 

- Monopólio; 

- Altos preços praticados; 

- Telefone era artigo exclusivo as classes A e B. 

- Altos índices de reclamação por parte do consumidor. 

A Telebrás foi dividida em 04 empresas, com 01 empresa de longa distância e 

as outras 03 empresas cada uma com a sua respectiva área de concessão de atuação, 

conforme demonstrado no mapa abaixo: 

 

Figura 3: Mapa do Brasil por região de concessão fixa 
Fonte: TELECO, 2010 
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A concessão de exploração dos serviços da Região I ficou sob a 

responsabilidade da empresa Telemar Norte Leste, para a região II com a Brasil 

Telecom e para a região III com a Telefônica. E a operadora de longa distância era a 

Embratel. 

Ao longo dos anos foi liberada a concessão de exploração deste serviço a 

outras empresas e com isso aumentando a competitividade e criando as chamadas 

empresas espelhos. 

Com a privatização a demanda antes reprimida foi enfim atendida, também 

foram retomados os investimentos no setor o que possibilitou ao Brasil, figurar entre os 

maiores mercados do mundo. 

O mercado de telefonia fixa brasileira é o 6° maior do mundo e fechou o ano de 

2009 com 41,5 milhões de clientes, representando uma variação de 1% em relação à 

base do ano anterior que registrou o valor de 41,2 milhões (TELECO, 2010). 

Evolução dos Terminais Fixos no Brasil
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Figura 4: Evolução dos Terminais Fixos no Brasil 
Fonte: TELECO, 2010 

No gráfico é possível perceber o efeito da privatização no mercado de telefonia 

fixa brasileiro, aonde o mercado pré-privatização, anos de 1996 e 1997, já vinha 
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crescendo, porém com a privatização e o atendimento a demanda reprimida, este pode 

ser ainda mais acelerado, alcançando o índice de 25%, o maior da série histórica, no 

ano de 1999, exatamente 01 ano após a ocorrência da privatização. 

O mercado brasileiro manteve as elevadas taxas de crescimento até o ano de 

2001, porém a preferência do usuário em optar pela telefonia móvel em detrimento da 

fixa fez com que estes índices caíssem para cerca de 1%, chegando apresentar 

decréscimo de 3% no ano de 2006. 

Em virtude de novos competidores no cenário brasileiro (GVT, Embratel) este 

mercado retoma um tímido crescimento a partir de 2007 e o mantêm até o ano de 

2009. 

Apesar da competitividade entre os atores deste mercado ter aumentado nos 

últimos 03 anos impulsionando assim o seu crescimento, o mercado brasileiro de 

telefonia fixa ainda é muito concentrado, onde uma única empresa detém 51% do 

market share, somando as 03 maiores este indicador sobe para 93%. 

Market Share Terminais Fixo - Brasil 2009

51%

27%

15%

4% 3%

Oi Telefonica Embratel GVT Outros

 

Figura 5: Market Share de terminais fixos no Brasil 
Fonte: ANATEL, 2010 
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2.3.2.2 Telefonia Móvel 

 

 

O uso da telefonia móvel teve início no Brasil no final de 1990. Em 30 de 

dezembro deste ano o Sistema Móvel Celular (SMC) começou a operar na cidade do 

Rio de Janeiro, com capacidade para 10 mil terminais, representando um importante 

marco para a telefonia brasileira (CUNHA, 2002). 

Um segundo marco importante para a evolução da telefonia móvel no Brasil foi 

à abertura para exploração da Banda B por empresas nacionais e estrangeiras, em 

1997. Em 1998, as empresas vencedoras do leilão de licenças da Banda B entraram 

em operação e o Governo concretizou a privatização do antigo Sistema Telebrás, 

aumentando assim a concorrência. Com o fim do controle estatal nas principais 

empresas de telefonia móvel e os novos entrantes, há início um período de forte 

expansão para todo o mercado de telecomunicações. 

Em 2001, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) lança novas 

regras para exploração do sistema de telefonia móvel, compreendidas no regulamento 

do Sistema de Telefonia Pessoal (SMP), e propõe uma simplificação nas áreas de 

atuação deste mercado. Neste ano foram leiloadas novas licenças para exploração de 

duas novas Bandas pelo SMP, as Bandas D e E, consolidando ainda mais a 

concorrência (ANATEL, 2010). 

O mapa da telefonia móvel no Brasil é um pouco diferente da telefonia fixa, ao 

invés de divisão por região optou-se por uma segregação maior, que se denominou 

como áreas, conforme ilustrado pela figura abaixo: 
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Figura 6: Mapa do Brasil por região de concessão móvel 
Fonte: TELECO, 2010 

 

 

O mercado brasileiro de telefonia móvel atualmente é o quinto maior do mundo 

com um total de 174 milhões de cliente no final do ano de 2009, o que representou um 

crescimento de 15,5% em relação ao ano anterior. 
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Evolução dos Terminais Móveis no Brasil
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Figura 7: Evolução dos terminais móveis no Brasil 
Fonte: TELECO, 2010 

 

O crescimento ao longo dos anos do mercado brasileiro de telefonia móvel, 

sem dúvida é um caso de sucesso no mundo inteiro, onde a base de cliente saiu do 

patamar de 3 milhões de cliente em 1996 e 13 anos depois, em 2009 esta base de 

cliente já era de 174 milhões, o que representa um crescimento de 6238%. 

A telefonia móvel, como ocorrido na fixa, alcançou o maior índice de 

crescimento após a privatização (1998), onde o mercado mais do que dobrou em 

apenas 01 ano, saindo de 7 milhões de cliente em 1998, para 15 milhões em 1999, 

variação de 104%. 

Após a privatização, que culminou no atendimento da demanda reprimida, e 

com a consolidação do marco regulatório que privilegiou o aumento da concorrência, o 

mercado de terminais móvel manteve um crescimento expressivo atingindo uma média 

de 20% nos anos subseqüentes. 

Diferentemente dos telefones fixos, os celulares possuem uma particularidade 

na escolha do serviço prestado, uma vez que o cliente pode escolher dentre 02 opções: 

pré-pago e pós-pago. 



 

9090

Na opção pós-paga o cliente efetua/recebe ligações a um determinado custo 

pré estabelecido em contrato e ao final do mês realizado o pagamento referente aos 

minutos consumidos. 

Na modalidade pré-paga inicialmente o cliente tem o serviço liberado apenas 

para o recebimento de chamadas, caso queria efetuá-las é necessário a compra de um 

cartão de recarga. Desta maneira o cliente já sabe o quanto vai gastar com a 

realização das chamadas, pois existe uma tarifa pré-fixada por tipo de chamada. E 

conforme o cliente realiza chamadas, o cartão de recarga vai sendo consumido. 

Quando este acabar o celular volta à modalidade anterior de apenas recebimento de 

chamadas. 

No Brasil a grande maioria dos celulares é na modalidade pré-paga, 

representando 83% de toda a base, enquanto a pós paga fica com apenas 17% 

(ANATEL, 2010). 

Distribuição Celulares Pré-Pago e Pós-Pago no Brasil em 2009

83%

17%

Pré-Pago Pós-Pago
 

Figura 8: Distribuição de celulares pré-pagos e pós-pagos no Brasil 
Fonte: ANATEL, 2010 
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Atualmente o mercado possui 04 grandes empresas que representam 99,6% 

de todo o mercado, sendo a líder do setor a Vivo com 29,8% de market share, seguida 

pela Claro com 25,5%, em terceiro lugar aparece a TIM com 23,6% e em quarto a OI 

com 20,7%, outras operadoras que atuam regionalmente (CTBC, Sercomtel e Unicel) 

juntas representam 0,4% da parcela de mercado em 2009. 

Apesar de ser um mercado concentrado, onde apenas 04 empresas detêm 

99,6% de participação, a disputa em busca de clientes é acirrada, onde as empresas 

investem pesado em propaganda e publicidade, tecnologia e parcerias com fabricantes 

de aparelhos celulares. 

Market Share Terminais Móveis - Brasil 2009
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Figura 9: Market Share de terminais móveis no Brasil 
Fonte: ANATEL, 2010 

 

 

2.3.2.3 Projeções/Tendências do Mercado de Telecomunicações no Brasil 
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O mercado de telecomunicações no Brasil vem passando por um excelente 

momento no cenário mundial com ótimas perspectivas para o cenário futuro. Algumas 

tendências para o cenário de telecomunicações no Brasil nos próximos anos seriam 

(TELEBRASIL, 2010): 

• Estagnação no mercado de telefonia fixa: Devido ao alto custo de 

assinatura este mercado tende a permanecer inalterado, mantendo o 

baixo crescimento apresentado nos anos anteriores; 

• Manutenção do alto crescimento no mercado de celular: Com a 

tecnologia de celulares que suportam 02 chips, faz com que o cliente 

possa ter mais de um chip e aproveitar promoções de diferentes 

operadoras; 

• Crescimento do mercado de banda larga fixa. Com o aumento do 

número de computadores, aumenta a necessidade por internet de alta 

velocidade, existe uma demanda reprimida no setor; 

• Crescimento do mercado de banda larga móvel (3G): As operadoras 

devem continuar ampliando suas redes 3G no Brasil, o que deve 

estimular o uso da banda larga móvel através de modems; 

• Consolidação das operadoras: Estas tendem a se fundir cada vez mais 

seguindo o exemplo da Oi e Brasil Telecom, Telefônica e Vivo, TIM e 

Intelig, etc; 

• Ofertas Tri play ou quadri play: Com a fusão entre as empresas, 

permitirá o crescimento de ofertas do tipo tri play (fixa, banda larga e TV 

por assinatura) ou quadri play (fixa, móvel, banda larga e TV por 

assinatura). 

• Utilização da tecnologia Power Line Comunication (PLC), que é uma 

tecnologia que transforma uma rede de distribuição elétrica em uma 

rede de comunicação, através da superposição de um sinal de 

informação de baixa energia ao sinal de corrente alternada de alta 

potência. A faixa de freqüência utilizada para comunicação é de 1,6 a 50 
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MHz para aplicações banda larga. A sua utilização já foi regulamentada 

pela ANATEL e pela Agência Nacional de Energia elétrica (ANEEL); 

• Iniciação no mercado 4G (banda larga móvel de alta velocidade): 

Pendente ainda regulamentação da Anatel. 

• Iniciação no mercado de MVNO: Ainda pendente regulamentação da 

Anatel, porém há previsão de que saia em breve; 

• Iniciação no mercado de Wimax: Como ocorre também no MVNO ainda 

se aguarda a liberação da regulamentação da Anatel.   
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3. METODOLOGIA 

 

 

A proposta da metodologia é apresentar técnicas e procedimentos utilizados na 

execução de uma pesquisa, sendo um procedimento reflexivo sistemático, controlado e 

crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer 

campo do conhecimento (NICOLINI, 2006). 

Desta forma, uma vez definido o problema da pesquisa cientifica se faz 

necessário à identificação da metodologia científica, mais adequada para resolver o 

problema de forma sistêmica e que ofereça condições de analisar da melhor forma os 

resultados da pesquisa. 

De acordo com Gil (2002), pesquisa científica é um processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método cientifico. O objetivo fundamental da 

pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos. Com isso, utilizar instrumentos e procedimentos científicos na busca para a 

resposta de determinado problema caracteriza a pesquisa como sendo de cunho 

cientifico. 

Segundo Silva e Menezes (2005) existem as seguintes formas de classificação 

das pesquisas. São elas: 

• Do ponto de vista da sua natureza, pode ser: 

o Pesquisa Básica: Objetiva gerar conhecimentos novos úteis para 

o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve 

verdades e interesses universais; 

o Pesquisa Aplicada: Objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática e dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve 

verdades e interesses locais. 

• Do ponto de vista da forma de abordagem do problema pode ser: 

o Pesquisa Quantitativa: Considera que tudo pode ser quantificável, 

o que significa traduzir em números opiniões e informações para 
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classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e de 

técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, 

desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão, 

etc.); 

o Pesquisa Qualitativa: Considera que há uma relação dinâmica 

entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável 

entre o mundo objetivo e subjetividade do sujeito que não pode 

ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa 

qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. 

O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o 

pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva e os 

pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 

• Do ponto de vista de seus objetivos pode ser (GIL, 2002): 

o Pesquisa Explicativa: Visa identificar os fatores que determinam 

ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o 

conhecimento da realidade porque explica a razão, o �porquê� 

das coisas. Quando realizada nas ciências naturais, requer o uso 

do método experimental, e nas ciências sociais requer o uso do 

método observacional. Assume, em geral, as formas de Pesquisa 

Experimental e Pesquisa Expost-facto; 

o Pesquisa Exploratória: Visa proporcionar maior familiaridade com 

o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir 

hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

Assume, em geral, as formas de Pesquisas Bibliográficas e 

Estudo de Caso; 

o Pesquisa Descritiva: Visa descrever as características de 
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determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas 

de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 

Assume, em geral, a forma de levantamento. 

