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RESUMO

REPISO,  Gisela  Trojan,  O  TRABALHO  HOME-OFFICE  E  A  NOVA

RELAÇÃO TRABALHISTA.

Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito).

Faculdade Cidade Verde, 2017.

O estudo amplia o conhecimento sobre nova tendência de modelo de trabalho, que

surgiu em decorrência da grande expansão tecnológica, concomitantemente com o

mercado  de  trabalho.  A  modalidade  de  equipes  remotas  (home-office) exige

inovadora  configuração  na  relação  empregatícia.  Este  novo  modelo,  com  suas

peculiaridades,  atende  as  necessidades  mercadológicas  atuais.  No  referencial

teórico são abordadas as definições de equipes remotas, a importância da mesma

na  gestão  de  tempo  e  resultados  do  trabalho  realizado  fora  do  ambiente  do

empregador. Pesquisamos a legislação trabalhista que regulamenta e/ou aproxima

do novo perfil  laboral.  Percebemos que a lei  se adequou a esta nova tendência

globalizada, tendo como princípio a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), art. 6º

no ano de 2011 bem como art. 61 e capítulo único (arts. 75 até 75-E) para dispor

sobre o teletrabalho e o ajustamento organizacional do espaço e tempo, a fim de

alcançar  o  objetivo  esperado.  A elaboração  de  instrumento  com regras  claras  a

respeito  do  regime  e  condições  laborais,  evitará  incertezas  e  futuros  litígios

trabalhistas.

Palavras-Chave:  Teletrabalho.  Home-office.  Emprego.  Legislação.  Reforma

trabalhista.
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ABSTRACT

REPISO,  Gisela  Trojan,  THE  WORK  HOME-OFFICE  AND  THE  NEW

LABOR RELATIONS.

Course  Completion  Work  (Monography  -  Law  Degree).  Green  City

College, 2017.

The study broadens the knowledge about the new trend of the work model, which

emerged as a result  of  the great technological  expansion,  concomitantly with  the

labor  market.  The  home-office  mode  requires  an  innovative  configuration  in  the

employment relationship. This new model, with its peculiarities, meets the current

market  needs.  In  the  theoretical  reference  the  definitions  of  remote  teams  are

discussed, the importance of the same in the management of time and results of

work  performed  outside  the  employer's  environment.  We  researched  the  labor

legislation that regulates and / or approaches the new labor profile. We perceive that

the  law  was  adapted  to  this  new  globalized  trend,  having  as  principle  the

Consolidation of Labor Laws (CLT), art. 6th in the year 2011 as well as art. 61 and

single  chapter  (articles  75  to  75-E)  to  provide  for  telecommuting  and  the

organizational  adjustment  of  space  and  time  in  order  to  achieve  the  expected

objective.  The  elaboration  of  an  instrument  with  clear  rules  regarding  the  labor

regime and conditions will avoid uncertainties and future labor disputes.

Keywords: Telework. Home-office. Employment. Legislation. Labor reform.
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1. INTRODUÇÃO

A  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT)  tem  como  fundamento  a

unificação  da  legislação  trabalhista  presente  no  Brasil.  Desde  a  sua  publicação,

sofreu alterações aspirando adaptar a sua redação às variantes da modernidade.

Todavia,  ela  segue  a  regulamentar  as  relações  de  trabalho  e  amparar  os

trabalhadores.  

O  processo  de  globalização  dado  pela  Revolução  Técnico-científica

reestruturou as relações no universo virtual, alterou as formas de vida, de trabalho e

estabeleceu um novo ritmo na sociedade. Com o advento da tecnologia, dos meios

de comunicação e a facilidade de acesso a telefonia e internet,  é dispensável  a

prestação de serviço  do empregado na sede da empresa. 

No âmbito empresarial,  o teletrabalho home-office rompe barreiras comuns

para o mercado tradicional, capaz de gerar empregos altamente qualificados quanto

aqueles menos especializados; aumento significativo da produtividade; diminuição

de gastos e redução dos espaços de escritório. 

Por home-office entendem-se ser o escritório em casa com custos reduzidos e

benefícios de trabalhar e morar no mesmo local.  

Este  estudo  tem  por  objetivo  analisar  os  direitos  assegurados  ao

teletrabalhador.  Por  ser  uma modalidade  em ampliação  recente  no  mercado  de

trabalho, questionaremos a regulamentação jurídica após com a reforma trabalhista

e o trabalho remoto que alterou a relação entre empresas e colaboradores.

Outrossim,  procurará  realizar  sucintas  considerações  sobre  o  surgimento

desta modalidade de trabalho, o teletrabalho no Brasil e a subordinação jurídica que

pode  ser  realizada  na  utilização  de  aparelhos  eletrônicos,  no  controle  dos

resultados, nas vantagens e desvantagens que pode trazer ao teletrabalhador, as

empresas e à sociedade.

