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Uma nova realidade 
profissional
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Agenda

• Organizações virtuais e teletrabalho

– Novos paradigmas

• O homem e as organizações

– O que muda com o teletrabalho?– O que muda com o teletrabalho?
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Introdução

• “O espaço deixou de existir, só sobrou o 
tempo” (Paul Virilio, filósofo)

• Ford e Mercedez: equipes de projeto 
trabalhando 24h nos EUA, Alemanha e Japão

• Conhecimento produzido em massa / • Conhecimento produzido em massa / 
interação entre pessoa aumenta 
geometricamente (sociedade da informação)

• O atual desenvolvimento tecnológico 
proporciona um novo paradigma para a 
estruturação das organizações e dá 
condições para a organização virtual
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Organização Virtual

• Tipo 1: aprofunda fortemente suas parcerias 
e terceirizações

• Tipo 2: larga parcela de funcionários 
trabalha em local diferente do escritório e se 
comunica com este através de um comunica com este através de um 
computador pessoal. (teletrabalho)
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A relevância do teletrabalho

• Realidade em inúmeras empresas em todo o mundo
• 80% das empresas do mundo terão 30% dos 

funcionários fora da empresa em 2000. (Gartner 
Group)

• 14% da força de trabalho da IBM se utiliza de 
teletrabalhoteletrabalho

• Um sistema de videoconferência na matriz mundial 
da Basf economiza 30% dos gastos com viagens.

• 500 empresas no Brasil já possuem micros com 
câmeras ligados em rede

• 8.000.000 de teletrabalhadores nos EUA
• 560.000 na Alemanha
• 149.000 na França
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Informática, mola propulsora

• “levar o trabalho às pessoas ao invés de 
levá-las ao trabalho” (Peter Drucker)

• Redes lan (local area network) / wan (wide 
area network)

• Multimídia• Multimídia
• Computação móvel
• Arquitetura cliente-servidor
• Workgroup computing
• Workflow
• Super-rodovias da informação
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O que são Organização 
Virtual e Teletrabalho?

• Surge da possibilidade dos funcionários 
não precisarem estar fisicamente 
presentes nas instalações da empresa.

• O funcionário faz contato com colegas, 
superiores, etc. através do seu 
computador

• A organização virtual é um conceito, 
não um local ou prédio
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Formas de teletrabalho

• O funcionário em seu domicílio

• O teletrabalho pendular

• O escritório de vizinhança

• O trabalho nômade

• Escritórios satélites

• Obs: hosteling – o funcionário que 
precisa trabalhar no escritório precisa 
fazer reserva (como num hotel)
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Condições do teletrabalho

• A distância entre o local do trabalho e 
local onde é esperado o resultado dele

• A ausência da supervisão no local onde 
é realizado o trabalhoé realizado o trabalho

• A utilização de ferramentas de 
informática e telecomunicações

• Obs: trabalho realizado a distância é 
diferente de teletrabalho
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Características do teletrabalho

• Pouca necessidade de comunicação face a 
face

• Grande necessidade de longos períodos de 
concentração

• Resultados claramente definidos

• Etapas e objetivos identificáveis

• Pouca necessidade de acesso a informações 
por meio não informatizado

• Pouca necessidade de espaço para 
arquivamento de material
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Atividades administrativas 
compatíveis com o teletrabalho

• Recursos humanos (algumas atividades)
• Comunicação (publicidade, mídia, etc.)
• Contabilidade, finanças, auditoria
• Comercial e marketing
• Informática (desenvolvimento de sistemas)
• Planejamento
• Jurídico
• O&M
• Logística
• Qualidade
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Atividades produtivas 
compatíveis com o teletrabalho

• Bancos
• Concepção de produtos
• Corretagem
• Informática• Informática
• Jornalismo
• Profissões liberais
• Tradução
• Design
• Engenharia
• Etc.
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Por que o teletrabalho?

• Hoje há tendência em enfatizas metas, objetivos, 
resultados

• O que importa são os resultados não o horário 
(liberdade com responsabilidade)

• Aumento da competitividade da empresa 
(capitalização em tempo real do conhecimento dos 
trabalhadores)

• Menor número de problemas pessoais

• Maior facilidade de recrutamento

• Muda a cultura da “compra do tempo” para “compra 
de resultado”

• Ganhos financeiros (menor espaço, menores custos 
gerais, locais com menores custos de mão-de-obra)
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no escritório X no domicílio

No escritório Em casa

Trabalho: 50% Trabalho: 89%

Interrupções: 20%

Segurança: 5%

Trajeto: 10%

Pausas: 8% Pausas: 11%

Deslocamentos: 7%
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Novos custos

• Comunicação

• Energia elétrica

• Deslocamento de teletrabalhadores

• Obs: não diminuem as vantagens 
financeiras.
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Novo paradigma para 
organizações e o teletrabalho

• A revolução industrial alterou a trama do 
tecido da sociedade (divisão social do 
trabalho)

• A separação entre pensar e fazer está 
perdendo lugar

• As organizações passam a lidar não com a 
previsibilidade, mas com a incerteza

• Flexibilidade da organização passa a ser uma 
necessidade e não uma opção
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O trabalho do homem...