• Do ponto de vista dos procedimentos técnicos a pesquisa pode ser (GIL, 

2002): 

o Pesquisa Bibliográfica: Quando elaborada a partir de material já 

publicado, constituído principalmente de livros, artigos de 

periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet; 

o Pesquisa Experimental: Quando se determina um objeto de 

estudo, selecionam-se as variáveis que seriam capazes de 

influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de observação 

dos efeitos que a variável produz no objeto; 

o Pesquisa Ex-post Facto: É semelhante à pesquisa experimental, 

estuda o objeto após a ocorrência de variações na variável 

dependente no curso natural dos acontecimentos; 

o Pesquisa Documental: Utiliza-se de materiais que ainda não 

receberam nenhum tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados. Dentre eles: documentos conservados em arquivo, 

relatórios de pesquisa ou de empresas; 

o Levantamento: Caracteriza-se pela interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento se deseje conhecer, complementa-

se por análise quantitativa e quando recolhe informações de todo 

o universo pesquisado têm-se o censo; 

o Estudo de Caso: Quando envolve o estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo 

e detalhado conhecimento; 

o Estudo de Campo: É similar ao levantamento, porém, possui 

maior profundidade das questões propostas. É desenvolvida por 
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meio de observação direta das atividades do grupo estudado no 

próprio local onde os fenômenos ocorrem, ou seja, in loco; 

o Pesquisa Ação: Quando concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo. Os pesquisadores e participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 

ou participativo; 

o Pesquisa Participante: Quando se desenvolve a partir da 

interação entre pesquisadores e membros das situações 

investigadas. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2006) existem diversas técnica de coleta de 

dados, dentre elas cabe destaque as seguintes: 

Coleta de Dados Documental 

Indireta Direta 

Pesquisa 
Documental 

A fonte de dados consiste 
em documentos primários 
ou secundários oriundos 
de arquivos públicos ou 

particulares, ou ainda, de 
fontes estatísticas 

Pesquisa de 
Campo 

Observação de fatos 
ou fenômenos tal 

como ocorrem 
espontaneamente. 

Pesquisa 
Bibliográfica 

Os dados podem advir da 
imprensa escrita, dos 
meios audiovisuais, 

material cartográfico ou 
publicações. 

Pesquisa 
realizada em 
laboratório 

Investigação mais 
exata, pois descreve 

e analisa o que ocorre 
em situações 
controladas. 

Coleta de Dados Observacional 

Direta Intensiva Direta Extensiva 
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Observação 

São utilizados os sentidos 
na obtenção de 

determinados fatos da 
realidade 

Questionário 

Série ordenada de 
perguntas que devem 
ser respondidas por 

escrito e sem a 
presença do 

entrevistador. 

Entrevista 

Consiste na reunião de 
duas pessoas, 
entrevistado e 

entrevistador, a fim de 
coletar, por meio de 

conversação, as 
informações de natureza 

profissional. 

Formulário 

Documento que deve 
ser preenchido pelo 

investigador, 
consistindo na coleta 

de informações 
diretamente do 
entrevistado. 

Quadro 14: Técnicas de coleta de dados 

Fonte: Marconi e Lakatos (2006) 

Ainda de acordo com Marconi e Lakatos (2006) os métodos científicos podem 

ser classificados em: 

• Método Dedutivo: Baseado na conexão entre a teoria e os fenômenos. 

Ele enfatiza a racionalidade. Premissas são estabelecidas inicialmente 

para depois se fazer conclusões empíricas corroborando a teoria; 

• Método Indutivo: Baseado na experimentação com a formulação de 

perguntas e respostas. Parte de leis e teorias e procura ampliar o 

conteúdo das conclusões. 

• Método Dialético: Baseado na observação do entorno do fenômeno 

estudado, considerando-o parte de um todo. 

• Método Hipotético-Dedutivo: Baseado no método de tentativa e erro, no 

qual a procura para a solução do problema proposto está relacionada 

com a verificação dos erros na hipótese formulada e a busca por sua 

eliminação. 

A pesquisa apresentada pode ser classificada como uma pesquisa de natureza 

aplicada, de abordagem qualitativa, com objetivo exploratório, e que utilizará o 
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procedimento bibliográfico em um estudo de caso. 

Um estudo de natureza aplicada, pois uma vez gerado o conhecimento, tem 

por objetivo buscar a sua aplicação e neste caso, seria a aplicação do trabalho remoto 

em uma das gerências da empresa de telecomunicações brasileira. 

Possui uma abordagem qualitativa, pois na busca de respostas as questões 

inicialmente levantadas, não faz uso de ferramentas estatísticas e o foco é na obtenção 

de dados descritivos através do contato direto com o objeto estudado. Sendo assim, 

passa-se a fazer a análise dos métodos de trabalho atuais na busca de alternativas 

para a efetiva implementação do trabalho remoto. 

Tem objetivo de caráter exploratório, pois busca não a verificação de teorias, 

mas o aprimoramento de idéias e a familiaridade com o tema estudado. Pois na 

tentativa de elaborar um projeto de implementação do trabalho remoto, utiliza-se todo o 

levantamento bibliográfico em busca de responder as questões propostas por este 

estudo. 

Utilizará procedimento bibliográfico, pois realiza levantamentos em trabalhos 

existentes na área, em livros, monografias, dissertações e teses além de artigos 

publicados em revistas técnicas especializadas na área, com a proposta de 

reconhecimento do estado da arte sobre o tema, análise critica e síntese dos requisitos 

conceituais para a confecção de um projeto de implementação do trabalho remoto.  

É um estudo de casso, pois envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento, 

com isso a implementação deste projeto terá o foco em uma gerência da empresa 

ABC, com isso ocorrerá o detalhamento e o levantamento deste caso em questão. 

Para avaliação da proposta de projeto de implantação do trabalho remoto na 

empresa de telecomunicações ABC, foi elaborado um questionário a ser respondido 

pelos funcionários da gerência estudada e gerentes e diretores diretos da empresa 

ABC. Desta forma, em busca de análises e avaliações referentes ao projeto proposto. 

 

 



 

100100

3.1 BIBLIOMETRIA 

 

 

Desenvolvido pela biblioteconomia e pelas ciências das informações o estudo 

bibliométrico tem como característica a proposição de formas de quantificação do 

conhecimento científico com o intuito de gerar análises a respeito do comportamento 

da pesquisa acadêmica relacionadas a determinados temas ou assuntos (KOBASHI, 

2006). 

As publicações de interesse foram localizadas por meio de consultas nas bases 

de dados dos periódicos da Capes. A pesquisa foi realizada utilizando o Scopus como 

fonte de dados. Foram utilizados os termos �telework�, �teleworking� e �telecommuting� 

como palavras de busca. 

Seguindo o conceito de vida média e obsolência do tema abordado, uma das 

leis da bibliometria prevê a análise da evolução dos artigos publicados. Esta evolução 

está representada no gráfico abaixo: 

Publicações

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

100

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

 

Figura 10: Análise de Publicações 
Fonte: SCOPUS, 2010 
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Conforme apresentado pelo gráfico a abordagem do tema teve início em 1977, 

onde foi publicado o primeiro artigo a respeito, porém apenas quase 15 anos após, em 

1993, que o tema passa a ser abordado com maior freqüência, atingindo o índice de 17 

artigos publicados. 

Até que em 1996 as publicações do tema ganham força e atingem o número de 

82 artigos publicados e sendo mantida esta média até os dias atuais. Sendo observado 

o maior índice no ano de 2009 com 87 artigos publicados com o tema abordado. 

A partir das publicações identificadas, se faz necessário a verificação dos 

principais autores quanto à quantidade de obras publicadas acerca do tema 

pesquisado. 

Foram identificados como os principais autores: Salomon, I.; Mokhtarian, P.L.; 

Peters, P.; Golden, T.D.; Shin, B.; Higa, K.. Sendo demonstrada a evolução das obras 

publicadas de acordo com o gráfico abaixo: 
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Figura 11: Análise de Publicações � Autor / Período 
Fonte: SCOPUS, 2010 
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3.2 SISTEMÁTICA PROPOSTA 

 

 

Conforme objetivo definido ao longo desta pesquisa, seria elaborada uma 

proposta de projeto de implantação do trabalho remoto na gerência de planejamento de 

mercado e inteligência competitiva em uma empresa de telecomunicações brasileira. 

Desta forma serão apresentadas às respectivas etapas do projeto com as ponderações 

cabíveis. 

O fluxograma com as etapas propostas pelo projeto é o seguinte: 
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Figura 12: Fluxograma das etapas do projeto proposto 
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Fonte: Autor, 2010 

 

1° Etapa: Promover discussão: 

Nesta etapa está prevista uma discussão profunda acerca do teletrabalho entre 

os funcionários da gerência em questão com a finalidade de elucidação do tema, com a 

apresentação das potenciais vantagens e desvantagens com a sua futura 

implementação, as alterações possíveis no monitoramento e comunicação entre os 

funcionários, os questionamento quanto a conflito entre estar em casa trabalhando com 

a necessidade de cuidar da família, a redução do contato empresarial do tipo �face a 

face�, a possível alteração do modelo de remuneração, deixando de ser por tempo e 

passando a ser por resultado, novas maneiras de gerenciamento e contato entre 

gerentes e subordinados, etc. 

Todos estes itens devem ser devidamente esclarecidos aos funcionários da 

gerência para que não reste nenhuma dúvida quanto às possíveis alterações que 

possam ocorrer na sua vida ao optar pelo modelo de teletrabalho. 

Como proposta de execução desta etapa seria a contratação de funcionários e 

gerentes que já exercem esta modalidade de trabalho e também estudiosos no assunto 

para darem seus depoimentos pessoais. Outra proposta seria a criação de fóruns 

online de discussão para que outras pessoas da empresa possam opinar e contribuir 

com o tema abordado.  

2° Etapa: Realizar inscrição: 

Uma vez apresentado todos os conceitos referentes ao teletrabalho, os 

funcionários que compõem a gerência de planejamento de mercado e inteligência 

competitiva deverão de forma voluntária optar se querem continuar no modelo atual de 

trabalho, ou se fazem à opção pelo teletrabalho. 

Vale ressaltar que nesta etapa a decisão do funcionário deverá ser 

inteiramente respeitada. Este não poderá sofrer qualquer tipo de pressão por parte da 

organização e dos outros funcionários da gerência em questão. 

Deverá ser previsto um tempo hábil para tomada deste tipo de decisão uma 
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vez que ela causará impacto nas esferas sociais e profissionais do trabalhador. 

3º ETAPA: Avaliar pré-requisitos: 

Nesta etapa serão verificados os pré-requisitos que a literatura coloca como 

sendo necessários para o exercício do teletrabalho. Conforme defendido por Gauthier 

& Dorin (1996) seriam realizados testes psicológicos a fim de verificação das 

características necessárias, algumas destas já expostas na tabela 17. 

Faz-se necessário à devida explicação prévia dos critérios utilizados pelos 

testes psicológicos, para que o processo tenha a máxima transparência. Outra 

sugestão seria a contratação de uma consultoria externa e independente a empresa 

para a realização destes testes a fim de manter total independência e idoneidade nos 

resultados apresentados. 

Todos os funcionários que optaram por atuar remotamente e realizaram os 

testes psicológicos, deverão receber o resultado da avaliação. Caso determinado 

funcionário que tenha optado por atuar remotamente e não tenha sido aprovado nos 

testes psicológicos, este deverá receber o resultado de sua avaliação sendo previsto 

um possível treinamento para desenvolver essa deficiência apresentada. 

4º ETAPA: Escolher flexibilidade do local de trabalho: 

Nesta etapa será definido qual dos tipos de teletrabalho deverá ser escolhido: 

domiciliar, centro satélite, móvel ou escritório satélite. 

A escolha do tipo do teletrabalho vai variar de acordo do quanto à empresa 

está disposta a investir inicialmente. Caso esteja disposta a investir uma verba na 

aquisição de equipamento e infra-estrutura para construção de escritório na casa do 

trabalhador (home-office) o modelo escolhido deverá ser o domiciliar, por motivos já 

exposto anteriormente, cabendo destaque:  

• Evitar que os trabalhadores se desloquem até o escritório da empresa 

(com isso redução da poluição, diminuição do stress com o trânsito), 

• Otimização do maior espaço livre no escritório; 

• Redução dos custos relativos à energia, água, vale transporte dos 
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trabalhadores, material de escritório, etc. 

• Aumento da produtividade. 

Com este modelo deverá também ser prevista a aquisição de licenças aos 

softwares utilizados pela equipe de planejamento do mercado, que atualmente o 

acesso está disponível apenas nos escritórios da empresa. 

Caso a empresa não esteja disposta a fazer qualquer tipo de investimento 

desta ordem à sugestão seria a implantação do teletrabalho na modalidade escritórios 

satélites. Sendo assim o teletrabalhador ao invés de trabalhar no escritório localizado 

no bairro do Leblon, passariam a atuar nos escritórios mais próximos a sua residência, 

conforme já apresentado na tabela 15. 