Foi consultada a legislação trabalhista e que norteia e/ou aproxima do novo

perfil do teletrabalho. A lei se adequou a nova tendência globalizada, tendo como
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gênese o art. 6º da CLT, assim como o ajustamento do art. 61 e o acréscimo de um

capítulo  que  dispõe  sobre  o  teletrabalho,  arts.  75-A até  75-E,  a  fim  de  reduzir

constrangimentos e litígios trabalhistas. 
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2. O TRABALHO HOME OFFICE

Pelo que tudo indica este tipo de trabalho surgiu em 1857 nos Estados Unidos

numa  empresa  de  estrada  de  ferro  que  utilizava  o  telegrafo  para  gerenciar  as

operações distante do seu escritório central situado em Chicago.

Neste trabalho procuraremos entender um pouco mais sobre a modalidade de

trabalho  que  vem  ganhando  cada  vez  mais  espaço  em  nossa  sociedade

principalmente depois do surgimento da internet na qual propiciou uma diminuição

das barreiras de comunicação, distancias e horários. Essa modalidade tem a sua

denominação  como o  trabalho  partir  de  casa  ou  popularmente  conhecido  como

Home Office.  

Pelo que tudo indica este tipo de trabalho surgiu em 1857 nos Estados Unidos

numa  empresa  de  estrada  de  ferro  que  utilizava  o  telégrafo  para  gerenciar  as

operações distante do seu escritório central situado em Chicago.

A modernização  das  formas  de  comunicação  global  impactou  diretamente  nas

relações de trabalho, na medida em que surgiram novas relações, como o trabalho prestado

a domicílio, principalmente na área comercial. 

Com as diversas mudanças no mercado, as organizações procuram reduzir custo,

tempo e alcançar maiores resultados. Para isso, foram criadas as equipes remotas (home

office).  Nesse  modelo  de  trabalho  a  comunicação  clara  e  objetiva  é  fundamental  para

alcançar  os  resultados esperados.  O modelo  de trabalho home office  é a  tendência  do

mercado, principalmente nos grandes centros, por reduzir custos e tempo dos profissionais

e das empresas.

Home Office pode  ser  traduzido  para  “escritório  em  casa”.  É  comumente

utilizado em empresas onde não exista a necessidade de um funcionário trabalhar

presencialmente ou não pode trabalhar no escritório. O conceito principal do Home

Office se deve ao fato do funcionário não precisar se deslocar de sua casa todos os

dias para a empresa para realizar as atividades laborativas. A modalidade se deve

ao fato do funcionário  não precisar se deslocar  de sua casa diariamente para a

empresa a fim de realizar as atividades laborativas.
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É possível trabalhar home-office a partir de 3 modelos:

1- Compor o quadro de colaborador de uma empresa (igualmente

ao teletrabalho).

2- Trabalhar em projeto avulso da empresa, do mesmo modo que o

freelancer.

3- Desenvolver  a  função  de  empresário  de  uma  empresa

unicamente virtual, porém tem a sua sede e uma residência.

A expansão  das  redes  de  comunicação  e  disseminação  das  ferramentas

portáteis  como  smartphones,  tablets e  laptops,  o  teletrabalho  transpassou  as

barreiras  da  comunicação  dentro  de  casa  e  permitiu  que  as  tarefas  sejam

executadas de qualquer lugar onde tenha acesso a internet.

Nos grandes centros urbanos, os congestionamentos e o valor imobiliário do

metro quadrado comercial  promovem a adoção do  home office para redução de

custos e espaço físico. 

De acordo com a SOBRATT (Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades): 

[...] o teletrabalho, trabalho a distância ou home office, é 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 a

tecnologia  que  permita  trabalhar  em  qualquer  lugar  e  receber  e

transmitir  informações,  arquivos  de  texto,  imagem  ou  som

relacionados à atividade laboral.

A concepção de  home office,  trata de um trabalho profissional   desenvolvido em

ambientes   diferenciados  que  comumente compartilham a  infraestrutura  do  ambiente

doméstico.  A modalidade  empresarial  é  adotada  devido  a  globalização  da  economia  e

aumento da terceirização de serviços, o que muda o perfil do emprego e local de trabalho.
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Pode-se ter uma visão de ganho duplo ao adotar o home office para o profissional a

vantagem  do  home  office  é  o  conforto,  ainda  dependendo  da  área  como  criação,  é

importante  que  a  pessoa  possa  ficar  concentrado  sozinho,  sem  precisar  estar  vestido

formalmente, além de não precisar enfrentar trânsito. Para o empregador pode-se elencar a

economia com gastos de aluguel, energia, telefone e etc.

Segundo  dados  da  SOBRATT  (2013),  a  modalidade  desenvolve  atividades

intelectuais e de produção criativa, na qual tem crescido constantemente e já é realidade

para mais de 10 milhões de brasileiros. Ainda que represente um percentual reduzido, o

índice está em ascensão, se comparado aos países desenvolvidos. 

A adoção  do  modelo  Home Office deve  ser  cautelosamente  empregada  onde  a

automotivação do empregado, definição de metas atingíveis e separação do ambiente do

trabalho/ alocação de tempo especifico para exercer a atividade são de crucial importância

para obter sucesso. Se estas cautelas não forem assimiladas, pode caracterizar uma “folga”

durante um dia todo, porém, em compensação, ter que trabalhar em dobro.

