
Home Office 

na Prática 
A realidade sobre o trabalho à distância 



• Fabiano Negreiros, paulistano, 38 anos; 

• MBA em Sistemas de Gestão Empresarial; 

• 21 anos de experiência em Service Desk; 

• Gestor de equipes de Suporte há 10 anos; 

• Apaixonado por gestão de pessoas; 

• Piloto virtual de Boeing 737-800 com mais de 

1.000 horas de voo no mundo virtual; 

O palestrante 



• Uma das maiores empresas de desenvolvimento 
de softwares de gestão do Brasil, fundada em 
1.990 em Florianópolis-SC; 

 

• A sede da Empresa conta com uma área de 
15.000 m2, próxima à Canasvieiras; 

 

• Atualmente apresenta soluções em todos os 
Estados brasileiros, em alguns países da latino 
américa e Estados Unidos; 

 

• Especialista em softwares de gestão nas áreas: 
Justiça, Infraestrutura e Obras e Gestão Pública; 

 

• Mais de 1.500 colaboradores e 3.000 clientes em 
quase todo Brasil. 

 

 
 

Sobre a Softplan 



Muito falado quando falamos em 
futuro ou métodos modernos de 

trabalho; 

Conceitos 



Home Office, tele trabalho, trabalho 
remoto, trabalho à distância... 

Conceitos 

...é muito mais que trabalhar em casa! 



Você, seus funcionários e a família 
deles estão preparados? 

Conceitos 



O home office não é impossível de ser 
implementado, basta planejamento, 

definições e escolher as pessoas certas.  

Preparando para a prática 



• Definir os objetivos do home office; 

Projetando 

• Levantar o seu público alvo; 

 

• Definir indicadores e expectativas; 

• Criar regras de funcionamento do modelo 
a ser aplicado; 

• Conscientizar o público alvo; 

• Acompanhar durante o processo piloto; 

• Considerar questões legais; 



Levantar o seu público alvo 

Esta é uma das principais etapas e eu diria a 
fundamental 

• Formulação de pesquisas ou entrevistas 
para descobrir quem pode e quem quer; 

• Definir as exigências mínimas para tornar 
este ou aquele elegível. Recomendo não 
ser tão exigente nesta fase; 

• Estabelecer um número mínimo e 
máximo para iniciar o piloto; 



Considerar questões legais 

Descartar as questões legais é colocar em 
risco seu projeto e a sua empresa 

• CLT considera o home office como uma 
modalidade legal de trabalho (arts. 6º. e 
83º), dizendo que não deverão haver 
distinções entre o trabalho realizado no 
ambiente empresarial e doméstico; 

• Trabalhar à distância não significa 
liberdade total; 

• As metas cobradas dentro da empresa 
devem ser cobradas igualmente no 
ambiente remoto; 



Considerar questões legais 

...continuando 

• A empresa DEVE fornecer os meios para 
que o funcionário possa executar suas 
atividades da mesma forma que exerce 
internamente; 

• A empresa se responsabiliza por 
questões de medicina e segurança do 
trabalho mesmo nas condições 
remotas; 

• Recomenda-se um aditivo em seu 
contrato de trabalho, informando sobre 
esta opção de trabalho, onde ambos 
concordam; 



Definir objetivos do Home Office  

A definição dos objetivos do Home Office é 
fundamental para que se perceba sua eficácia 

• Definir os ganhos esperados, podem ser 
produtividade, ganho de espaço, 
redução em faltas e atrasos e etc.; 

• Os objetivos devem estar claros entre 
as partes; 

• Eles podem ser revisitados e alterados, 
desde que previamente sejam 
repassados aos envolvidos; 



Definir objetivos do Home Office  

Alguns números da prática... 

• Participaram do piloto 13 analistas; 

• Apenas 3 permaneceram intocáveis ao 
longo dos 4 meses de piloto; 

• Nossos objetivos eram ganhos em 
produtividade superiores a 10%, além 
da satisfação do funcionário. 
Conseguimos uma média de ganho em 
produtividade na ordem de 27,19% e 
aprovação de 92,3% dos funcionários; 



HOME OFFICE NA PRÁTICA 
FABIANO NEGREIROS – FABIANO.NEGREIROS@TERRA.COM.BR Definir indicadores e expectativas   

Os indicadores e as expectativas devem ser 
definidos e divulgados entre os participantes 
do processo. 