5º ETAPA: Escolher flexibilidade do horário de trabalho: 

Nesta etapa será definido qual a flexibilidade de horário a ser exercida pelo 

teletrabalhador. De acordo com as atividades exercidas pela gerência em estudo se 

sugere que seja exercido o teletrabalho na modalidade parcial. 

Cada teletrabalhador trabalharia em seu posto de trabalho (domiciliar ou 

escritório satélite) e em 1 dia da semana haveria uma reunião com todos os 

funcionários da gerência para que se possa fazer o devido acompanhamento das 

metas anuais. Neste mesmo dia também estariam previstas reuniões com outras 

gerências da empresa para que pudesse tratar de outros assuntos de interesse da 

organização. 

Cabe ressaltar que esta periodicidade de encontro de uma vez na semana 

entre os trabalhadores da gerência pode e deve ser revisto de acordo com o 

desenvolvimento da implantação do teletrabalho. Caso exista a necessidade de 

aumentar ou reduzir a quantidade destes encontros, estes deverão ser feitos. 

Para que se evite desencontros e mal estar com os demais funcionários da 

empresa, é necessário que toda a organização esteja ciente dos funcionários que estão 

trabalhando remotamente e os respectivos dias que estariam presentes no escritório, 

com isso ninguém seria surpreendido com a possível ausência dos teletrabalhadores. 
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6º ETAPA: Alterar modelo de remuneração: 

Conforme já apresentado, o modelo de remuneração atualmente exercido pela 

organização tem como variável o tempo em que o funcionário está presente no 

escritório da empresa. Não fazendo nenhuma referência quanto à maneira que o 

trabalho é realizado assim como ao alcance das metas anuais estipuladas. 

Diante da dificuldade em se manter este modelo de remuneração, caso se opte 

pelo teletrabalho domiciliar, é sugerida a alteração deste modelo atual para outro cuja 

base seria o alcance dos objetivos estipulados. 

Com isso este trabalhador passaria a ser remunerado de acordo com as 

atividades exercidas, onde se manteria a atualização dos relatórios e o desdobramento 

das metas anuais em etapas mensais (que seriam definidas conjuntamente entre o 

gerente e o funcionário). 

Não está previsto nenhum acréscimo de salário com este novo modelo de 

remuneração, apesar de que nada impede que a organização o faça, ou melhor, 

promova algum tipo de bonificação no caso de antecipação das metas estipuladas pela 

alta direção. 

Deverá ser previsto um beneficio referente ao reembolso do teletrabalhador 

que atue em casa, do custo referente à energia elétrica.  

Caso seja feita a opção pelo teletrabalho do tipo escritório satélite a 

remuneração atual não necessitaria de alteração. Uma vez que o funcionário 

continuaria a ter que está presente em um dos escritórios da empresa, 

conseqüentemente continuaria tendo um cartão de ponto e assim a remuneração por 

tempo no escritório ainda poderia ser aplicada. 

7º ETAPA: Analisar modelo de comunicação: 

Com a implantação do trabalho remoto e consequentemente a redução do 

contato do tipo face a face, o modelo de comunicação deve ser revisto. 

Na gerência estudada a comunicação predominantemente utilizada é o e-mail e 

o celular corporativo. Com isso não se faz necessária a sua alteração com a 

implantação do teletrabalho na organização, uma vez que estes dois tipos suprem 
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perfeitamente a necessidade. 

8º ETAPA: Analisar ferramentas informacionais: 

As fontes necessárias para a realização do trabalho pela equipe de inteligência 

competitiva são sites das empresas concorrentes, relatórios de pesquisas. O que 

demonstra uma facilidade de obtenção caso haja um computador com acesso a 

Internet. Já para a equipe de planejamento de mercado, esta faz uso de base de dados 

internas e corporativas, softwares particulares, etc. 

Com isso especialmente para a equipe de planejamento de mercado deverá 

ser prevista instalação destes softwares na residência do teletrabalhador (através da 

obtenção de licenças) tal como a liberação do seu acesso. 

Além destes itens, deverá ser prevista a devida configuração do e-mail 

corporativo, acesso a intranet, acesso à rede corporativa, etc. 

A estrutura que a empresa possui de atendimento aos chamados de reparos 

referentes à micro informática deverá ser mantida. Onde o funcionário pode abrir um 

chamado através do telefone ou intranet e o profissional da área de informática 

consegue acessar o computador do funcionário remotamente e com isso resolver o 

problema, não necessitando com isso da presença física deste profissional. 

Deverá ser definido na organização um grupo de profissionais especialistas na 

área de informática que trabalhem no modelo de sobreaviso, este grupo ficaria a 

disposição dos teletrabalhadores para resolução dos problemas de micro informática 

que porventura não foram solucionados pelo atendimento remoto. Assim o profissional 

que faça parte deste grupo, deverá, quando necessário, ir até a residência do 

teletrabalhador, a qualquer momento do dia, logicamente, salvo a urgência da 

solicitação. 

No caso do teletrabalho domiciliar deverá estar prevista a aquisição de 

computadores, impressoras, serviço de Internet banda larga que suportem a atividade 

exercida para que esta possa ser executada da melhor maneira. 

Todas estas alterações serão necessárias caso o modelo teletrabalho 

domiciliar seja o escolhido, caso a escolha seja pelo escritório satélite não é necessária 
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qualquer tipo de alteração neste sentido. 

9º ETAPA: Analisar modelo hierárquico: 

A relação entre gerente e seus subordinados na gerência de planejamento de 

mercado e inteligência competitiva já é pautada mais na orientação que no controle. O 

que vai de encontro com a administração por objetivos como é proposta pela literatura, 

como sendo o melhor modelo no caso do teletrabalho. 

Conforme mencionado na literatura, a empresa deverá realizar cursos e 

treinamentos, para o gerente e para o teletrabalhador, que abordem como gerenciar e 

ser gerenciado a distância, pois este novo modelo de hierarquização é bastante 

diferente do atual. 

No intuito de minimizar o tempo dispensado com indefinições quanto à 

hierarquia referente a atribuições e responsabilidades fica como sugestão a elaboração 

conjunta entre gerente e funcionário de um plano de hierarquização. Onde devem estar 

bem definidas as atribuições e responsabilidades de ambas as partes. 

10º ETAPA: Elaborar contrato de trabalho 

Devido às lacunas existentes na legislação brasileira quanto à regulamentação 

do trabalho remoto, conforme já mencionado no capítulo referente às questões legais 

do teletrabalho, deverá ser elaborado pela área jurídica da empresa um contrato 

especial aos funcionários que forem atuar nesta modalidade. 

Este contrato deverá conter algumas diretrizes tais como: 

• Explicitação do modelo de teletrabalho exercido pelo funcionário 

(domiciliar ou escritório satélite); 

• Explicitação da flexibilidade do horário do funcionário com a implantação 

do teletrabalho; 

• Explicitação do novo modelo de remuneração, com o detalhamento da 

forma de mensuração das metas, o impacto na remuneração do 

cumprimento ou não das metas; 

• Garantir a possibilidade do retorno ao trabalho tradicional (escritório da 



 

110110

empresa) caso o trabalhador não se adapte ao trabalho remoto. 

A função do contrato é deixar registradas todas as alterações que serão 

ocorridas com a implantação do novo modelo de trabalho. 

Uma vez realizadas estas 10 etapas acredita-se que a empresa estaria apta a 

implantar o teletrabalho na gerência de planejamento de mercado e inteligência 

competitiva, a fim de demonstrar as alterações propostas com a implantação do 

teletrabalho segue tabela com a comparação entre o modelo atual e o proposto. 

 

Variável Modelo Atual Modelo Proposto 

Local de Trabalho Escritório da empresa 
Domiciliar ou escritório 

satélite 

Horário de Trabalho 8h diárias 
Flexível sem definição de 

horas mínimas 

Remuneração 
Determinada por tempo no 

escritório da empresa 

Determinada pelo 

cumprimento dos objetivos 

Comunicação 
E-mail e celulares 

corporativos 

E-mail e celulares 

corporativos 

Ferramentas Informacionais 
Internet e base de dados 

corporativa 

Internet, base de dados 

corporativa, porém com 

possibilidade de acesso 

remoto 

Hierarquia 
Baseado na confiança, porém 

com pequeno viés de controle

Puramente baseado na 

confiança 

Contrato de Trabalho Padrão, com base na CLT 
Contrato especial destacando 

os detalhes do teletrabalho 

Quadro 15: Comparativo entre o modelo atual e o proposto 

Fonte: Autor 

 



 

111111

4. ESTUDO DO CASO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 A EMPRESA 

 

 

Em 1998, com a privatização promovida pelo Ministério das Comunicações a 

empresa estatal Telebrás foi dividida em doze companhias: três holdings das 

concessionárias regionais de telefonia fixa, uma holding da operadora de longa 

distância e oito holdings das concessionárias da telefonia móvel Banda A.  

A empresa estudada é uma das maiores operadora de telecomunicações do 

país em faturamento e a maior empresa de telefonia fixa da América do Sul com base 

no número total de linhas em serviço. 

Com o objetivo de manter a liderança de mercado, expandir as operações e 

melhorar o desempenho financeiro do grupo, a empresa buscou tirar proveito de sua 

principal vantagem competitiva: ser a primeira empresa integrada do país e líder nos 

serviços de telecomunicações da região em que atua. Sua estratégia geral inclui: 

• A partir de um portfólio diversificado e através de uma abordagem 

orientada ao cliente de forma segmentada, desenvolver ofertas 

integradas e em linha com suas reais necessidades. Por meio desta 

diretriz a empresa busca a fidelização e o aumento da receita média do 

cliente; 

• Continuar o crescimento de seus negócios móveis e banda larga, 

focando em rentabilidade. Desde o lançamento das operações móveis 

até o final de 2005, o foco foi a aquisição de clientes em busca de escala 

e liderança do mercado. A partir de 2006 o grupo passou a adotar uma 

estratégia de segmentação na aquisição de clientes, eliminando subsídio 

do pré-pago. A banda larga também segue como uma das alavancas de 

crescimento, haja vista a baixa penetração na região; 

• Oferecer planos alternativos flexíveis em minutos, de acordo com as 
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necessidades dos clientes, antecipando as novas regras implementadas 

pelo órgão regulador brasileiro; 

• Continuar aprimorando a alocação de capital na busca da melhora 

contínua da eficiência operacional, com o objetivo de redução de custos 

e ao mesmo tempo perseguir economias de escala; 

• Atuar como um agente consolidador, avaliando oportunidades de 

consolidação no Brasil com vistas a aumentar a participação de 

mercado, ampliar portfólio de produtos ou melhorar eficiência através de 

sinergias potenciais; 

• Continuar a explorar novas tecnologias, estudando-as constantemente 

e, por vezes, explorando-as em futuras implementações. 

Com a visão de ser a melhor empresa de serviços, que aproxima as pessoas e 

gera valor para os clientes, colaboradores, sociedade e acionistas. 

Dentre os valores da organização destacam-se: 

• Meritocracia: Sua contribuição e seu reconhecimento não têm limites; 

• Confiança: Você não ganha, você conquista; 

• Integridade: A ética e a humildade são fundamentais; 

• Simples: A simplicidade traz a rapidez e a rapidez traz o sucesso; 

• Time: Ninguém sozinho é melhor do que todos juntos; 

• Pessoas: Pessoas inteligentes atraem pessoas inteligentes. O contrário 

também é verdadeiro; 

• Resultado: Nada substitui o lucro; 

• Sucesso: Sucesso construído por todos é sucesso repartido por todos; 

• Excelência: O conquistar e repartir conhecimento vivo é o que distingue 

Você e a Nossa Empresa; 

• A regra do patrão: O cliente sempre tem razão. 
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A empresa oferece um leque de produtos de comunicações integrados e 

convergentes que incluem serviços tradicionais de telefonia fixa, móvel, transmissão de 

dados (inclusive banda larga), ISP e outros serviços a residências, usuários 

corporativos de pequeno, médio e grande porte, agências governamentais e outras 

empresas de telecomunicações. 

O negócio de telefonia fixa nas Regiões I e II inclui serviços locais e de longa 

distância, serviços de uso de redes (interconexão) e de telefones públicos, conforme as 

concessões e autorizações outorgadas pela ANATEL. Ela é uma das maiores 

empresas de telefonia fixa da América do Sul em termos de número de linhas 

instaladas, de acordo com dados de 31 de dezembro de 2009.  

Nessa data, a empresa possuía 11,4 milhões de linhas fixas em operação, o 

que a tornava a maior prestadora de serviços de telefonia fixa da Região I, com uma 

parcela de mercado de 82,9% do total de linhas fixas instaladas na Região. Na Região 

II, no mesmo período, possuía 5,3 milhões de linhas fixas em operação, e detinha 

68,5% do mercado de linhas fixas instaladas na Região (ANATEL, 2010). 