Diante as mudanças no mercado de trabalho e os avanços tecnológicos, o sistema

HOME   OFFICE tem  suas  vantagens  e  desvantagens  e  o  sucesso  desse  modelo   é

desenvolver equipes de autogestão.

2.1 HOME OFFICE NO BRASIL

No Brasil, o modelo foi introduzido oficialmente em 1997, no Seminário Home

Office/Telecommuting  – Perspectivas de Negócios e de Trabalho para o Terceiro

Milênio.

Atualmente um em cada cinco trabalhadores do mundo são remotos e um em

cada dez trabalham em casa todos os dias. Em 2016, os EUA alcançou 43% de sua

forca de trabalho em home-office, e na Índia, 57% dos trabalhadores já exercem sua

função  remota.  No  Brasil,  68%  das  empresas  declararam  permitiram,

esporadicamente,  e  apenas  para  algumas  funções,  que  seus  colaboradores

trabalhassem em casa, enquanto 11% dizem ter uma política fixa e regulamentada

para todos os funcionários.

Os dados estatísticos levantados, apontam que, no ano de 2016, mais de 150

empresas brasileiras ou estabelecidas no Brasil adotam o teletrabalho. Entre elas
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Volvo  Trucks,  Ericsson,  Unilever,  O  Boticário,  Natura,  Gol  Linhas  Aéreas,  Shell,

Ticket, Banco Itaú, entre outras. Fonte:  http://www.trabalhoportátil.com.br acessado

em 17 de setembro de 2017. 

Figura 1: Dados estatísticos sobre a rotina do teletrabalhador. 

Vários benefícios são possíveis a partir do modelo, além de reduzir os custos

imobiliários e abreviar o tempo no trânsito, estudos apontam que um programa de

teletrabalho pode crescer exponencialmente a produtividade dos colaboradores em

até 40%, reduzir as faltas na sede da empresa, reter talentos e economizar para a

empresa  cerca  de  US$  2.000/ano  por  funcionário.  (fonte:  Mello,  Álvaro.  Rio  de

Janeiro: Quality Mark: ABRH-Nacional, 1999).

 

file:///C:/Windows/TEMP/dpe4191976847990801/a08288cd-4478-4ea7-b0fe-88ba303f27c0-1965414065358728761/http:%2F%2Fwww.trabalhoport%C3%A1til.com.br
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Figura 2: Dados estatísticos sobre as vantagens empresariais brasileiras e

setorização da modalidade 

Para o colaborador,  ganho de tempo e redução de stress no trânsito,  são

valores intangíveis de compensação e qualidade de vida que concilia a vida pessoal

e profissional. Inclusive o setor público, como por exemplo, Tribunal de Contas do

Estado do Rio Grande do Sul e do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Contas da

União,  Justiça  Federal,  está  adotando  o  home-office,  desta  forma  garante  o

funcionamento  integral  dos  serviços  em  caso  de  força  maior  natural  ou  de

infraestrutura. 

2.2  A MOTIVAÇÃO E  A DESMOTIVAÇÃO  NA MODALIDADE  HOME

OFFICE

A motivação da equipe home office é atrelada a gestão da confiança, flexibilidade e

foco no resultado. Quando não há o comprometimento com esses fatores o rompimento no

contrato é imediato.

O fator motivante no trabalho é a flexibilidade, com um bom planejamento,  disciplina

nos horários,  persistência  e foco nos  resultados,  você consegue melhorar a qualidade de

vida, academia, família,  cursos e viagens. Financeiramente é bem interessante, acima da

média  do  mercado  e  nesse  modelo  você  tem  grandes  possibilidades  de  crescimento

profissional na empresa ou no mercado.

O treinamento reduz a insegurança de alguns integrantes e atenua o excesso de
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segurança de outros.  Informações compartilhadas sobre a configuração de programas e

funcionalidades, o uso de linguagens de programação, os modos de acesso  a sistemas, as

especificações de vocabulário e da documentação sobre o projeto dão condições para que

todos se familiarizem com o ambiente.

Outra  situação  que  afeta  as  equipes  é  a  desmotivação,  os  diversos  locais  de

trabalho, sem rotina e com escritório em casa, a tendência é sentir-se fora das decisões da

empresa ou sem visibilidade (Marketing Pessoal).

O que desmotiva nesse modelo de trabalho  home office é  a ausência de outros

colaboradores, a gestão virtual através de telefonemas e e-mails, a falta de comunicação

com a organização, gera a sensação de não pertencer a mesma e as decisões muitas vezes

decidas individualmente sem o tempo hábil para recorrer a outros setores, pessoas.

2.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO TRABALHO EM

CASA

Segundo  o  SEBRAE  (2015),  o  trabalho  em  casa  tem  suas  vantagens  e

desvantagens.

As vantagens pessoais são a proximidade da família, maior independência,

redução do estresse decorrente do trânsito e mais qualidade de vida.

Profissionalmente, o trabalhador tem maior liberdade de atuação, redução de

custos (aluguel, transporte, refeição e infra-estrutura básica), facilidade de obtenção

de  franquias  sem  obrigatoriedade  de  espaço  físico  para  armazenamento,

planejamento de horários e rendimentos próprios, entre outras. 

