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Conheça a pesquisa 
do Ipea sobre 
home office no Brasil
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Estudo da FGV indica que home office no Brasil deve crescer 30% após pandemia
 A pandemia impactou a vida de todas as pessoas do 

mundo. No trabalho, as empresas �veram que se adaptar em 

tempo muito ágil desde março. O modelo de trabalho à distância, 

teletrabalho, trabalho remoto ou home office vem crescendo, 

mas com a covid-19 o número de empresas que pretendem 

adotar o home office após a crise do novo coronavírus deve 

crescer 30%. 

 Esta é a avaliação do coordenador do MBA em 

marke�ng e inteligência de negócios digitais da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) e diretor execu�vo da Infobase, 

André Miceli, que realizou o estudo “Tendências de 

Marke�ng e Tecnologia 2020: Humanidade Redefinida e os 

Novos Negócios”. A pesquisa foi feita com tomadores de 

decisão e gestores de 100 empresas.

 Ele enfa�za que o estudo foi focado no trabalho pós-

covid-19. “O levantamento levou em consideração quando tudo 

es�ver aberto e pronto para voltar a ser, em tese, o que era antes. 

A pesquisa indica esse aumento de 30% nas empresas brasileiras, 

fazendo pelo menos um dia de home office depois que a 

pandemia acabar”, acrescentou.

 Na prá�ca, Miceli avalia que a pandemia acelerou a 

tendência do home office e acabou tornando a medida quase 

obrigatória. “Muitas empresas não testavam. Algumas testavam, 

mas ficavam com aquela sensação de que não funciona, só que 

agora precisou funcionar. É claro que nem todas as áreas podem 

funcionar dessa maneira e nem toda empresa pode funcionar 

integralmente assim, mas é um modelo que agora foi posto à 

prova de uma forma que não havia sido antes”.

 

 Mudança de paradigmas - O estudo indica que é 

fundamental que os líderes de negócios entendam que a 

tecnologia é, cada vez mais, um a�vo humano. “Durante muito 

tempo, a tecnologia estava associada à desumanização, a criar 

distância entre as pessoas. Elas pararam de se olhar e passaram 

só a digitar umas com as outras, a conversar menos. No entanto, 

nesse momento de isolamento, a gente tem visto que a 

tecnologia é uma grande ferramenta de humanização. A 

sociedade está aprendendo a ressignificar o uso que dá para a 

tecnologia”, disse.

 O professor cita as chamadas “lives”, que são as 

transmissões ao vivo de áudio e vídeo na Internet, geralmente 

feita por meio das redes sociais, e os encontros online, não só de 

equipes de trabalho, mas de amigos e familiares por meio de 

sites e aplica�vos. “Esse comportamento de aproximação e de 

manutenção dos vínculos sociais é um comportamento que 

humaniza. E vai na contramão daquela percepção que muito se 

dizia até então de que a tecnologia afastaria as pessoas”. 

 Ele lembra que, mesmo com abertura dos serviços, 

algumas empresas ainda vão precisar manter o home office 

por uma questão da recomendação de distanciamento social. 

“Quando as empresas voltarem ou as que já voltaram a 

funcionar vão manter áreas de refeitório fechadas, com 

demanda de espaço entre os funcionários, que vai impedir 

que todo mundo volte ao mesmo tempo”, argumentou.
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 Na prá�ca, será que as empresas no Brasil, quer sejam 
públicas, privadas ou de terceiro setor, conseguem implantar o 
sistema de trabalho remoto na pós-pandemia?  Em que 
percentuais? Quais profissões podem ser adaptadas para esse 
sistema? Em que lugar no ranking encontra-se o país sobre a 
potencialidade de instalar home office? Para responder a essas 
perguntas, o Ins�tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
realizou um estudo e constata que o formato teletrabalho poderá 
ser adotado em 22,7% das ocupações nacionais, alcançando mais 
de 20 milhões de trabalhadores.