A empresa presta serviços de telefonia móvel em todo o Brasil. Considerando 

os 23,5 milhões de assinantes móveis na Região I ao final de 2009, ela figura como 

uma das principais prestadoras de serviços de telefonia móvel nesta região, com uma 

parcela de mercado de 27,8% do total dos assinantes de celulares da região no mesmo 

período (ANATEL, 2010).  

A empresa é uma das principais prestadoras de serviços de telefonia móvel 

também na Região II. Ao final de 2009, possuía 7,1 milhões de assinantes e uma 

parcela de mercado em 16,0% do total de assinantes de celulares na região (ANATEL, 

2010). 

A empresa na Região III, em 31 de dezembro de 2009, já possuía uma parcela 

de mercado de 12,0% do total de assinantes de celulares na região (ANATEL, 2010). 

A empresa oferece uma diversidade de serviços de transmissão de dados em 

alta velocidade. Os serviços de banda larga, que utilizam, principalmente, a tecnologia 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line). Em 2009, ela possuía 4,1 milhões de 
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assinantes de ADSL.  

A empresa presta serviços de TV por assinatura, usa uma rede híbrida de fibra 

óptica e cabo co-axial bidirecional (HFC) que permite oferecer uma variedade de 

serviços interativos como cursos à distância, telefonia e telemedicina, entre outros. 

Em novembro de 2008, a ANATEL autorizou a empresa a prestar serviços de 

TV por assinatura em todo o Brasil, utilizando tecnologia por satélite DTH. O 

lançamento desse serviço foi realizado em julho de 2009, inicialmente apenas para as 

cidades do estado do Rio de Janeiro. 

A base de usuários de TV por assinatura, em 2009, atingiu 234 mil clientes, dos 

quais 60 mil assinantes de TV a cabo e 174 mil de DTH. Após lançamento em 

julho/2009 no Rio de Janeiro, o produto foi ampliado para quatro estados (Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina).  A empresa espera ampliar o 

serviço para todo o país, de forma gradual, planejando oferecer ao Brasil inteiro até o 

fim de 2010. 

A receita bruta consolidada da empresa no ano de 2009 foi de R$ 45.708 

milhões contra R$ 43.962 milhões reportados em 2008 (+4,0%). Por mais um ano, o 

aumento ocorreu devido à expansão dos serviços móveis e dos serviços de 

comunicação de dados, que, juntos, já representaram 40,9% da receita bruta 

consolidada no ano. A receita líquida consolidada totalizou R$ 29.881 milhões, estável 

em relação a 2008. 

A telefonia móvel foi uma importante fonte de crescimento, cuja receita cresceu 

16,5% no ano de 2009 (R$ 1.401 milhões). A receita de telefonia móvel representou 

21,6% da receita bruta consolidada (19,3% em 2008), sendo responsável por 80% do 

crescimento anual da receita total consolidada. 

A empresa possui em seu quadro de funcionários 12.372 colaboradores, 251 

estagiários, 65 aprendizes técnicos e 297 portadores de deficiência. Do total de 

Colaboradores, 62% são do sexo masculino e 38% do sexo feminino. Os cargos 

executivos são integrados por 76% de homens e 24% de mulheres. 

A média de idade dos colaboradores é de 36 anos, com um tempo médio de 
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empresa de oito anos. A empresa está presente em 26 estados mais o Distrito Federal, 

com profissionais alocados em mais de 150 endereços. 

Do total de colaboradores da empresa 54,8% estão na faixa etária de 18 a 35 

anos, 44,7% de 36 a 60 anos e acima de 60 anos, apenas 40 funcionários, 

representando apenas 0,5% do total da empresa. 

Quanto à escolaridade de seus funcionários, 57 (0,5%) dos funcionários 

possuem apenas o ensino fundamental, outros 3903 (31,5%) apresentando apenas o 

ensino médio, 6603 (53,4%) dos colaboradores possuem ensino superior e fechando o 

quadro outros 1809 (14,6%) possuem pós-graduação, mestrado ou doutorado. 

Tem ocorrido um crescimento do número de funcionário com nível de 

escolaridade de nível superior e pós-graduação/mestrado/doutorado ao mesmo tempo 

em que se percebe uma redução do quadro de pessoal dos outros níveis de 

escolaridade. 

A remuneração média dos funcionários da empresa, em 2009, foi de 

aproximadamente R$ 7.800,00 por mês, valor este que mais que dobro com relação ao 

reportado no ano anterior que ficou no patamar de R$ 3.900,00. 

Segue abaixo, tabela com a evolução dos principais indicadores de recursos 

humanos da empresa. 
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Figura 13: Evolução dos principais indicadores de recursos humanos da empresa 
Fonte: Site da empresa ABC, 2010 

 

Dos 12.372 funcionários que trabalhavam na empresa no ano de 2009, apenas 

cerca de 300 (2%) trabalham em um modelo de trabalho remoto. Vale ressaltar que 

todos estes colaboradores possuem o cargo de Gerentes de Venda, pessoa 

responsável por prospectar e manter grandes clientes para a organização.  

Não existe nenhum outro cargo na empresa que trabalhe oficialmente remoto, 

apesar de que muitos colaboradores possuem acesso remoto em suas residências e 

acesso a e-mail corporativo via celular, mas estas ferramentas são utilizadas de 

maneiras complementares (após o expediente normal de trabalho). 

A estrutura organizacional da empresa é composta pela Presidência e outras 

16 Superintendências dentre elas: Operações, Mercado, Jurídica, Administrativa, etc. 
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4.2 A GERÊNCIA 

 

 

A gerência que será alvo do estudo de caso é a de Planejamento de Mercado e 

Inteligência Competitiva, esta se encontra subordinada a superintendência de mercado 

e a diretoria de marketing, conforme organograma simplificado abaixo (Documento da 

empresa ABC): 

 

Figura 14: Organograma simplificado da empresa estudada 
Fonte: Site da empresa, 2010 

 

A Gerência de Planejamento de Mercado e Inteligência Competitiva é 

composta por 10 funcionários, dentre eles: 01 gerente, 02 coordenadores, 03 

especialistas, 02 analistas seniores, 01 analista pleno, 01 analista júnior. 
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Dentre as principais atribuições da gerência em questão temos: 

• Dimensionar e projetar o mercado de telecomunicações (telefonia fixa, 

móvel e banda larga); 

• Entender os clientes atuais e potenciais; 

• Acompanhar mudanças mercadológicas; 

• Antecipar ações dos concorrentes; 

• Identificar sucessos e fracassos (dentro e fora do mercado); 

• Conhecer métodos, processos, tecnologias que possam afetar o 

negócio; 

• Conhecer mudanças econômicas, legais, políticas e regulatórias. 

Internamente existe uma subdivisão da gerência em 02 setores onde possui 

uma equipe dedicada aos assuntos de inteligência competitiva e outra equipe para os 

assuntos de planejamento de mercado. 

A equipe de inteligência competitiva é composta por 01 coordenador, 01 

especialista e 01 analista sênior e 01 analista júnior. 

Lembrando que inteligência competitiva é um processo informacional proativo 

que conduz à melhor tomada de decisão, seja ela estratégica ou operacional. É um 

processo sistemático que visa descobrir as forças que regem os negócios, reduzir o 

risco e conduzir o tomador de decisão a agir antecipadamente, bem como proteger o 

conhecimento gerado (ABRAIC, 2010). 

Esta equipe tem como responsabilidade a coleta / busca de informações das 

empresas concorrentes, tal como sua análise e sua divulgação interna aos agentes 

interessados, sendo a equipe o ponto focal da empresa para todo e qualquer assunto 

de inteligência competitiva. 

A divulgação e atualização das informações ocorrem através de relatórios 

disponibilizados na intranet cujo acesso é controlado. São utilizadas diversas fontes 

para confecção destes relatórios dentre elas cabe destaque: 
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• Balanço das operadoras concorrentes; 

• Site das operadoras concorrentes; 

• Site da ANATEL; 

• Relatório de Bancos de investimentos; 

• Relatórios de Mercado (Ibope, IDC, etc.); 

• Pesquisas internas. 

Os principais relatórios disponibilizados e desenvolvidos pela equipe são: 

• �Books da Concorrência�: Análise trimestral dos indicadores financeiros, 

operacionais, investimentos publicitários, promoções, mídias, notícias e 

cobertura dos principais concorrentes. 

• �Book Consolidado�: Análise mensal comparativa entre as operadoras 

com os principais indicadores operacionais, ofertas e investimentos 

publicitários. 

• �Monitoramento de preços de aparelhos�: Mapeamento trimestral dos 

subsídios de aparelhos concedidos pela concorrência em alguns 

estados. 

Cabe ressaltar, que as informações contidas nos relatórios são retro-

alimentadas e sujeitas a alterações de acordo com as novas demandas solicitadas 

pelos clientes dos relatórios. 

Com isso é perceptível que os métodos de trabalho de análise e divulgação 

dos relatórios são estruturados existindo assim uma rotina de atualização para cada 

relatório, como as fontes são externa e de fácil acesso possibilitando a sua consulta de 

qualquer lugar com acesso a internet, independente de ser o escritório da empresa. 

A outra equipe que compõe a gerência em estudo é a de planejamento de 

mercado que é composta por 1 coordenador, 2 especialistas e 1 analista sênior e 1 

analista pleno. 

Esta equipe é responsável pelo dimensionamento do mercado de telefonia fixa, 
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móvel e de banda larga e assim o faz através de inferências estatísticas e projeção de 

tendências. 

Como ocorre na equipe de inteligência competitiva, a divulgação e atualização 

das informações ocorrem através de relatórios disponibilizados na intranet cujo acesso 

é controlado. São utilizadas diversas fontes para confecção destes relatórios dentre 

elas cabe destaque: 

• Bases de dados informacionais internas; 

• Sistemas de informação internos; 

• Programa SAS; 

•  Programa de Business Object; 

• Dados de mercado (Site Anatel); 

Os principais relatórios disponibilizados e desenvolvidos pela equipe são: 

• �Newton�: Relatório de atualização semanal, com informações da 

quantidade de ativações, cancelamentos e a base de clientes do 

mercado, por concorrente com detalhamento por estado e DDD; 

• �Dimensionamento de Acesso�: Relatório de atualização mensal, com 

informações de quantidade de ativações, cancelamentos e a base de 

clientes das operadoras com detalhamento por tipo de pagamento (pós 

e pré-pago); 

• �Longa Distância�: Relatório de atualização mensal com informações da 

quantidade de minutos trafegados por código de seleção da prestadora 

(CSP) escolhido. 

Existem métodos estruturados de trabalho para a análise e divulgação dos 

relatórios estes que possuem sua rotina de atualização. Diferentemente dos relatórios 

atualizados pela equipe de inteligência competitiva, as fontes necessárias para equipe 

de planejamento de mercado são sistemas informacionais internos, onde o acesso 

depende de login, senha e licenças, o que dificulta uma possível implantação do 

trabalho remoto. 
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Desta maneira, ambas as equipes possuem métodos de trabalho estruturados 

e passam maior parte do tempo, dedicadas à atualização e melhoria dos relatórios. 

Surgem esporadicamente algumas outras demandas extras, porém todas com algum 

vínculo com os relatórios em questão. 

Anualmente o conselho administrativo, juntamente com a alta direção da 

empresa estipula metas e diretrizes para a organização e estas são desdobradas até o 

último nível da organização. 

Com isso, uma vez estipulado às diretrizes para as gerências, estas são 

desdobradas entre os membros da equipe. Estas metas são normalmente definidas no 

mês de abril de cada ano, e os prazos para finalização dos mesmos vão até o final do 

ano. 

Com isso cada funcionário da gerência de planejamento de mercado e 

inteligência competitiva, possui a sua rotina de trabalho, que consiste na atualização de 

um determinado relatório, e suas metas anuais, que variam desde a geração de um 

novo relatório, a uma possível melhoria em algum já existente. Desta maneira cada 

funcionário possui muito bem definido qual é o trabalho que deve ser realizado e 

quando deverá ser feito, possuindo com isso uma estrutura que facilita muito o 

trabalho, onde a hierarquia é mais voltada para a orientação que o controle, um ponto 

que facilita uma possível implementação do trabalho remoto. 

Apesar dos funcionários possuírem metas anuais estabelecidas, não existe 

uma remuneração variável de acordo com o cumprimento ou não destas. Esta 

remuneração só é considerada ao nível hierárquico mínimo de gerente. Com isso 

diretores, gerentes seniores e juniores, possuem esta remuneração variável de acordo 

com as metas, que são executadas pelos seus funcionários (que nada ganham a mais 

por isso). 

A remuneração salarial ocorre de forma mensal, com base nas horas 

trabalhadas pelo funcionário. A empresa adota o regime de 8 horas diárias, possuindo 

uma flexibilidade nos horários de entrada e saída tal como no de almoço. 

Na gerência em questão, os horários são analisados mensalmente pelo 
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gerente onde são verificadas as horas trabalhadas ao longo do mês. A empresa adota 

o sistema de banco de horas onde é estimulado que o funcionário fique em torno de 30 

horas negativas e com isso evite ao máximo que este fique positivo gerando horas 

extras a pagar onerando o centro de custo da gerência. 