Verificam-se vantagens para o empregador empresário, tais como a redução

de empregados e economia de encargos sociais, oferta de produtos e serviços de

maios qualidade, retenção profissionais qualificados e aumento da produção. 

Atreladas as vantagens do trabalho home office, estão as desvantagens para

o trabalhador e empregador. 

O trabalhador que não possuir disciplina e planejamento, poderá incorrer no

excesso  de  carga  de  trabalho,  indefinição  de  trabalho  e  lazer  e  tendência  ao
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isolamento social. Profissionalmente, a atividade limita o tempo para atualização em

processos gerenciais.

Para a empresa, em caso de necessidade de transição, é difícil a sucessão

das  atividades  e  do  perfil  semelhantes  ao  trabalhador,  haja  vista  que  demanda

tempo para familiar com a linguagem e contexto da modalidade home office. 

Complementa-se  ainda,  as  questões  tocantes  à  segurança  do  trabalho.

Todavia, o teletrabalhador futuramente apresentará problemas de saúde devido a

ausência de controle e prevenção no local onde desempenha as suas atividades, na

qual geralmente utiliza equipamentos e instalações inadequados.

Alerta CICCO (2017) em seu breve texto disponível na internet:

Os sintomas causados pelo "mau uso" dos computadores são

dores  de  cabeça,  da  nuca  e  nas  costas,  dificuldades  na  visão  e

stress.  Mas  o  computador  não  é  o  único  culpado.  Os  monitores,

scanners, impressoras, e até os móveis; cadeiras, mesas, aparelhos

de iluminação também podem causar problemas para o usuário da

computação. Além disso, a excessiva exposição à radiação de baixa

freqüência pode causar influências negativas sobre a gravidez, além

dos casos de problemas de postura e outros de percepção.

Contudo, há divergência nos Tribunais no qual remete ao direito de adicional

de insalubridade. 

3.  A  LEGISLAÇÃO  BRASILEIRA E  O  TRABALHO  HOME

OFFICE ANTERIOR A REFORMA TRABALHISTA



20

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), indica no artigo 6º. que não há distinção

entre  o  trabalho  realizado  no  estabelecimento  do  empregador  ou  do  domicílio  do

empregado, não remete regras específicas para a modalidade home office.

Almejando regulamentar a modalidade, tramitou no Congresso Nacional, o projeto

que pretende incluiu na CLT os dispositivos específicos para regular o teletrabalho no país,

em distinto, a forma de utilização pelos empregadores de meios da informação para gerir e

desenvolver as atividades dos trabalhadores. 

Embora  não  exista  uma  lei  tratando  sobre  o  “Home  Office”  o  art.  6o da

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o

de maio de 1943, passou a vigorar com a modalidade atrelada ao teletrabalho.

Afirma LIMA (2012), que o artigo 6º. da CLT teve nova redação, publicada no Diário

Oficial  da União de 16 de dezembro de 2011,  lei  12.551 na intenção única de incluir  o

trabalho realizado a distância dentre as situações equiparáveis ao do trabalho tradicional

direto,  reconhecendo-se  o  elemento  da  subordinação  jurídica,  própria  da  relação  de

emprego,  na linha do que já vinha preconizando a doutrina e a jurisprudência.  Ressalta

ainda que,  a subordinação jurídica não se confunde com controle de jornada,  nem com

fiscalização de cumprimento de jornada. 

Para tanto, a nova feição do artigo 6º. Da CLT, decreto-lei 5.452, de 1º. de maio de

1943,  passou a  ter  a nova redação a partir  de 16 de dezembro de 2011,  data de sua

publicação:

Art.6º.  Não  se  distingue  entre  o  trabalho  realizado   no

estabelecimento  do  empregador,  o  executado  no  domicílio  do

empregado  e  o  realizado  a  distância,  desde  que  estejam

caracterizados os pressupostos da relação de emprego.

Parágrafo único:  Os meios telemáticos e informatizados de

comando,  controle  e  supervisão  se  equiparam,  para  finas  de

subordinação jurídica,  aos  meios  pessoais  e  diretos  de comando,

controle e supervisão do trabalho alheio.

A lei 12.551/2011 tem origem no projeto de lei 3129/2004 da Câmara dos Deputados,

havendo  tramitação  no  Senado  Federal  como  o  projeto  de  lei  da  Câmara  102/2007  e

sancionado em 15 de dezembro de 2011. O autor do projeto, Deputado Eduardo Valverde
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(Partido do Trabalhadores-PT), afirmou a necessidade de adequar a legislação trabalhista

brasileira às transformações sociais e tecnológicas ao mundo do trabalho. 

O trabalho  home office,  fundamentado e amparado legalmente,  é constituído nos

artigos 3º, 4º, 6º, 8º. e 9º. da  CLT. Porém, em especial, estabelece que não há distinção no

trabalho realizado no domicílio do empregado ou empregador. 

No pensamento de NASCIMENTO (2012, p.13) :

No Brasil, a tentativa de tutela do teletrabalho culminou com a

publicação  da  lei  12.551/2011,  que  limita  a  equiparar  o

teletrabalhador  ao trabalhador  em domicílio,  ao determinar  que os

meios telemáticos de comando, controle e supervisão se equiparam

a subordinação direta,  realizada quando do trabalho prestado nas

empresas.