 A pesquisa “Potencial de Teletrabalho na Pandemia: Um 
Retrato no Brasil e no Mundo” mediu a es�ma�va do 
teletrabalho em 86 países, adaptada à realidade brasileira, com a 
conversão das funções para a Classificação de Ocupações para 
Pesquisas Domiciliares, adotada pelo IBGE. Os resultados 
mostram que das 434 ocupações analisadas, mais de um quinto 
podem ser realizadas remotamente. Na comparação 
internacional, Luxemburgo lidera o ranking de 86 países, com 
53,4% dos empregos com potencial para teletrabalho.

 O Brasil fica na 45ª posição no ranking mundial, e em 2º 
lugar na América La�na. Já na América La�na, dos nove países 
que constam no estudo (Brasil, Bolívia, Chile, El Salvador, 
Equador, Guatemala, Honduras, México e Panamá), o que 
apresenta maior potencial é o Chile, com percentual de 25,74%. 
Estranhamente, não fizeram o estudo com a Argen�na, Uruguai, 
Venezuela, Peru, entre outros.

20 milhões de trabalhadores podem ficar em sistema home office no Brasil

 Felipe Mar�ns, um dos coautores da pesquisa, ressaltou 
que os profissionais com maior potencial para o teletrabalho são 
os de ciências e os que fazem a�vidades intelectuais, diretores, 
gerentes, técnicos e profissionais de ensino médio.  

 Pesquisa sobre teletrabalho na área Pública - No mês 
de maio, o Ministério da Economia iniciou uma pesquisa pela 
Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e pela 
Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) sobre 
trabalho remoto. O obje�vo do estudo foi apurar dados 
comportamentais para comparar com pesquisas internacionais.  
Os resultados ainda não foram divulgados.

Conheça as profissões com maior percentual de teletrabalho, segundo o Ipea
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Pernambuco: 18,8 % das ocupações podem ser no formato teletrabalho

 A pesquisa do Ipea, in�tulada “Potencial de Teletrabalho 
na Pandemia: Um Retrato no Brasil e no Mundo”, fez um recorte 
por estados do país e revela as desigualdades regionais. 
Pernambuco ficou com 18,8 % das a�vidades que podem 
ficar em home office, com 19º lugar no ranking nacional. 

 O maior  potencia l  de te letrabalho foi 
iden�ficado no Distrito Federal, com 31,6%. Na 
sequência vêm os estados de São Paulo (27,7%) e Rio de 
Janeiro (26,7%). O Piauí é o que apresenta o menor 
potencial de teletrabalho, com 15,6% das a�vidades.

 Várias ins�tuições públicas já atuavam, antes da 
pandemia, com um percentual de servidores em sistema 
de teletrabalho no Estado de PE, quer sejam órgãos 
estaduais ou federais. São eles: Governo de Pernambuco 
(alguns órgãos), Tribunal de Contas (TCE-PE), Tribunal de 
Jus�ça (TJPE), Tribunal Regional do Trabalho (TRT-6), 
Tribunal Regional Federal (TRF-5), entre outros.   

 A Prefeitura do Recife, durante o isolamento social, fez 

um decreto para que servidores trabalhem em casa e os órgãos 

publicaram as mudanças específicas de cada área.

Dois lados da moeda no trabalho remoto 

Pontos posi�vos: Proteção 
contra o coronavírus, mais 
segurança por estar em 
casa, flexibilidade de 
horário, menos estresse por 
não ter que enfrentar 
trânsito, melhor 
aproveitamento do tempo, 
aumento na produ�vidade, 
reuniões mais obje�vas, 
maior concentração, 
redução de custo para a 
PCR. 

Pontos nega�vos: falta do contato pessoal com a equipe, aumento da 
carga horária por conta da flexibilização do horário de toda equipe, 
falta de organização /planejamento prévio (pelo menos por conta da 
quarentena inesperada), dificuldade na troca de experiências 
co�dianas com a equipe, ausência de condição tecnológica dada 
pela administração a exemplos de sistemas fora da 
web, aumento de despesa do servidor 
com energia elétrica , dependência de 
sistemas internos que só funcionam 
com VPN que, às vezes, falha e 
também dependência da 
internet pessoal que 
também falha.

Sandra Viviane de Vasconcelos Araújo - chefe do Setor 

de Fiscalização Tributária

Home office: prós e contras

Redução do estresse do trânsito – O 
teletrabalho economiza e reduz o 

estresse de dirigir e evita multas de 
trânsito. Por consequência, a poluição 

será reduzida e a natureza agradece.