Além desta remuneração fixa, os funcionários possuem remuneração variável 

global, esta que é dependente de metas gerais da organização, que independe de sua 

atuação direta. Cada meta possui um determinado peso nesta remuneração que 

normalmente varia de 0,5 a 2,0 salários. Como exemplos dessas metas têm: 

• Alcançar índice de satisfação de clientes igual a 95%; 

• Ser líder em market-share na telefonia móvel no Brasil; 

• Redução de custos de 10% em relação ao ano anterior. 

Para complementar a remuneração dos funcionários, existem os outros 

benefícios complementares, tais como: Auxilio transporte, vale refeição, plano de 

saúde, previdência privada e celular corporativo. 

A empresa possui escritórios em todos os estados do Brasil, o escritório da 

gerência estudada fica no Rio de Janeiro no bairro do Leblon, mas além deste a cidade 

do Rio de Janeiro possui outros 07 escritórios, cujos bairros são: Ipanema, Leme, 02 

escritórios em botafogo e outros 03 escritórios no centro. 

Mapeando as localidades em que trabalham os funcionários da gerência de 

inteligência competitiva e planejamento de mercado e verificando os escritórios 

existentes mais próximos chega-se ao seguinte resultado: 

Quantidade 

de 

Funcionários 

Bairro que 

Reside 

Escritório 

mais Próximo

Tempo 

Deslocamento 

Atual (min) 

Novo Tempo 

de 

Deslocamento 

(min)  

Economia 

de Tempo 

(min) 

01 Ipanema Ipanema 20 10 10 

01 Leblon Leblon 20 20 0 
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01 Lagoa Leblon 25 25 0 

04 Tijuca Centro 120 50 70 

01 Botafogo Botafogo 60 20 40 

01 Barra Leblon 180 180 0 

01 Méier Centro 180 80 100 

Quadro 16: Relação entre o local de trabalho com o local de moradia 

Fonte: Autor 

 

Analisando a tabela em questão é verificado que apenas 03 funcionários 

trabalham no escritório mais próximo de sua residência o que corresponde a 27% do 

quadro de funcionários, enquanto o escritório localizado no Centro seria a opção mais 

próxima para 50% dos funcionários da gerência. 

Com a mudança de escritório de trabalho, como visto na tabela, é possível 

chegar a uma economia de 430 min diários (7h 10 min) entre todos os funcionários da 

gerência estudada. Fazendo uma rápida extrapolação em caráter semanal chega-se a 

2150 min (35h 50min). Em determinado caso, ocorre uma economia de 100 min (1h 

40min) diários. Tempo este que está simplesmente sendo desperdiçado com o simples 

deslocamento dos funcionários que poderia ser evitado gerando maior qualidade de 

vida e motivação ao funcionário.   

Outra questão que deve ser considerada é maneira como é realizada a 

comunicação entre todos os agentes envolvidos no trabalho. Devido à grande 

dispersão dos escritórios e conseqüentemente dos funcionários da empresa pelo Brasil 

a comunicação se faz basicamente por e-mail corporativo e em casos mais simples e 

de maior urgência se faz uso do telefone celular corporativo, onde a ligação entre 

funcionários da empresa é gratuita. Este é um ponto muito positivo para a empresa, 

pois diminui a burocratização de envio de e-mails e torna ao mesmo tempo um 

facilitador na futura implementação do trabalho remoto, uma vez que com essas 

ferramentas se evita o encontro pessoal que muitas vezes é desnecessário e que 
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dificultaria a implantação do trabalho remoto. 

 

 

4.3 A GERÊNCIA E O TELETRABALHO 

 

 

Uma vez conhecido o negócio da empresa, tais como suas estratégias, suas 

características organizacionais e o detalhamento do método de trabalho da gerência 

em estudo se faz necessário a verificação da probabilidade da implantação do projeto 

de trabalho remoto. 

Vale lembrar que a motivação principal para as empresas adotarem o 

teletrabalho é a melhoria da produtividade do trabalho realizado. Experiências mostram 

que o teletrabalhador é mais produtivo do que o trabalhador clássico devido a uma 

melhor qualidade de vida e a uma maior autonomia (DUMÉNIL & ROUX, 1995). 

De acordo com Gauthier & Dorin (1996), a comparação das atividades 

realizadas no escritório e no domicilio se dão de acordo com a tabela abaixo: 

Funcionário no Escritório Funcionário no Domicílio 

Trabalho: 50% Trabalho: 89% 

Interrupções: 20%  

Segurança: 5%  

Trajeto: 10%  

Pausas: 8% Pausas: 11% 

Deslocamento: 7%  

Quadro 17: Comparação das atividades realizadas no escritório e no domicilio 

Fonte: GAUTHIER & DORIN (1996) 

De acordo com a tabela a produtividade do empregado na modalidade remota, 

é acrescida em 39% (89% contra 50%) muito atribuído ao fato de economia de tempo 
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com interrupções, questões de segurança, trajeto e deslocamento, itens estes que 

chegam a consumir 42% do tempo do trabalhador no escritório. 

Apesar de parecer ótimo, ao menos na visão do empregador a implantação do 

teletrabalho em sua organização, devido ao ganho na produtividade, não são todos os 

tipos de atividades que se adaptam a esta modalidade. De acordo com Gauthier & 

Dorin (1996) algumas características do trabalho são necessárias para que possa ser 

exercido o teletrabalho, são elas: 

• Pouca necessidade de comunicação freqüente, face a face; 

• Grande necessidade de longos períodos de concentração; 

• Resultados claramente definidos; 

• Etapas e objetivos identificáveis; 

• Pouca necessidade de acesso a informações ou material por meio não 

informatizado; 

• Pouca necessidade de espaço para arquivamento de material. 

Dado estes itens abordados vale a comparação com a atividade exercida pelos 

funcionários da gerência de planejamento de mercado e inteligência competitiva. 

Com características abordadas por Gauthier & Dorin (1996) é possível fazer as 

seguintes ponderações: 

1. Pouca necessidade de comunicação freqüente, face a face � Como visto 

pela natureza do trabalho, a comunicação se faz prioritariamente por e-

mail ou via telefone celular coorporativo, desta maneira este item não é 

impeditivo a implementação do trabalho remoto; 

2. Grande necessidade de longos períodos de concentração � Conforme 

descrito anteriormente, o trabalho exercido pelos funcionários da gerência 

de planejamento de mercado e inteligência competitiva é extremamente 

analítico envolvendo muitas vezes um grande volume de dados, o que 

exige longos períodos de concentração, desta maneira este item também 

não é impeditivo a implementação do trabalho remoto; 
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3. Resultados claramente definidos � Conforme também já abordado, os 

funcionários que compõem essa gerência, possuem tarefas bem definidas 

no que diz respeito ao seu escopo e prazo, tal como ocorre nos projetos 

que são definidos anualmente pelo gerente. Desta maneira este item 

também não é impeditivo a implementação do trabalho remoto; 

4. Etapas e objetivos identificáveis � Uma vez ocorrido o desdobramento da 

meta do gerente aos seus subordinados, momento em que são atribuídas 

metas e estabelecidos etapas e indicadores de avaliação, os funcionários 

passam a ter objetivos identificáveis e mensuráveis. Desta maneira este 

item também não é impeditivo a implementação do trabalho remoto; 

5. Pouca necessidade de acesso a informações ou material por meio não 

informatizados � Neste item ocorre visões diferentes dentro na mesma 

gerência, enquanto a equipe de inteligência competitiva como visto, 

necessita apenas de informações facilmente disponíveis em sites e 

proveniente de institutos de pesquisa o que é um facilitador para adoção 

do trabalho remoto a equipe de planejamento de mercado faz uso de 

softwares corporativos, dependendo assim de licença para sua utilização, 

desta maneira seria um complicador para a adoção do trabalho remoto na 

modalidade home-office. 

6. Pouca necessidade de espaço para arquivamento de material � A 

necessidade de arquivamento de material da gerência em questão é 

praticamente nulo, uma vez que todo o material necessário encontra-se 

em meio digital, com isso este item não seria impeditivo na 

implementação do trabalho remoto. 

Várias centenas de atividades compatíveis com o teletrabalho foram 

recenseadas nos Estados Unidos. Diversos exemplos dessas atividades podem ser 

enumerados, tais como (BLASCO & LOUBET, 1995): 

• Recursos humanos: Administração de pessoal, recrutamento, gestão de 

formação; 
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• Comunicação: Acompanhamento de marcas, lançamento de campanhas 

institucionais e retorno na mídia, preparação de eventos; 

• Contabilidade / finanças / auditoria: Tratamento de faturas, 

contabilidade, preparação de relatórios e auditorias, gestão de 

tesouraria; 

• Comercial e marketing: Administração de vendas, gestão pós-venda, 

preparação de estudos, acompanhamento de mercado; 

• Informática: desenvolvimento de sistema, manutenção de sistemas; 

• Planejamento: Estudos estratégicos; 

• Jurídico: Preparação e acompanhamento de contratos, regulamentos e 

procedimentos; 

• Organização: Estudos gerais, elaboração de procedimentos, 

implementação de método; 

• Logística: Planejamento, mercado de frete, inspetores; 

• Qualidade: Preparação e acompanhamento de auditorias e planos de 

certificação. 

Comparando novamente com as atividades exercidas pelos funcionários da 

gerência estudada estas são compatíveis com o teletrabalho é possível verificar que a 

gerência de planejamento de mercado e inteligência competitiva é contemplada na lista 

descrita, quando os autores abordam o quesito acompanhamento de mercado. Desta 

maneira de acordo com as características abordada pelos autores a gerência estaria 

apta em adotar o trabalho remoto. 

Além das características particulares das atividades exercidas se fazem 

necessário também algumas outras psicológicas para que o trabalhador seja 

considerado apto a atuar de maneira remota. 

Segundo Trope (1999), em função dos impactos psicológicos gerado pelo 

trabalho remoto, este trabalhador deve possuir características especiais, diferentes 

daqueles que trabalham no escritório de forma convencional. É importante lembrar que 
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as pessoas que se adaptam bem ao teletrabalho não são necessariamente aquelas 

que melhor trabalham nos escritórios convencionais. 

Desta maneira, a IBM, uma das empresas referência na implementação do 

trabalho remoto, enfatiza como característica fundamental à capacidade de o candidato 

suportar a solidão. Outro ponto de destaque é a capacidade de autonomia, essa 

implica senso de responsabilidade e boa iniciativa perante situações não previstas. O 

rigor, no sentido de disciplina, e a organização pessoal também são aspectos que 

devem ser lembrados como características do teletrabalhador pelo fato de o mesmo 

estar em sua residência com sua família ao lado, seus amigos à disposição e um 

horário de trabalho flexível. 

De acordo com Huws (1995) em pesquisa realizada pelo Departamento de 

Empregos do Reino Unido levantou que gerentes eram extremamente seletivos a 

respeito dos empregados que poderiam se tornar teletrabalhadores. Apenas aqueles 

vistos como mais maduros, comprometidos, auto-suficientes e producentes eram 

usualmente habilitados a trabalharem em suas residências, sendo o teletrabalho 

normalmente visto como uma espécie de recompensa aos funcionários mais confiáveis. 

De acordo com Gauthier & Dorin (1996) é necessária à utilização de testes 

psicológicos na fase de recrutamento de funcionários como forma de verificação da 

adaptabilidade ao teletrabalho. Os autores elaboraram uma lista de características que 

enumeram como sendo necessárias para um futuro teletrabalhador, segue abaixo: 

Características Pessoais Atitudes e Aptidões ao 
Teletrabalho 

Ambiente Pessoal 

Flexível 

Capaz de trabalhar sem 

supervisão e sem pressão 

hierárquica 

Espaço na residência para o 

escritório 

Confiável 
Boa Aptidão para 

comunicação 

Cuidados convenientes para 

as crianças e pessoas idosas 

Capacidade de Adaptação Bem Organizado 
Possuir amigos e vida social 

fora do trabalho 
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Autodisciplinado Boa gestão do tempo Família solidária 

Confiante 
Eficácia para solucionar 

problemas 

Desejo e razão para iniciar o 

teletrabalho 

Bom senso Autonomia  

Independente Saber trabalhar em equipe  

 Experiência no trabalho  

 
Vários anos de experiência 

na organização 
 

Quadro 18: Lista de características necessárias para um futuro teletrabalhador 

Fonte: GAUTHIER & DORIN (1996) 

Analisando a tabela apresentada cabe destaque que a estrutura e o ambiente 

familiar, antes totalmente desconhecidos e desconsiderados pela empresa, passam a 

ser objeto de atenção e fator decisivo na contratação do funcionário destinado ao 

teletrabalho. 