No tocante a jornada de trabalho e a questão do controle da carga horária, diz LIMA

(2012):

[...]  que  o  fato  de  a  lei  reconhecer  a  existência  de

subordinação jurídica na modalidade apontada, não significa que, no

tocante aos temas trabalhistas que envolvem a duração do trabalho e

seus  limites,  o  trabalho  realizado  à  distância  deverá  ter  idênticas

consequências  jurídicas  que  o  trabalho  realizado  no  âmbito  do

empregador, sob a sua efetiva supervisão, vigilância e controle direto

do cumprimento de carga horária.

A legislação trabalhista anterior, não manifesta quanto aos critérios de conferência da

jornada  de  trabalho  do  empregado.  Geralmente,  o  empregador  substitui  o  controle  de

horário pelo assentamento de metas, havendo controle de produtividade.

Nessa esteira, utiliza-se da argumentação a mestre BARROS (2011, p.261):

Se o trabalhador se encontra, por exemplo, em conexão

direita  e  permanente,  por  meio  do  computador,  com o  centro  de

dados  da  empresa,  o  empregador  poderá  fornecer  instruções,
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controlar  a  execução  do  trabalho  e  comprova  a  qualidade  e  a

quantidade de tarefas de forma instantânea.

Destarte,  em  virtude  da  presença  de  ferramentas  tecnológicas  na  prestação  de

serviços, comenta RODRIGUES (2014, p. 20):

[...] a direção e o controle do trabalho a distância podem

ocorrer  em maior ou menor amplitude,  o que não afeta a relação

empregatícia,  posto  que  as  condições  de  trabalho  permanecem

iguais, modificando apenas a formatação do controle das atividades,

ante a presença de um elemento tecnológico.

Os temas consistentes sobre a duração do trabalho permaneceram inalterados. Os

efeitos do art. 62- I da CLT com relação ao trabalho externo. Recomenda Lima (2012), “por

envolver situação nova de relação de trabalho e de emprego, que seja precedido de contrato

com regras  claras  a respeito  dos pontos  da contratação que eventualmente  podem ser

objetos de exame em situações de conflito”.

4. A REFORMA TRABALHISTA DE 2017

A reforma trabalhista atual teve a maior modificação da CLT, desde a sua

criação em 1943. A Lei  n° 13.467, de 13 de julho de 2017 em vigor a partir  de

novembro do mesmo ano, define a prevalência de acordos coletivos em quarenta

itens e dentre eles o teletrabalho.

Um dos obstáculos para o trabalho remoto nas empresas era a ausência de

previsão e regulamentação do home office. Com a recente reforma trabalhista, o

cenário  mudou.  O propósito  da  regulamentação  é  determinar  garantias  mínimas

para que as empresas possam contratar sob esse regime sem o risco de a Inspeção
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do Trabalho autuá-las ou a Justiça do Trabalho condená-las por transgressão das

normas trabalhistas.

Segundo o IBGE (2017), mais de quatro milhões de brasileiros já trabalham

em casa, a maioria deles na condição de profissionais liberais ou autônomos.

A reforma trabalhista traz a modernização nas relações de trabalho no país,

ao permitir que convenções coletivas regularizem o trabalho remoto e remuneração

por  produtividade,  ao  encontro  de  profundas  transformações  nas  relações  entre

empregado e empregador. 

A legislação prediz o  home office e especifica as possibilidades de acordo

entre a empresa  e seus colaboradores que estão remotos. 

A seguir,  a  reforma  trabalhista  ocorrida  e  o  capítulo  único  que  norteia  o

teletrabalho (2017): 

CAPÍTULO II-A

DO TELETRABALHO

‘Art.  75-A.   A  prestação  de  serviços  pelo  empregado  em

regime de teletrabalho observará o disposto neste Capítulo.’  

‘Art. 75-B.  Considera-se teletrabalho a prestação de serviços

preponderantemente fora das dependências do empregador, com a

utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por

sua natureza, não se constituam como trabalho externo.  

Parágrafo  único.   O  comparecimento  às  dependências  do

empregador para a realização de atividades específicas que exijam a

presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza  o

regime de teletrabalho.’ 

‘Art.  75-C.   A  prestação  de  serviços  na  modalidade  de

teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de

trabalho,  que especificará as atividades que serão realizadas pelo

empregado. 

§ 1o  Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial

e  de  teletrabalho  desde  que  haja  mútuo  acordo  entre  as  partes,

registrado em aditivo contratual.  



24

§  2o  Poderá  ser  realizada  a  alteração  do  regime  de

teletrabalho  para  o  presencial  por  determinação  do  empregador,

garantido  prazo  de  transição  mínimo  de  quinze  dias,  com

correspondente registro em aditivo contratual.’ 

‘Art. 75-D.   As disposições relativas à responsabilidade pela

aquisição,  manutenção  ou  fornecimento  dos  equipamentos

tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação

do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas

pelo empregado, serão previstas em contrato escrito.  

Parágrafo único.   As utilidades mencionadas no caput deste

artigo não integram a remuneração do empregado.’ 