Flexibilidade do próprio horário de 
trabalho - Para quem gosta de dormir 
tarde da noite e não gosta de acordar 
cedo, o home office pode ser uma boa, 

desde que saiba se organizar.

Mais tempo para vida pessoal – O tempo 
que antes você gastava em deslocamento 

pode ser direcionado para fazer mais 
cursos, exercícios �sicos ou mesmo estar mais 
disponível para a família.

I s o l a m e n t o  s o c i a l  –  P e s s o a s 
comunica�vas podem ter dificuldades já 
que não há encontros presenciais. 

 Indisciplina – Para quem não tem 
tendência para a disciplina, trabalhar 
em casa pode ser desastroso. Home 

office exige organização.

Misturar vida pessoal x profissional – 
Quem não consegue dis�nguir as duas 

coisas vai precisar se organizar melhor. Os 
viciados em trabalho (workaholics) precisam 

se policiar.



 O desafio de atuar em home office é enorme. Ainda mais 

agora com a pandemia e o isolamento social. Além da distância 

dos colegas e líderes, há todo esse clima de insegurança com 

relação à saúde da família e muita incerteza do que será o “novo 

normal” pós-pandemia. Nesta perspec�va, seguem as boas 

prá�cas para atuar home office em tempos da covid-19. 

Boas prá�cas para atuar em home office com produ�vidade 

Planejamento - A sensação de estar em casa pode 
deixar você sem planejamento ou ro�na definida, com 
começo, meio e fim. Planeje seu trabalho e sua vida 
pessoal. Criar metas é fundamental! O que você quer 

alcançar em 1 mês de sua produ�vidade? 
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Local  - Se você está trabalhando em casa, precisa 
arrumar um espaço para o seu escritório. Estabeleça 
um local na casa para chamar de seu. 
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Organização – Senso de organização ajuda suas tarefas 
diárias, já que tudo está em seu devido lugar.  
Mantenha o local de trabalho organizado, limpo e 
agradável.
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Horário – Estabelecer uma carga horária de trabalho é 
importante. Con�nue com a que você já faz ou defina 
outra. Não ter horários definido fará você procras�nar. 
Na hora de acordar, se você não definir horário, a 

tendência é relaxar e perder a hora.
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Vestuário  – Você não sabe bem o que ves�r, já que não 
vai mais ao trabalho de forma presencial? Uma dica: 
não fique de pijama. Qualquer roupa que seja mais 
confortável está valendo.
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Sem distrações: Conversar com a família que você não 
estará disponível para demandas pessoais durante o 
horário do expediente é super indicado. 
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Prazos - Aprenda a negociar prazos com sua chefia ou 
defina prazos com a equipe se você for o líder. Uma boa 
comunicação é fundamental, em especial quando as 
pessoas não estão presencialmente.
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Faça pausas – Se elas forem programadas é até melhor. 
Descansar a mente e o corpo sempre são boas opções. 
Tomar um cafezinho ou lanchar são importantes.  
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Uso de celular – Definir horários de checagem de 

informações de trabalho e de u�lização pessoal. 

Desa�var as no�ficações auxilia na concentração. 

#ficaadica

Proa�vidade – Crie modelos de trabalho, projetos e 
compar�lhe tarefas/métodos que facilitaram o seu 
trabalho. A chefia vai adorar sua proa�vidade. Se 
você for líder, crie e mul�plique boas prá�cas com a 

equipe.

Exercícios - Cuide de sua saúde �sica. Se faz algum �po 
de a�vidade �sica, con�nue. Caso contrário, permita-
se escolher algo que goste de fazer. Outra dica: 
Exercícios laborais para evitar dores musculares são 

importantes.

Saúde - Cuidado: trabalhar em qualquer lugar da casa 

pode trazer problemas de saúde, por exemplo, se 

ficar com o notebook no sofá da sala digitando. 

Comunicação - Não se isole. Trabalhar em casa pode 

trazer um processo de isolamento natural. Evite. 

Comunique-se sempre com a equipe de trabalho. 
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