Concordando com Gauthier & Dorin (1996), Duncombe (1995) também defende 

a necessidade do teletrabalhador possuir alguns anos de experiência na empresa, 

segundo o autor, este período mínimo varia entre 3 e 5 anos, para que este trabalhador 

já possa ter incorporado a cultura da empresa, compreenda sua dinâmica e possua 

uma rede de relações. 

Também fica nítida a necessidade que este tipo de trabalhador deva possuir 

certo domínio das ferramentas de informática, uma vez que todo o seu trabalho e 

comunicação dependerão destas. No entanto esta habilidade pode ser facilmente 

adquirida através de cursos de formação. 

Realizando um paralelo com a gerência estudada, conforme exposto por 

Gauthier & Dorin (1996), deveriam ser realizados testes psicológicos para a verificação 

da possibilidade destes trabalhadores se tornarem teletrabalhadores. Quanto ao item 

tempo de experiência na organização temos a seguinte realidade: 

Tempo de Experiência Quantidade de Funcionários 
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Menos 3 anos 01 

3 a 5 anos 06 

Mais de 5 anos 03 

Quadro 19: Tempo de experiência na organização 

Fonte: Autor 

Haja vista a tabela, e utilizando como critério para elegibilidade ao teletrabalho 

o período de no mínimo 03 anos de experiência, teríamos apenas 01 funcionário não 

apto a adotar essa modalidade de trabalho. 

O controle clássico utilizado na maioria das organizações e não diferente desta 

que está sendo estudada, é baseado na supervisão da presença física e no controle do 

tempo de permanência do funcionário no escritório da empresa, com isso fica evidente 

que este modelo é de inviável implantação para teletrabalhadores, uma vez que estes 

não estão presentes nos escritórios. 

Diante disso, Handy (1995) afirma que o novo modelo deve ser baseado do 

que ele chama de �acreditar mais� e �se auditar menos�, onde o controle é substituído 

pela confiança. 

De acordo com Dumcombe (1995) se faz necessário modificar a tradicional 

concepção de que controle e eficiência estão fortemente inter-relacionados e alterar 

essas variáveis para autocontrole, autonomia e o enriquecimento das tarefas como 

fontes de sucesso para a organização. Toffler (1990) ainda acrescenta que 

trabalhadores com liberdade tendem a ser mais criativo que os que trabalham sob forte 

supervisão. 

Os processos de monitoramento e controle segundo Trope (1999), estão 

sofrendo alteração, o cartão de ponto, os controles externos, impositivos, coercitivos, 

arbitrários e centralizados, estão dando lugar à atribuição de auto-responsabilidade, 

autocontrole, liberdade de ação e flexibilização de horários. Para obter o 

comprometimento das pessoas quanto aos objetivos organizacionais, às empresas 

estão adotando meios de conscientização e educação dos seus membros. 

É neste cenário que a administração por objetivos substitua a administração 
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por tempo no escritório, neste novo modelo de administração são estabelecidas metas 

entre o gerente e seu subordinado. Maior participação, maior autocontrole e auto-

avaliação dos subordinados, ao lado de uma descentralização das decisões, são 

características desta nova forma de administração. Com isso o relaxamento dos 

controles e maior liberdade para os membros da organização são características 

principais da administração por objetivos (TROPE, 1999). 

O controle da organização se faz comparando os resultados obtidos com as 

metas estabelecidas anteriormente, metas estas que devem ser claramente definidas e 

mensuráveis. Diante disso, com a aplicação deste novo modelo de administração surge 

à obrigação de mensuração de todas as metas definidas o que em alguns casos se 

torna muito difícil (TROPE, 1999). 

São propostos outros modelos de monitoramento do teletrabalhador dentre 

eles: instalação de videofones nas residências, monitoramento por tempo logado em 

um determinado software, porém conseqüências tais como invasão de privacidade e 

incertezas quanto à presença do verdadeiro teletrabalhador no sistema logado são 

problemas que dificultam a implementação destes modelos. 

Desta maneira, comparando com a realidade da empresa estudada podemos 

verificar que existem 02 opções de monitoramento. A primeira delas seria a 

implantação da administração por objetivos, uma vez que na empresa possui metas 

anuais bem definidas para cada trabalhador e meios de mensurá-las, pré-requisitos 

estes necessários para a implantação deste modelo de administração. A outra forma de 

monitoramento seria manter a atual (por tempo no escritório) caso seja feita à opção do 

teletrabalho em escritório satélites. 

Diante da nova dinâmica proposta pelo teletrabalho as relações entre gerentes 

e subordinados sofrerá alterações e precisaram ser revistas. 

Segundo Hellriegel et. Al (1992) todas as mudanças ocorridas no sistema 

técnico de uma organização afetam sua realidade social. Desta maneira, fica evidente 

que as alterações propostas pelo teletrabalho, dentre elas a flexibilidade de local e 

horário, o distanciamento físico entre as pessoas, sem dúvida afetará a dinâmica 

organizacional e com isso o gerente passa a ter papel fundamental na condução desta 



 

132132

nova realidade. 

Os gerentes deverão ser treinados para gerenciar funcionários à distância. A 

gerência a distância envolve maiores cuidados que a gerência tradicional, 

principalmente no que diz respeito a um planejamento cuidadoso e ao desenvolvimento 

de padrões de comunicação. Treinamento tais como gerência do tempo, 

desenvolvimento de habilidades ligadas à tecnologia da informação e comunicação 

efetiva deverão ser realizados a fim de tornar as instruções mais claras possíveis e 

tentar antecipar ao máximo a ocorrência dos possíveis problemas (HANDY, 1995). 

A relação dos gerentes com seus subordinados deverá ser baseada mais na 

confiança que no controle, desta forma o papel do gerente deixa de ser de um 

controlador para um animador/aconselhador. Seu estilo de gestão deverá estar mais 

próximo da administração de resultados que a administração do tempo no que se 

refere à obtenção dos resultados pré-estabelecidos (TROPE, 1999). 

Outra questão gerencial que surge com a implantação do teletrabalho nas 

organizações é a possível dificuldade de contato entre o gerente e seus subordinados 

decorrente da flexibilidade de lugar e de tempo dos indivíduos. Como proposta de 

solução para este problema é a implantação de reuniões periódicas com dia e horários 

preestabelecidos para contato entre eles. 

Fazendo o paralelo com a organização em questão, é sugerido treinamentos 

específicos com o gerente envolvido e os teletrabalhadores em questão na tentativa de 

sanar as possíveis lacunas oriundas das mudanças no modelo organizacional. E 

também estabelecer ao menos 1 dia da semana para a realização de reunião entre o 

gerente e seus subordinados para acompanhamento do trabalho e metas 

estabelecidas. Fica também reservado para este dia, a realização de reuniões com 

outras áreas da empresa para tratamento dos demais assuntos pertinentes. 

Este dia proposto como presencial na organização deverá ser muito bem 

definido e divulgado pela organização para que se possam concentrar as ações que 

exijam presença física do trabalhador nesta data específica. 
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4.4 QUESTIONÁRIO 

 

 

Uma vez elaborada a proposta do projeto de implantação do teletrabalho para 

a gerência de planejamento de mercado e inteligência competitiva foi elaborado um 

questionário (vide apêndice 1) a ser respondido pelos funcionários da gerência, 

gerentes e o diretor a fim de verificar a aceitação deste projeto e sugestões de 

melhorias. 

Os resultados do questionário serão analisados de maneira separada de 

acordo com o nível hierárquico, sendo assim divididos em dois grupos: gerentes e 

diretores, representando a alta direção e outro com os demais funcionários. 

O questionário foi encaminhado aos 09 funcionários, a 2 gerentes e 2 diretores 

que compõem a gerência de planejamento de mercado e inteligência competitiva. 

Foram obtidas as respostas de 09 funcionários, dos gerentes e dos diretores. 

Realizando um extrato das questões da pesquisa vinculando com as questões 

do questionário é possível realizar o seguinte quadro: 

 

Questões do Questionário Questões da Pesquisa 

1) Qual é o seu grau de satisfação com a 

empresa? 

2) Qual é o seu grau de satisfação com as 
atividades exercidas? 

3) Qual é o seu grau de satisfação quanto 

ao deslocamento necessário entre 

domicílio e escritório de trabalho? 

Não Aplicável 

4) Você aceitaria trabalhar remotamente? As demandas requeridas à gerência em 
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5) Você permitiria que seus subordinados 
assim atuassem? 

estudo podem ser supridas com a 

implementação do trabalho remoto? 

6) Você acha que atualmente a empresa 
está pronta para suportar o trabalho 
remoto? 

7) Se não, por que não estaria? 

O modelo organizacional atual da 

empresa suporta a implementação do 

teletrabalho? 

8) Qual a sua avaliação quanto ao projeto 
proposto? 

9) Qual a sua avaliação quanto ao modelo 
de remuneração proposto pelo projeto? 

10) Qual a sua avaliação quanto a 
flexibilidade de local de trabalho proposta 
pelo projeto? 

11) Qual a sua avaliação quanto a 
flexibilidade de horário de trabalho 
proposta pelo projeto? 

Caso o modelo atual não suporte a 

implementação do teletrabalho, quais 

seriam as alterações necessárias? 

12) Sugestões / Críticas / Comentários Não Aplicável 

Quadro 20: Extrato das questões do questionário vinculadas as questões da pesquisa 

Fonte: Autor 

 

 

4.4.1 Resposta dos funcionários: 

 

 

De acordo com o questionário a condensação das respostas foi à seguinte: 

 

1) Qual é o seu grau de satisfação com a empresa? 
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Satisfação com a Empresa

11%

22%

34%

22%

11%

Muito Satisfeito Satisfeito Moderado Insatisfeito Muito Insatisfeito
 

Figura 15: Grau de Satisfação com a Empresa 
Fonte: Questionário Aplicado (Funcionários da Gerência Estudada), 2010 

 

Este item ficou bem dividido onde 33% dos funcionários apresentaram índice 

de satisfeito ou muito satisfeito, o mesmo índice apresentado por muito insatisfeito e 

insatisfeito, enquanto o índice de maior representatividade foi o referente ao moderado 

com 34%. 

 

2) Qual é o seu grau de satisfação com as atividades exercidas? 

Satisfação com a Atividade

0%
22%

22%

22%

34%

Muito Satisfeito Satisfeito Moderado Insatisfeito Muito Insatisfeito
 

Figura 16: Grau de Satisfação com a atividade exercida 
Fonte: Questionário Aplicado (Funcionários da Gerência Estudada), 2010 
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Este item demonstra que a maioria dos funcionários da gerência estão muito 

insatisfeitos ou insatisfeitos com as atividades que estão exercendo atualmente, com 

um índice de 56%. 

 

3) Qual é o seu grau de satisfação quanto ao deslocamento necessário entre 

domicílio e escritório de trabalho? 

Deslocamento Necessário

34%

11%
11%

11%

33%

Muito Satisfeito Satisfeito Moderado Insatisfeito Muito Insatisfeito
 

Figura 17: Grau de Satisfação com o deslocamento necessário entre domicílio e escritório de trabalho 
Fonte: Questionário Aplicado (Funcionários da Gerência Estudada), 2010 

 

Este item também está bem dividido, onde parte dos funcionários (45%) está 

muito insatisfeito ou insatisfeito, o mesmo índice dos muito satisfeitos e satisfeitos. 

 

4) Você aceitaria trabalhar remotamente? 
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Aceitação ao Trabalho Remoto

78%

22%

SIM NÃO
 

Figura 18: Aceitação em trabalhar de forma remota 
Fonte: Questionário Aplicado (Funcionários da Gerência Estudada), 2010 

 

Neste item a aceitação ao trabalho remoto é maciça, com 78% dos 

funcionários, ou seja, 7 dos 9 funcionários da gerência estariam dispostos a atuar desta 

maneira. 

 

5) Você permitiria que seus subordinados assim atuassem? 

Este item não se aplica a todos os funcionários, pois os mesmos não possuem 

subordinados. 

 

6) Você acha que atualmente a empresa está pronta para suportar o trabalho remoto? 
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Empresa apta ao trabalho remoto

0%

100%

SIM NÃO
 

Figura 19: Avaliação quanto a adaptação da empresa em atuar de maneira remota 
Fonte: Questionário Aplicado (Funcionários da Gerência Estudada), 2010 

 

Este item foi unanimidade dentre os funcionários da gerência estudada. Onde 

todos os nove funcionários votaram que a empresa atualmente não está apta para 

exercer o teletrabalho. 

 

7) Se não, por que não estaria? 

Requisitos não atingidos pela empresa para adoção do 
trabalho remoto

45%

11%

33%

11%

Falta de Apoio da Alta Direção Ferramentas Institucionais

Critérios de Remuneração Outros
 

Figura 20: Requisitos não atingidos pela empresa para adoção do trabalho remoto 
Fonte: Questionário Aplicado (Funcionários da Gerência Estudada), 2010 
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Destaca-se neste item o quesito falta de apoio da alta direção com 4 votos 

dentre os 9 funcionários, representando 45%, outro quesito de destaque foram os 

critérios de remuneração que a empresa utiliza atualmente, que obteve 3 votos, 

representando outros 33%. 