‘Art. 75-E.   O empregador deverá instruir os empregados, de

maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim

de evitar doenças e acidentes de trabalho.  

Parágrafo  único.   O  empregado  deverá  assinar  termo  de

responsabilidade  comprometendo-se  a  seguir  as  instruções

fornecidas pelo empregador.’” 

As  alterações  na  CLT,  pertinentes  ao  teletrabalho,  se  deram  nos  pontos

resultantes: 

a) Regulamentação  do  trabalho  remoto:  disposta  a  reforma  em

capítulo único, arts. 75-A até 75-E, estabelece que a modalidade home-office

será aplicada mediante entendimento mútuo entre a empresa e o trabalhador,

sendo realizada a celebração de contrato individual de trabalho. Nos eventos

de contratos anteriores a reforma, será formalizado um aditivo.

b) Definição  das  atividades  remotas:  as  principais  atribuições  e

características da prestação do serviço deverá ser esmiuçada, sobretudo a

quais atividades serão adotadas pelo teletrabalhador.

c) Partição  de  despesas  entre  a  empresa  e  o  colaborador:  a

redação  destaca  a  necessidade  de  estabelecer  quem  deverá  assumir  as

despesas  à  aquisição  de  ferramentas  e  manutenção  da  infraestrutura

imprescindível para o progresso do trabalho fora da empresa.
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d) Prazo de transição para os colaboradores que regressarem ao

regime presencial: pode haver uma transição para o modelo presencial por

determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze

dias.

e) Restrição ao regime de horas extras: o art. 62, que elucida as

hipóteses de exceção ao regime de horas extras, recebeu um novo inciso (III)

que contempla os empregados em regime de teletrabalho, equiparando aos

trabalhadores externos e titulados cargos de gerência.

f) Norteadores  obrigatórios  para  os  trabalhadores  em  regime

remoto: determina a reforma trabalhista que as empresas ficam obrigadas a

conduzirem seus trabalhadores remotos quanto a medidas de segurança no

ambiente de trabalho e tomar precauções a fim de evitar doenças adquiridas

com o teletrabalho.

A reforma trabalhista agrega um ambiente mais seguro e delineado para o

trabalhador  em  home  office,  em  especial,  as  despesas  para  estruturar  o  seu

escritório em casa e sobre as obrigações de orientação da empresa pertinentes a

equipe virtual.  

5. METODOLOGIA

No referencial teórico desta pesquisa são abordadas as diferentes formas de

trabalho  home office,  uma sucinta descrição do que se trata a modalidade deste

teletrabalho na adoção de empresas nacionais. 
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Através  de  uma  metodologia  de  pesquisa  de  campo,  relacionamos  as

informações com os conceitos suscitados no referencial teórico a fim de identificar a

realidade no cotidiano laboral do teletrabalhador.

A  coleta  de  dados  foi  realizada  por  intermédio  de  uma  entrevista  e

questionário socioeconômico com os trabalhadores A, B, C e D, que trabalham há

mais  de três  anos e  atuam em diferentes  áreas de uma empresa privada X de

grande porte  e  com o trabalhador  E,  que atua  no  Órgão  Público  Federal  Y,  no

segmento jurídico.  

A coleta e análise dos dados foi a abordagem qualitativa, pois de acordo com

Oliveira (1999), a utilização desse método possui a facilidade de poder descrever a

complexidade de uma determinada hipótese ou problema, compreender e classificar

processos dinâmicos, apresentando contribuições no processo de mudança. 

A sequência de coleta de dados utilizou:

a) Pesquisa  bibliográfica,  textos  na  internet  e  revistas

especializadas;

b) Elaboração do questionário socioeconômico;

c) A aplicação de entrevista pessoal e, virtualmente, através de e-

mails, foi respondido o questionário;

d) Análise das informações coletadas.

Desta  maneira,  procuramos  identificar  os  coeficientes  que  induziram  as

transformações ocorridas nas relações trabalhistas do teletrabalho e legislação. Uma

vez identificados, foram elencados em uma listagem com os principais fatores.

5.1 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
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As informações relatadas foram coletadas e analisadas advindas das

respostas  obtidas  com  a  aplicação  do  questionário,  junto  aos  trabalhadores  da

equipe remota da empresa privada X, atuantes em diferentes regiões do Brasil e

outro funcionário público da estrutura judiciária. 

Para melhor entendimento, foram elencados aspectos ímpares de cada

trabalhador. Para a análise, foram utilizados os pontos:

Permanência na empresa

Meios de comunicação utilizados na atividade laboral

Influência da gestão e acompanhamento de metas no decorrer do teletrabalho

Dificuldades  vivenciadas  no  que  se  refere  a  comunicação  interpessoal,

avaliação e feedbacks

Treinamento, desenvolvimento e competências adquiridas. 

Trabalhador A

Profissional graduado em publicidade, trabalha na empresa X há seis anos na

região  sul  do  Brasil.  Atuou  em  diferentes  áreas  da  organização  e  atualmente

direciona a monitoria de metas e resultados do teletrabalhor. 