• As máquinas fazem o trabalho repetitivo, o que 
resta ser feito requer iniciativa e flexibilidade

• Trabalho de linha >>Trabalho do conhecimento
• Tarefas repetitivas >> inovação
• Trabalho individual >> trabalho em grupo
• Trabalho funcional >> trabalho em grupo• Trabalho funcional >> trabalho em grupo
• Habilidade única >> multihabilidade
• Poder do chefe >> poder do cliente
• Coordenação do superior >> coordenação entre 

pares
• Empregos menos intercambiáveis
• Trabalhadores com base no conhecimento menos 

substituíveis
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O teletrabalho e o novo 
contexto

• Com o teletrabalho poderemos reinserir na vida 
cotidiana valores como auto-respeito, consciência 
profissional e liberdade criativa

• Cobrança com base nos resultados do trabalho 
realizadorealizado

• O contato ocorre por meio eletrônico

• A privacidade é condição para a criatividade 
individual

• O trabalho pode deixar de ser o eixo central da 
ordem social

• Não importa se o homem ama a liberdade, agora ele 
é obrigado a gostar dela
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O trabalhador e as 
organizaçõesorganizações

O que muda com o 
teletrabalho?
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Impactos psicológicos do 
teletrabalho

• Nem tudo são flores, há vários 
impactos negativos

• Interações e sentimentos existentes 
num sistema social são fortemente 
afetados em função da dispersão 
geográfica

• Trocas de afetividades são muito 
reduzidas (uma “carinha” não substitui 
um sorriso de verdade)
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Impactos psicológicos do 
teletrabalho (cont.)

• Isolamento social (não se trabalha mais com outras 
pessoas)

• Mudança nas demonstrações de status
• Possibilidade de diferenciação entre trabalhadores 

convencionais e teletrabalhadores
• Altera-se não só a relação com o trabalho, mas com a • Altera-se não só a relação com o trabalho, mas com a 

família, os amigos, os vizinhos, etc.
• Altera a gestão do tempo pessoal
• A transição representada pelo trajeto até o escritório é 

radicalmente alterada
• O sentimento de pertencer à organização deve mudar. 

Outros fatores deverão gerar este sentimento. O 
compromisso mútuo não é físico, mas social e moral. 
(comunidades virtuais)

• O trabalho à distância não deve implicar a ruptura da 
empresa com o profissional 26
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Perfil do teletrabalhador

• Estrutura e ambiente familiar passam a 
ser considerados pela empresa

• Domínio das ferramentas de 
informática necessáriasinformática necessárias

• Competências importantes: 
gerenciamento do tempo, 
autoconfiança, comunicação efetiva, 
responsabilidade, compromisso, ...

• Só diploma não é suficiente!

29



Dominar o trabalho ao invés 
de ser dominado por ele

• O homem possui diferentes tipos de 
necessidades e carece de outras formas de 
autodesenvolvimento

• Ganham espaço em nossa sociedade a • Ganham espaço em nossa sociedade a 
dedicação ao lazer e a qualidade de vida. 
Busca-se um equilíbrio entre realização 
pessoal e profissional

• Papéis desempenhados em nossas vidas: 
profissional, profissional paralelo (outras 
atividade), conjugal, familiar, social, 
educacional, recreacional

30



Dominar o trabalho ao invés de 
ser dominado por ele (cont.)

• O teletrabalho apresenta a possibilidade de dominar 
o trabalho, a escolha do tempo e lugar permite isso. 
Mas há problemas

• O teletrabalhador tem dificuldade de parar de 
trabalhar pois nunca deixa o local de trabalho (sua trabalhar pois nunca deixa o local de trabalho (sua 
própria casa)

• Os escritórios domiciliares muitas vezes não 
apresentam condições ergonômicas e de saúde 
apropriadas

• A presença do trabalho na residência afeta a vida 
familiar (a família passa a ser dominada pelo 
trabalho)

• A fronteira entre o período de trabalho e o período 
de descanso pode ser quebrada por outros 
teletrabalhadores
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Controlar quem não está 
presente

• O controle é necessário às organizações

• Há diversos tipos de controle nas organizações: 
baseados na punição, baseado na supervisão 
(preocupação com resultados e os meios utilizados 
no trabalho), baseado em resultados (preocupação 
apenas com os resultados), mediação (nos domínios apenas com os resultados), mediação (nos domínios 
econômico, ideológico, político, psicológico)

• O sentimento de pertencer à organização harmoniza 
os objetivos individuais com os da organização

• O treinamento é uma forma de controle, pois, além 
de desenvolver habilidades, internaliza padrões 
comportamentais
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Controlar quem não está 
presente

• Na organização virtual é preciso “confiar 
mais” e “auditar menos”. A base está na 
confiança e não no controle

• É preciso conscientizar e educar os 
membros da organização para obter membros da organização para obter 
comprometimento com os objetivos da 
organização

• Institui-se a auto-responsabilidade
• O controle é exercido sobre os resultados e 

à distância
• A administração por resultados ganha 

espaço na organização virtual.
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Gerência e teletrabalho

• Os gerentes devem compreender os impactos do 
teletrabalho

• Utilização de padrões mais estruturados de 
comunicação e novas abordagens de treinamento e 
formação

• É preciso maior planejamento e maior clareza e 
estruturação das comunicações (instruções, 
solicitações, etc.)