 

8) Qual a sua avaliação quanto ao projeto proposto? 

Avaliação do Projeto Proposto

22%

34%

33%

11% 0%

Muito Satisfeito Satisfeito Moderado Insatisfeito Muito Insatisfeito
 

Figura 21: Avaliação da proposta de projeto 
Fonte: Questionário Aplicado (Funcionários da Gerência Estudada), 2010 

 

Este item demonstra a boa aceitação do projeto proposto, onde 56% dos 

entrevistados estão muito satisfeito ou satisfeito com a proposta apresentada. 

Completando os votos foi obtido 33% com o grau de satisfação moderado e outros 11% 

insatisfeito, não apresentando nenhum voto para o quesito muito insatisfeito. 

 

9) Qual a sua avaliação quanto ao modelo de remuneração proposto pelo projeto? 
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Avaliação Modelo de Remuneração Proposto

34%

33%

11%

11%

11%

Muito Satisfeito Satisfeito Moderado Insatisfeito Muito Insatisfeito
 

Figura 22: Avaliação do modelo de remuneração proposta pelo projeto 
Fonte: Questionário Aplicado (Funcionários da Gerência Estudada), 2010 

 

Este item demonstra boa aceitação quanto ao modelo de remuneração 

proposto, onde 67% dos entrevistados estão muito satisfeitos ou satisfeitos com a 

proposta apresentada. 

 

10) Qual a sua avaliação quanto a flexibilidade de local de trabalho proposta pelo 
projeto? 

Avaliação do Modelo de Flexibilidade de Local de 
Trabalho proposto

45%

33%

22%

0%

0%

Muito Satisfeito Satisfeito Moderado Insatisfeito Muito Insatisfeito
 

Figura 23: Avaliação do modelo de flexibilidade de local de trabalho proposta pelo projeto 
Fonte: Questionário Aplicado (Funcionários da Gerência Estudada), 2010 
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Neste item, 100% dos entrevistados, ou seja, os 09 funcionários estão com o 

grau de satisfação no mínimo moderado quanto ao item flexibilidade de horário. 

 

11) Qual a sua avaliação quanto a flexibilidade de horário de trabalho proposta pelo 
projeto? 

Avaliação do Modelo de Flexibilidade de Horário 
Proposto

33%

45%

11%
11% 0%

Muito Satisfeito Satisfeito Moderado Insatisfeito Muito Insatisfeito
 

Figura 24: Avaliação do modelo de flexibilidade de horário de trabalho proposta pelo projeto 
Fonte: Questionário Aplicado (Funcionários da Gerência Estudada), 2010 

 

Assim como a pergunta anterior, o projeto proposto teve boa aceitação quanto 

a este item, onde 78% dos entrevistados estão no mínimo satisfeitos com a proposta 

apresentada. 

 

12) Sugestões/Críticas/Comentários apresentados pelos entrevistados 

• Exigiu-se uma quantidade de horas mínima de trabalho por dia do 

teletrabalhador; 

• Foi sugerido que não se atrelasse a remuneração à realização dos 

objetivos, sendo mantido o valor atual, pois uma vez que o trabalho não 

estivesse agradando teria a possibilidade de demissão; 
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• Sugeriria o aumento para dois dias por semana a periodicidade dos 

encontros semanais entre os funcionários e o gerente. 

 

 

4.4.2 Resposta da Alta Direção (Gerentes e Diretores): 

 

 

1) Qual é o seu grau de satisfação com a empresa? 

Satisfação com a Empresa

50%50%

0%

0%

0%

Muito Satisfeito Satisfeito Moderado Insatisfeito Muito Insatisfeito
 

Figura 25: Grau de Satisfação com a Empresa 
Fonte: Questionário Aplicado (Alta Direção da Empresa), 2010 

 

Neste item, diferente dos outros funcionários, todos os entrevistados 

encontram-se na faixa de satisfeito ou muito satisfeito. 

 

2) Qual é o seu grau de satisfação com as atividades exercidas? 
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Satisfação com as atividades

100%

0%0%0%0%

Muito Satisfeito Satisfeito Moderado Insatisfeito Muito Insatisfeito
 

Figura 26: Grau de Satisfação com a atividade exercida 
Fonte: Questionário Aplicado (Alta Direção da Empresa), 2010 

 

Diferente de como foi com os demais funcionários onde a maioria está 

insatisfeita ou muito insatisfeita, com a alta direção ocorre o inverso onde todos os 

entrevistados estão muito satisfeitos. 

 

3) Qual é o seu grau de satisfação quanto ao deslocamento necessário entre 

domicílio e escritório de trabalho? 

Deslocamento Necessário

25%

0%

25%

50%

0%

Muito Satisfeito Satisfeito Moderado Insatisfeito Muito Insatisfeito
 

Figura 27: Grau de Satisfação com o deslocamento necessário entre domicílio e escritório de trabalho 
Fonte: Questionário Aplicado (Alta Direção da Empresa), 2010 
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Neste quesito metade dos entrevistados está insatisfeita com o deslocamento 

necessário entre o trabalho e ao domicílio, sendo assim uma boa oportunidade de 

implantação do teletrabalho. 

 

4) Você aceitaria trabalhar remotamente? 

Aceitação ao Trabalho Remoto

25%

75%

SIM NÃO
 

Figura 28: Aceitação em trabalhar de forma remota 
Fonte: Questionário Aplicado (Alta Direção da Empresa), 2010 

 

Diferente dos demais funcionários da gerência onde a maioria dos funcionários 

aceitaria atuar de maneira remota, a alta direção ocorre o inverso, onde a maioria 

(75%) não aceitaria atuar na maneira remota. 

 

5) Você permitiria que seus subordinados assim atuassem? 
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Subordinados ao Teletrabalho

75%

25%

SIM NÃO
 

Figura 29: Permissão aos subordinados atuarem de maneira remota 
Fonte: Questionário Aplicado (Alta Direção da Empresa), 2010 

 

Este item demonstra a boa vontade dos gestores em permitir que os seus 

subordinados atuem de maneira remota, de acordo com a pesquisa, 75% dos gestores 

permitiriam que seus subordinados assim atuassem. 

 

6) Você acha que atualmente a empresa está pronta para suportar o trabalho remoto? 

Empresa apta ao trabalho remoto

0%

100%

SIM NÃO
 

Figura 30: Avaliação quanto a adaptação da empresa em atuar de maneira remota 
Fonte: Questionário Aplicado (Alta Direção da Empresa), 2010 
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Assim como nas respostas dos demais funcionários, neste item todos os 

entrevistados da alta direção concordaram que a empresa não está preparada para 

suportar o trabalho remoto. 

 

7) Se não, por que não estaria? 

Requisitos não atingidos pela empresa para adoção do 
trabalho remoto

25%

25%

50%

0%

Falta de Apoio da Alta Direção Ferramentas Institucionais

Critérios de Remuneração Outros
 

Figura 31: Requisitos não atingidos pela empresa para adoção do trabalho remoto 
Fonte: Questionário Aplicado (Alta Direção da Empresa), 2010 

 

Diferente de como ocorreu nos demais funcionários que apontaram a falta de 

apoio da alta direção como o principal motivo da empresa não estar preparada para a 

adoção do trabalho remoto, os gerentes e diretores entrevistados indicaram que os 

critérios de remuneração não seriam os entraves para a adoção do teletrabalho. 

 

8) Qual a sua avaliação quanto ao projeto proposto? 
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Avaliação do Projeto Proposto

25%

50%

25%

0%

0%

Muito Satisfeito Satisfeito Moderado Insatisfeito Muito Insatisfeito
 

Figura 32: Avaliação da proposta de projeto 
Fonte: Questionário Aplicado (Alta Direção da Empresa), 2010 
 

Este item demonstra a boa aceitação do projeto pela alta direção onde 3 dos 4 

entrevistados ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com a proposta de projeto 

apresentada. 

 

9) Qual a sua avaliação quanto ao modelo de remuneração proposto pelo projeto? 

Avaliação Modelo de Remuneração Proposto

25%

0%

50%

25%
0%

Muito Satisfeito Satisfeito Moderado Insatisfeito Muito Insatisfeito
 

Figura 33: Avaliação do modelo de remuneração proposta pelo projeto 
Fonte: Questionário Aplicado (Alta Direção da Empresa), 2010 
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Este item encontra-se com grau de satisfação bastante equilibrado entre os 

entrevistados, com a metade dos entrevistados com grau de satisfação moderado e os 

demais 50% dividido entre insatisfeito e muito satisfeito. 

 

10) Qual a sua avaliação quanto a flexibilidade de local de trabalho proposta pelo 
projeto? 

 

Avaliação Modelo de Flexibilidade de Local de Trabalho 
Proposto

25%

50%

25%

0%

0%

Muito Satisfeito Satisfeito Moderado Insatisfeito Muito Insatisfeito
 

Figura 34: Avaliação do modelo de flexibilidade de local de trabalho proposta pelo projeto 
Fonte: Questionário Aplicado (Alta Direção da Empresa), 2010 

 

Assim como no questionário respondido pelos demais funcionários, este item 

teve 100% das respostas dos funcionários com grau mínimo de satisfação como 

moderado. 

 

11) Qual a sua avaliação quanto a flexibilidade de horário de trabalho proposta pelo 
projeto? 
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Avaliação Modelo de Flexibilidade de Horário Proposto
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Figura 35: Avaliação do modelo de flexibilidade de horário de trabalho proposta pelo projeto 
Fonte: Questionário Aplicado (Alta Direção da Empresa), 2010 

 

Assim como ocorreu na pergunta referente à proposta de remuneração a 

metade dos entrevistados responderam com grau de satisfação como moderado e os 

demais divididos entre satisfeitos e insatisfeito. 

 

12) Sugestões/Críticas/Comentários apresentados pelos entrevistados 

 

• Foi sugerida uma maior discussão quanto à forma de remuneração, tais 

como: 

o Como serão definidas as etapas das metas anuais? 

o Como ponderar em quanto será penalizada a remuneração do 

funcionário no caso do não cumprimento da meta? 

• Apesar do local de trabalho ser flexível, não houve concordância com a 

realização do horário totalmente flexível, pois o funcionário deverá ter 

um horário definido para que possa ser encontrado sempre que 

possível. 

• Acredita-se que o tempo de trabalho do teletrabalhador deva ser 
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monitorado por horas que ele fica logado no sistema interno da empresa 

e atrelar sua remuneração a isso. 

 

 

4.5 ANÁLISE CRÍTICA 

 

 

Diante do resultado apresentado pelo questionário respondido pelos 

funcionários da empresa em questão é possível chega a algumas conclusões, tais 

como: 

• Os funcionários estão bem receptivos quanto à possibilidade de atuarem 

remotamente; 

• Existe uma unanimidade em afirmar que a maneira atual como a qual a 

empresa está estruturada não é adequada o suficiente para suportar o 

trabalho remoto; 

• A alta direção, representada pelos gerentes e diretores, não atuariam de 

maneira remota; 

• Existe uma preocupação quanto ao tempo trabalhado por dia, tanto da 

parte dos funcionários quanto da alta direção; 

• A preocupação com a remuneração baseada por objetivo é recorrente 

em ambos os escalões, nos funcionários e na alta direção. 

Apesar da maioria dos funcionários estarem dispostos a atuar de maneira 

remota, itens tais como: isolamento social, possíveis gastos extras com a 

operacionalização do trabalho em domicílio (material complementar, material de 

higiene, etc.), dificuldades de comunicação entre departamentos e possíveis 

acionamentos em fora de hora de trabalho deverão ser considerados. 

Sob a ótica da empresa, apesar da alta gerência apoiar que seus subordinados 

atuem de maneira remota, itens tais como: novo modelo de gerenciamento de pessoas, 
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questões de saúde e segurança dos contratos trabalhistas, tal como questões horas 

extras e aculturação da organização neste novo modelo de gestão deverão ser 

considerados. 
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5. CONCLUSÕES 
 

 

Este capítulo apresenta uma discussão final sobre os objetivos inicialmente 

propostos para a pesquisa e também algumas propostas de estudo para trabalhos 

futuros. 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Dentro dos objetivos propostos pela pesquisa, este trabalho buscou apresentar 

uma contribuição no que se refere à implantação do modelo de teletrabalho em uma 

organização. Neste contexto foi traçada a evolução histórica do trabalho tais como suas 

características e particularidades e impactos sociais e com isso facilitasse o 

entendimento de como os acontecimentos históricos influenciam no modelo 

organizacional atual. 

Também se fez necessário a fim de suportar a elaboração do projeto de 

implantação do teletrabalho: a partir da literatura a definição do que é teletrabalho, tal 

como apresentação das potenciais vantagens e desvantagens oriunda de sua 

implantação, as dificuldades encontradas para a sua adoção e um panorama do 

cenário no Brasil e no mundo de como está o desenvolvimento e a adoção do 

teletrabalho por parte dos trabalhadores e empresas. 