Quanto a assertividade e comunicação interpessoal, a avaliação é realizada

em  reuniões  mensais  na  sede  da  empresa  com  toda  a  equipe  remota,

teleconferências e e-mails.

Nos resultados alcançados, o entrevistado relatou dificuldades no que tange à

clareza  e  objetividade,  ocorrem  vícios  de  linguagem  e  na  comunicação  entre

colaboradores. 

No  âmbito  jurídico,  relata  a  insegurança  dos  teletrabalhadores  quanto  a

jornada do trabalho e direitos adquiridos.

Trabalhador B
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Profissional  graduado  em economia  e  pós-graduado  em finanças,  há  três

anos  na  empresa  X,  na  região  nordeste  do  Brasil,  desenvolve  a  construção  de

relacionamentos, assessoria e orientação dos clientes da empresa. 

Tem  como  objetivo  prestar  consultoria  aos  clientes  a  fim  de  melhorar  a

dinâmica do teletrabalho e resultados da equipe remota. 

No  que  diz  respeito  a  assertividade  e  comunicação,  o  trabalhador  está

satisfeito com os colegas de trabalho. As informações são claras e precisas, o que

leva a maior produtividade da empresa e motivação pessoal. 

No que tange a relação jurídica, relata que tem amparo da empresa sobre

qualquer dúvida e questionamento quanto aos seus direitos enquanto teletrabalhor. 

Trabalhador C

Trabalhador graduado em Marketing, atua na empresa X há quatro anos na

região  Centro-Oeste.  Atribuída  a  função  de  desenvolver  projetos  de  soluções

inovadoras  e  atendimento  flexível  aos  clientes,  mostrou  satisfação  quanto  a

objetividade e boa comunicação entre os colegas.

Satisfeito com o home-office, relata que a sua equipe trabalha motivada e

atinge  as  metas  estabelecidas  pela  empresa.  Logo,  juridicamente  encontra-se

confortável para desenvolver as suas atividades. 

Trabalhador D

Trabalhadora  graduada  em  administração  e  pós-graduada  em  gestão  de

pessoas,  atua  na  empresa  X  há  sete  anos  na  região  norte  do  Brasil  e  geriu

anteriormente, equipes remotas de outras empresas. 

Designada a somar a qualidade e atender os clientes em diferentes situações

no mercado financeiro, relata positivamente a atividade home-office, na qual atribuiu

mais qualidade de vida profissional e familiar. 
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Relata ainda, o processo de avaliação da empresa e feedbacks positivos para

o  seu  crescimento  profissional  e  desenvolvimento  de  suas  habilidades.  A

colaboradora apontou mínimas desvantagens do teletrabalho entre elas necessidade

da reforma trabalhista no que concerne ao controle pessoal e pagamento de horas

extras e alinhamento à nova realidade mercadológica. 

Trabalhador E

Há  22  anos  no  Órgão  Público  Y,  graduado  em  direito  e  pós-graduado,

desempenha a função de analista judiciário, sendo vinte anos na sede e por opção,

migrou para o home office há 5 anos na mesma atividade. 

Relata a rotina de avaliações semanais por metas e não encontra dificuldades

na comunicação interpessoal, já que, quando necessária, é realizada por meio de

várias ferramentas disponíveis. 

Quanto ao treinamento, não há distinção entre equipe remota e presencial e

não  encontra  limitações  para  desenvolver  o  seu  trabalho,  haja  vista  que  tem

atribuições similares a atuação anterior à migração. 

Perguntado sobre o controle de jornada no limite de horas, especifica que é

mantido por tarefas concluídas. No entanto, relata que, às vezes, costuma extrapolar

o limite de horas diárias. 

No contexto jurídico da modalidade home office e direito à insalubridade não

contemplado na reforma trabalhista. O entrevistado demostrou preocupação quanto

à segurança no ambiente de trabalho e problemas de saúde adquiridos, visto que,

presencialmente, o Órgão Público recebe visitas técnicas periódicas para prevenir e

orientar os funcionários.   

Além disso,  comenta  a carência  da  estrutura  pública para  as  adequações

tecnológicas. Usualmente, cabe ao servidor, investir em ferramentas inovadoras que

sejam compatíveis ao sistema de dados constantemente atualizado por medida de

segurança. 
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5.2 ANÁLISE DE RESULTADOS

No  processo  complexo  de  adequações  mercadológicas,  o  uso  da

tecnologia, o uso da comunicação e assertividade oportuniza os melhores resultados

na empresa ¨X¨. A objetividade entre os envolvidos otimiza o trabalho  home office

nas diversas funções desenvolvidas.

Empresa  e  teletrabalhadores  buscam  desenvolver  competências  e

obterem resultados qualitativos e quantitativos que favorecem um ambiente positivo,

essencial nas empresas. 

Ainda que o trabalho seja 100% home office, os empregados devem participar

de reuniões presenciais na empresa no mínimo a cada 15 dias,  para considerar

feedbacks ou alinhar as metas propostas pelos gestores.