• As métricas e como obtê-las deve ser 
definido para que possa medir os 
objetivos desde o começo; 

 
• Os indicadores são fundamentais para 

saber se estamos a caminho do sucesso 
ou fracasso; 

• Podemos saber também quem tem ou 
não, o perfil para atuar no tele trabalho; 



Definir indicadores e expectativas   

Principais sucessos obtidos na prática 

• Com as métricas definidas, foi possível 
medir o ganho médio em produtividade 
de 27,19%; 

 
• Os funcionários com o perfil para atuar 

em home office obtiveram 100% de 
assiduidade e pontualidade; 

• Grande satisfação de quem participou 
do projeto piloto; 



Definir indicadores e expectativas   

Lições aprendidas com os indicadores 

• Escolher as pessoas certas faz a grande 
diferença, houve um caso onde a perda 
na produção foi de 66,6%; 

 • Identificada a necessidade de 
aprimoramento no suporte à infra para 
este público, de modo a não deixar o 
pessoal improdutivo por muito tempo; 

• Em alguns casos o insucesso com a 
produtividade, esteve baseado em 
fatores externos como: Falhas de 
Internet ou elétrica; 



Criar regras de funcionamento 

As regras são fundamentais para que os 
participantes tenham clareza do que se espera 
e como deverão realizar seus trabalhos. 

• Regras de funcionamento como dias da 
semana e horário de atuação; 

• Os indicadores e cumprimento das metas 
devem ser divulgados entre os participantes 
regularmente (semanal é bastante indicado) 
para que as pessoas se situem; 

• Regras de contingenciamento devem 
existir e estarem claras entre todos, um 
bom exemplo é um possível retorno ao 
escritório em caso de falhas; 



Criar regras de funcionamento 

As regras são fundamentais para que os 
participantes tenham clareza do que se espera 
e como deverão realizar seus trabalhos. 

• Regras de produtividade devem ser 
bastante estudadas. Elas têm de ser 
tangíveis; 

• Regras para familiares, bastante 
importante para evitar interrupções aos 
funcionários durante o horário de 
trabalho; 

• As pessoas participantes do home office 
devem seguir as regras da empresa como 
todos os demais colaboradores; 



Conscientizar o público alvo 
Após a definição das regras e indicadores, além 
da escolha das pessoas é importantíssimo 
iniciarmos o processo de conscientização de 
todos 

• Os líderes e gestores deverão se 
acostumar com a não presença de todos 
de suas equipes e respeitar o 
cronograma; 

• Reuniões de alinhamento específicas 
para o home office devem ser feitas com 
regular periodicidade; 

• Vale a pena envolver os familiares ou 
moradores que dividem o espaço 
domiciliar com o colaborador; 



Conscientizar o público alvo 
Após a definição das regras e indicadores, além 
da escolha das pessoas é importantíssimo 
iniciarmos o processo de conscientização de 
todos 

• Aos que são retirados do home office 
por falta de perfil, devem saber por 
qual motivo foram retirados do 
programa; 

• Trabalhar em casa não é estar em casa 
disponível; 

• Horários e condições de trabalho 
devem ser respeitados; 



Acompanhar durante o processo 
piloto 

O processo piloto do Home Office é de suma 
importância para o sucesso de algo definitivo, 
pois neste período conseguimos amadurecer os 
pontos, rever regras, pessoas e indicadores. 

• Constantemente converse com as 
pessoas em home office para que elas 
não se sintam esquecidas ou com a 
sensação de que ninguém está ali 
acompanhando seu trabalho; 

• Tente entender as perdas de 
produtividade Às vezes, as metas estão 
intangíveis ou problemas podem estar 
acontecendo; 



Acompanhar durante o processo 
piloto 

O processo piloto do Home Office é de suma 
importância para o sucesso de algo definitivo, 
pois neste período conseguimos amadurecer os 
pontos, rever regras, pessoas e indicadores. 

• Procure agendar as reuniões periódicas 
em datas que os funcionários atuantes 
em Home Office estejam no escritório, 
faça-os compartilharem suas dificuldades; 

• Existem softwares específicos que 
permitem que sejam capturadas telas, 
fotos ou filmagens dos colaboradores em 
Home Office, são extremamente úteis 
para o acompanhamento; 



Resumindo 

A prática do Home Office pode ser bastante útil 
para contenção de espaços nos escritórios e 
bem estar dos colaboradores. Todos aqueles que 
atuam em grandes metrópoles serão os maiores 
beneficiados. O importante é planejar e definir  
bem as regras. 



Dúvidas 

Muito obrigado pela sua presença! 
 

Fabiano Negreiros 
fabiano.negreiros@terra.com.br 