Para que pudesse ter uma visão do mercado em que a empresa estudada está 

situada foi levantada as suas características mundiais e brasileiras detalhando os 

principais países e empresas na telefonia fixa e móvel e tal como suas respectivas 

projeções. 

E por fim foi traçado o perfil da organização em questão, detalhando os tipos 

de negócio (telefonia móvel, fixa e banda larga) tal como sua estrutura organizacional e 
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os métodos de trabalho desenvolvidos pela gerência estudada. 

E por fim, o objetivo principal da dissertação foi atingido, com a elaboração do 

projeto de implantação do teletrabalho específico a gerência de planejamento de 

mercado e inteligência competitiva da empresa de telecomunicações ABC e também a 

sua apreciação pela partes interessadas através do questionário. 

Desta maneira a empresa caso queira adotar o trabalho remoto como um novo 

modelo de gestão poderá se utilizar do projeto que foi elaborado. 

Com isso, dentro do propósito desta pesquisa, com relação a suas 

contribuições cabe destacar: 

• Revisão dos conceitos apresentados � Com esta dissertação foi possível 

realizar uma revisão da literatura referente ao conceito do teletrabalho. 

Uma vez que este assunto é bastante atual e está em foco pelas as 

empresa que buscam aumento de produtividade. Desta forma este 

trabalho se juntá-las demais publicações a fim de auxiliar futuros 

pesquisadores. 

• A proposta de projeto � Apesar de existir algumas publicações acerca do 

teletrabalho, não se faz muito presente à elaboração de estudos de caso 

focados na sua implantação. Com isso esta pesquisa traz uma 

contribuição importante aos estudos nesta área de pesquisa. 

 

 

5.2 DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO DA PESQUISA 

 
 

Esta pesquisa conforme proposto, teve por objetivo o desenvolvimento de um 

projeto de implantação do teletrabalho em uma gerência de planejamento de mercado 

e inteligência competitiva de uma empresa de telecomunicações brasileira. 

No tocante da pesquisa realizada é possível perceber que diante das 
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alterações ocorridas no cenário mundial, o teletrabalho vem ganhando destaque como 

uma nova alternativa de modelo organizacional para que as empresas possam se 

adaptar a este novo cenário. 

Porém conforme destacado por De MASI (2001) esta não é uma tarefa simples: 

Introduzir o teletrabalho significa repensar ex novo a empresa, reformular 

os procedimentos, introduzir a organização por objetivos: muito esforço e 

muito risco para executivos habituados a viajar em segurança pela 

burocracia cotidiana. 

Analisando as questões de pesquisa propostas inicialmente temos: 

1. As demanda requeridas à gerência em estudo podem ser supridas com 

a implementação do trabalho remoto? 

Sim. Conforme já demonstrado, as atividades exercidas pela gerência 

estudada possuem características necessárias para a implantação do teletrabalho. 

Dentre elas: a baixa necessidade de contato tipo �face a face�, não necessidade de 

arquivamento físico de material, resultados e objetivos bem definidos, etc. Cabe ainda 

destaque aos dados e ferramentas utilizadas para a realização do trabalho, estes 

também estão adequados para uma futura implantação do teletrabalho, havendo 

apenas uma particularidade quanto aos softwares internos e privados que são 

utilizados que necessitaria de uma pequena adaptação no caso do teletrabalho 

domiciliar.  

2. O modelo organizacional atual da empresa suporta a implementação do 

teletrabalho? 

Não. Conforme constatado no questionário respondido pelos funcionários da 

empresa, onde todos responderam que a empresa não possui a estrutura adequada 

para implantar o teletrabalho. Como também visto na literatura questões como o 

modelo de remuneração baseado no tempo de permanência no escritório e não voltada 

para o cumprimento de objetivos e hierarquização ainda com viés de controle são 

limitantes a implantação do teletrabalho. 

3. Caso o modelo atual não suporte a implementação do teletrabalho quais 
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seriam as alterações necessárias? 

Conforme descrito na proposta de projeto detalhado as mudanças necessárias 

para a implantação do trabalho remoto são inúmeras dentre elas: a realização de testes 

psicológicos para a verificação da aptidão de se atuar remotamente, realização de 

contratos específicos ao teletrabalhadores. Com isso de maneira geral destacam-se as 

seguintes mudanças: 

• Revisão do modelo de remuneração; 

• Adaptação das ferramentas informacionais; 

• Treinamentos para gerentes e subordinados de como gerenciar e 

ser gerenciado a distância; 

• Criação de cartilha de atribuições e responsabilidades com o 

intuito de facilitar o processo de hierarquização; 

• Desenvolvimento de contratos específicos para os 

teletrabalhadores; 

Quanto às alterações propostas ao projeto de implantação do trabalho remoto 

pelos funcionários da empresa via questionário, cabem aqui algumas ponderações: 

• Exigiria uma quantidade de horas mínima de trabalho por dia do 

teletrabalhador � É uma alteração que não faz muito sentido quando se 

fala em flexibilidade de horário e alteração do modelo de remuneração. 

Uma vez que o funcionário passa a ser remunerado pela qualidade do 

trabalho e não mais pelo tempo utilizado, para que vou exigir uma 

compensação em horas mínima? Não faz muito sentido. 

• Não atrelaria a remuneração à realização dos objetivos, manteria o valor 

atual, pois uma vez que o trabalho não estivesse agradando teria a 

possibilidade de demissão � Na visão do empregado esta visão é a 

melhor dos mundos, uma vez que ele deixa de ser remunerado pelo 

tempo de permanência no escritório e também não é pelo atingimento 

das metas estabelecidas ele passa ter garantia do salário independente 
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do que faça, porém para o empregador é a pior, afinal como obter 

indicadores que permita eu remunerar o meu empregado? 

• Aumentaria para dois dias por semana a periodicidade de encontros 

semanais entre os funcionários da gerência � Esta é uma proposta 

totalmente sujeita a aceitação, uma vez que conforme mencionado na 

elaboração do projeto, a proposta de 1 dia por semana é totalmente 

intuitiva, sendo desta forma sujeita a alterações de acordo com o 

entendimento da equipe de trabalho. 

• Sugiro uma maior discussão quanto à forma de remuneração, tais como: 

o Como serão definidas as etapas das metas anuais? 

o Como ponderar em quanto será penalizada a remuneração do 

funcionário no caso do não cumprimento da meta? 

Sem dúvida este é um item que deve ser melhor discutido em todas as esferas 

da organização para que se possa melhor adequá-lo a realidade da empresa. Sugiro 

que este tópico seja alvo de maior discussão em trabalho futuros. 

• Apesar do local de trabalho ser flexível, não concordo com a realização 

do horário totalmente flexível, pois o funcionário deverá ter um horário 

definido para que possa ser encontrado sempre que possível � É o 

mesmo caso do item já levantado quanto ao mínimo de horas, e segue a 

mesma lógica, uma vez alterado a lógica de remuneração de tempo por 

qualidade, para que manter este indicador de horário fixo? 

• Acredito que o tempo de trabalho do teletrabalhador deva ser 

monitorado por horas que ele fica logado no sistema interno da empresa 

� Conforme visto na literatura essa é uma das opções que surgem na 

tentativa de se instaurar o teletrabalho, porém mantendo o modelo de 

remuneração e controle baseado no tempo de trabalho do funcionário, 

porém essa opção de monitorar o tempo logado no sistema nada 

garante que será o trabalhador quem estará logado naquele momento e 

não outra pessoa por ele designada e mesmo que seja ele se ele estaria 
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ali logado e realmente trabalhando. Enfim, esta seria uma proposta de 

controle não adaptável no caso do trabalho a distância. 

No questionário proposto é possível perceber alguns itens que são 

unanimidade em todas as esferas da organização, dentre eles: 

• Maioria dos entrevistados concorda que a empresa não está apta a 

suportar o teletrabalho; 

• Problemas como critério de remuneração e apoio da alta direção são os 

destaques para não adoção do teletrabalho 

• Maioria dos funcionários é suscetível a adoção do trabalho remoto; 

• A proposta de projeto foi bem avaliada como um todo em todas as 

esferas da organização, o que demonstra que dentro da realidade da 

empresa ABC o projeto está bem condizente. 

 

5.3 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

 

Uma vez que o trabalho desenvolvido teve como objetivo a elaboração de uma 

proposta de projeto para implantação do trabalho remoto na gerência de planejamento 

de mercado e inteligência competitiva em uma empresa de telecomunicações, apesar 

de ser um trabalho específico a proposta de projeto poderá servir como base para 

estudos futuros.  

Entretanto, ao longo da elaboração desta dissertação, por motivos de 

delimitação da pesquisa, alguns tópicos relacionados à temática não foram abordados. 

Contudo, percebeu-se que para efeito de complementação e ampliação da pesquisa já 

realizada se faz necessário os detalhamento de outros pontos importantes, dentre eles 

cabe destacar: 

1. Validação do projeto através da sua aplicação em campo 

A proposta de projeto apresentada deverá ser colocada em prática na empresa 
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para verificação de sua aplicabilidade, seu aperfeiçoamento e uma futura adaptação a 

outras gerências e outras empresas interessadas em adotar o trabalho remoto. 

2. Mensuração dos Resultados Alcançados 

Após aplicação do projeto sugerido, deverá ser proposta uma sistemática de 

mensuração do resultado por ele alcançado. Sendo assim, se faz necessária a 

comparação do estado atual da arte do trabalho em escritório com o do modelo 

sugerido com o teletrabalho e assim medindo a sua eficácia no que se refere a 

motivação dos funcionários, produtividade, alcance das metas, etc. 

3. Novos Estudos de Caso 

Que sejam estimulados a realização de novos estudos de caso que visem à 

implementação do teletrabalho em organizações brasileiras, com a finalidade de se ter 

uma base comparativa com outros projetos e com isso se alcance o modelo ideal, que 

vai variar de acordo com o tipo de trabalho e tipo de organização. 

4. Detalhamento Financeiro do Teletrabalho 

Que sejam realizados pesquisas de implantação do teletrabalho nas 

organizações com um viés econômico financeiro. Na tentativa de mensuração 

detalhada das despesas necessárias com mobiliário, adaptação de software, aquisição 

de computadores e impressoras, etc. Como também que seja verificada a 

contrapartida, que seria a economia gerada com energia elétrica, água, material de 

escritório, aluguel de imóvel, etc. 

5. Questões jurídicas do teletrabalho 

Que sejam feitos estudos detalhados em busca de levantar, analisar e avaliar a 

situação jurídica atual do teletrabalhador no Brasil. Que seja abordada as questões de 

aspecto: acidente de trabalho, saúde e segurança do teletrabalhador, remuneração, 

etc. E desta maneira propor soluções para que seja sanada esta grande lacuna que 

representa uma das grandes barreiras a adoção do teletrabalho no Brasil. 
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7. APÊNDICE 
 
 

7.1 APÊNDICE 1: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE PROJETO PARA 

IMPLANTAÇÃO DO TRABALHO REMOTO 

 

Cargo: ___________________________________________ 

1) Qual é o seu grau de satisfação com a empresa? 

 

 

 

 

 

 

2) Qual é o seu grau de satisfação com as atividades exercidas? 

 

 

 

 

 

 

3) Qual é o seu grau de satisfação quanto ao deslocamento necessário entre domicílio e 
escritório de trabalho? 

 

 

 

 

 

Muito Satisfeito 

Satisfeito 

Moderado 

Insatisfeito 

Muito Insatisfeito 

Muito Satisfeito 

Satisfeito 

Moderado 

Insatisfeito 

Muito Insatisfeito 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Moderado

Insatisfeito

Muito Insatisfeito
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4) Você aceitaria trabalhar remotamente? 

 

5) Você permitiria que seus subordinados assim atuassem? 

 

6) Você acha que atualmente a empresa está pronta para suportar o trabalho remoto? 

 

7) Se não, por que não estaria? 

 

 

 

 

 

8) Qual a sua avaliação quanto ao projeto proposto? 

 

 

 

 

 

 

9) Qual a sua avaliação quanto ao modelo de remuneração proposto pelo projeto? 

             
             
       

 

 

 

 

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO 

NÃO SE APLICA 

Muito Satisfeito 

Satisfeito 

Moderado 

Insatisfeito 

Muito Insatisfeito 

Falta de Apoio da alta direção 

Ferramentas Institucionais 

Critérios de Remuneração 

Outros 

Muito Satisfeito 

Satisfeito

Moderado

Insatisfeito 

Muito Insatisfeito 
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10) Qual a sua avaliação quanto a flexibilidade de local de trabalho proposta pelo projeto? 

 

 

  

 

 

 

11) Qual a sua avaliação quanto a flexibilidade de horário de trabalho proposta pelo projeto? 

 

             
             
             
             
  

 

 

 

12) Sugestões/Críticas/Comentários 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

Muito Satisfeito

Satisfeito

Moderado

Insatisfeito

Muito Insatisfeito

Muito Satisfeito

Satisfeito

Moderado

Insatisfeito

Muito Insatisfeito