O modelo  home-office tem mostrado resultados benéficos, bem como

alcançar os resultados esperados com a sua implantação. Independentemente das

barreiras  físicas  de  espaço  e  tempo,  é  possível  alcançar  metas  satisfatórias  e

elevadas.  Todavia,  existem viés  devido  à necessidade de transpor  as  lacunas e

dificuldades  encontradas  no  teletrabalho,  para  garantir  a  segurança  jurídica  dos

trabalhadores. Desta forma, protege e garante a segurança jurídica nas relações de

trabalho. 
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6. CONCLUSÃO

Na pesquisa sobre o tema, verifica-se que a concepção do trabalho  home office  é

uma situação nova de relação de trabalho e de emprego e ascensão de empresas no Brasil

que adotam a modalidade.

A atividade  trabalhista  home  office,  era  amparada  e  subordinada  juridicamente,

apenas no art. 6º. Da Consolidação das Leis do Trabalho, no qual não diferia o contexto da

atividade realizada a distância ou estabelecimento do empregador. Portanto foi discutida a

necessidade de adequação a legislação trabalhista brasileira às transformações trazidas

pela tecnologia ao mundo do trabalho.

Tendo em vista os aspectos expostos sobre a temática proposta, entende-se

que, embora o home office seja uma tendência mundial, é preciso romper barreiras

quanto  a  mentalidade  de  gestores  brasileiros  de  necessitar  ver  os  funcionários

trabalhando, e também dos empregados que produzem sob inspeção diária e má

administração do seu tempo.  

O  cenário  brasileiro  sofreu  transformações  nestes  últimos  anos  e  a

infraestrutura urbana não acompanhou o dinâmica mercadológica e social. Ademais,

a  grande  competitividade  no  mercado  econômico  global  está  pressionando  a

indústria nacional a enxugar o custo de produção e aumento da produtividade. E,

agregado a esse processo, a nova geração de talentos tem buscado uma feição

mais flexível de trabalho e por isso opta apenas por empresas que promovam este

tipo de vantagem.

No  âmbito  jurídico,  a  modalidade  não  possuía  lei  específica  que

caracterizasse  a  atividade.  Fez-se  necessária  a  elaboração  de  instrumento  com

regras claras a respeito do regime e condições de trabalho, a fim de evitar litígios

futuros.

Desta forma foi  percebida a necessidade de adequação atreladas ao novo

contexto trabalhista. A reforma trabalhista de 2017 abarcou questões pertinentes a

modalidade teletrabalho home office. 

Argumentando  que  se  trata  de  nova  legislação  e  que  são  incontáveis  as

interpretações possíveis a serem examinadas pela doutrina e pela jurisprudência,
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orienta-se que o contrato de trabalho abarcando o teletrabalho,  home office,  seja

anteposto  de  contrato  escrito,  com as  normas  claras  no  tocante  aos  pontos  da

contratação que por ventura podem ser matéria de prova em situações de conflito.

Para  muitos  profissionais  e  especialistas,  a  reforma  é  positiva,  haja  vista  que

regulamentou  uma  modalidade  que  já  era  praticada,  trazendo  segurança  jurídica  para

ambos os lados. 
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APÊNDICE

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO

O TRABALHO HOME OFFICE  E A NOVA RELAÇÃO TRABALHISTA 
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM DIREITO

FCV- Faculdade Cidade Verde

Sexo:

(    ) Masculino               (    ) Feminino

Idade:

(    ) 18 a 21 anos     (    ) 22 a 34 anos      (    ) 35 a 45 anos    (    ) Acima de

46 anos

Tempo de permanência no teletrabalho/home office

(    ) 1 a 3 anos    (    ) 4 a 6 anos     (    ) 7 anos ou mais

Formação:

(    ) Ensino Médio   (    ) Superior Completo    (    ) Pós Graduação   (    )

Outros

Curso: ___________________________________________

Função na empresa: ________________________________

1. Quais os meios de comunicação utilizados no teletrabalho?

(    ) Pessoal    (    ) Telefone    (    ) e-mail
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2. O que poderia melhorar no modelo atual de gestão da Equipe Remota

da Empresa?

(    ) Comunicação interpessoal   (    ) Assertividade  (    ) outros

3. Qual a maior dificuldade encontrada na comunicação interpessoal na

gestão do teletrabalho?

(    ) Reuniões presenciais   (    ) Teleconferências   (    ) e-mails   (    ) Outros

4. Na gestão do teletrabalho, a equipe reconhece as competências de

assertividade e comunicação interpessoal do gestor?

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Sempre    (    ) As vezes    (    ) Quase nunca

5. O teletrabalho tem avaliações ou feedbacks?

(    ) Mensal    (    ) Trimestral    (    ) Semestral    (    ) Anual

6.  A Equipe Remota da Empresa propõe treinamento/desenvolvimento

para  os  funcionários  e  gestores  a  fim  de  acompanhar  as  tendências  do

mercado?

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Sempre    (    ) As vezes    (    ) Quase nunca

7. O controle de jornada no limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais

é feito:

(    ) Marcação da hora de ingresso (login/logoff) 

(    ) Não há controle remoto de tempo, apenas por tarefa.

8.  Na  administração  do  seu  tempo  trabalhado,  costuma  extrapolar  o

limite de horas diárias?

(    ) Sim    (    ) Não    (    ) Sempre    (    ) As vezes    (    ) Quase nunca
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