• O gerente deixa de ser controlador e passa a ser 
um facilitador, animador

• Devido à dificuldade de compatibilizar horários, 
pode-se determinar horários pré-estabelecidos 
para contato
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Tecnologia e estrutura 
organizacional

• Uma organização é constituída por dois 
subsistemas: técnico e social

• O subsistema técnico é responsável pela 
eficiência potencial da organizaçãoeficiência potencial da organização

• O subsistema social transforma a eficiência 
potencial em eficiência real

• Os dois subsistemas se inter-relacionam

• A tecnologia condiciona o subsistema 
técnico e, por conseqüência, afeta o 
subsistema social

35



A organização informal a 
distância

• Organização informal é a organização que emerge 
espontaneamente entre membros de uma empresa a 
partir de relações de amizade, antagonismos, etc.

• Na organização virtual a organização informal 
encontra novos condicionantes e perde força, 
tendendo para a organização formaltendendo para a organização formal

• Mas isso não implica no fim das relações sociais nas 
empresas, mas no surgimento de novas dinâmicas 
de relações

• A “papelada” das empresas fortalece a organização 
informal. Na organização virtual os processos são 
mais automatizados e a “papelada” diminui, 
enfraquecendo a organização informal

• Por outro lado, com a liberdade dos 
teletrabalhadores, criam-se novas opções de 
relacionamento informal 36



Impactos na cultura 
organizacional

• A cultura organizacional é como um cimento que mantém 
a organização como um todo único, conferindo um 
sentimento de identidade entre seus membros

• A ideologia de uma organização serve como guia para 
seus participantes

• O contato informal, os ritos organizacionais, etc. são 
fortes fatores da transmissão da cultura organizacionalfortes fatores da transmissão da cultura organizacional

• A organização virtual dificulta a transmissão da cultura 
organizacional e outros meios devem ser criados

• Corre-se o risco da criação de subculturas entre vários 
grupos

• Treinamentos e seminários podem ser boas alternativas 
à transmissão da cultura organizacional

• A mudança da “compra do tempo” para a “compra de 
resultados” por si já é uma forte transformação nas 
culturas das empresas tradicionais
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Formas de comunicação

• As formas de comunicação na organização virtual 
dependem da tecnologia usada

• As formas de comunicação disponíveis para a 
organização virtual não foram projetadas para o 
desenvolvimento de relacionamentos ou solução de 
problemas. Nestas casos a comunicação face a face é 
fundamental

• Na organização virtual, a comunicação é baseada apenas 
na escrita (normalmente)

• A comunicação não-verbal (importante em muitos casos) 
fica fortemente debilitada

• Nas organizações virtuais o diálogo deixa de ser o 
principal meio de influências mútuas

• Na organização virtual a livre comunicação ocorre mais 
facilmente (não há as inibições causadas pelo contato 
pessoal, sobretudo com um superior)

38



Conclusões
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Conclusões
• A tecnologia está modificando nossas vidas para sempre.
• As organizações também se modificam com os novos 

paradigmas.
• O trabalho que resta ser feito requer iniciativa e 

flexibilidade.
• As dinâmicas das organizações são fortemente impactadas 

pelo teletrabalho.
• Introduz-se nas organizações a dialética espaço/tempo.• Introduz-se nas organizações a dialética espaço/tempo.
• O teletrabalho muda as relações não apenas profissionais, 

mas familiares e sociais.
• O sentimento de pertencer a uma organização não pode 

ser físico, mas social e ético.
• Há características pessoais necessárias ao 

teletrabalhador que precisam ser desenvolvidas.
• O teletrabalho possibilita um maior equilíbrio entre os 

papéis desempenhados ao longo da vida.
• O teletrabalho tem conseqüências ambientais por 

interferir no movimento dos grandes centros urbanos e 
possibilitar uma maior dispersão na ocupação geográfica.
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Conclusões (cont.)
• A confiança passa a ser a base das relações e a 

administração por resultados substitui a administração de 
comportamentos.

• O isolamento do teletrabalhador dificulta a aquisição de 
conhecimento de profissionais mais experientes.

• A organização informal altera-se substancialmente com a 
organização virtual.

• A cultura organizacional perde vários de seus • A cultura organizacional perde vários de seus 
mecanismos de difusão e manutenção.

• Conceito 1: uma organização existe mesmo que seu 
membros não ocupem o mesmo local de trabalho.

• Conceito 2: “compra de resultados”.
• A comunicação face a face é precisa e usada em 

momentos apropriados, para fins específicos.
• A organização virtual impacta aspectos organizacionais, 

econômicos, jurídicos e humanos das organizações.
• “O advento da organização virtual e do teletrabalho 

transforma a organização tradicional, mas também o 
homem.” 41



Muito obrigado !

rene.ruggeri@reneruggeri.com

67 8113 2334 (TIM)

67 3204 2643 (Res)

www.reneruggeri.com
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