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Não estamos mais esperando pela revolução da força de trabalho remota: ela já está em andamento. De 
acordo com pesquisadores, mais de dois terços da força de trabalho global trabalha remotamente pelo 
menos uma vez por semana. Um estudo global feito pela IWG, prestadora de serviços com sede na Suíça, 
descobriu que 70% dos profissionais trabalham remotamente pelo menos um dia por semana, enquanto, de 
acordo com um relatório da CNBC, 53% o fazem por pelo menos metade da semana.1 

O site Business Insider observou que áreas como direito e ciência, que são menos propensas a contratar 
trabalhadores remotos, estão confiando mais em membros da equipe que passam pelo menos parte da 
semana de trabalho fora do escritório convencional.

À medida que se adaptarem a esse novo estilo de trabalho, as empresas e, especialmente, os profissionais 
seniores de RH precisarão pensar sobre como vão se adaptar aos desafios de fornecer um fluxo constante de 
novas contratações e reter funcionários com base na visão de trabalho moderna.

Matt Wullenweg, fundador da plataforma mundial de gerenciamento de conteúdo WordPress, apresenta 
esta estratégia para contratar trabalhadores remotos: “Concentre-se em duas coisas: primeiro, encontre as 
melhores pessoas que puder no mundo; segundo, deixe que elas façam o trabalho delas”.2

Neste e-book, vamos ver como os profissionais seniores de RH podem atender às expectativas dos 
funcionários quanto à flexibilidade de trabalho e, ao mesmo tempo, tomar as melhores decisões em relação 
à própria organização.
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O QUE AS EMPRESAS E OS 
FUNCIONÁRIOS GANHAM 
COM O TRABALHO REMOTO
A definição padrão de trabalho remoto é aquele que 
é realizado completamente fora do escritório. Algumas 
pessoas têm um escritório específico no qual podem 
atuar, mas trabalham fora dele algumas vezes por semana 
(o que, muitas vezes, é chamado de trabalho em casa), 
enquanto outras trabalham de modo totalmente remoto. 

Independentemente de você trabalhar de modo remoto 
ocasionalmente ou de seu espaço de trabalho permanente 
ser seu quarto de hóspedes, hoje a natureza do trabalho 
é mais flexível. “Termos como trabalho flexível e remoto 
são antiquados”, disse GiRim Sung, parceira global sênior 
de desenvolvimento organizacional da Molson Coors. Sung 
atuou como líder de RH e consultora de gerenciamento nas 
principais empresas da Fortune 500, como Nike, State Street 
e Booz Allen. “O futuro já começou, pois as pessoas já estão 
trabalhando onde conseguem otimizar ao máximo sua produtividade.”

Ainda assim, muitas empresas continuam céticas quanto a permitir que os funcionários deixem 
de se deslocar ao local de trabalho. Contudo, algumas dessas empresas podem ser influenciadas 
por evidências sólidas de um aumento na produtividade e outras economias de custo. 

“ O FUTURO JÁ 
COMEÇOU, POIS AS 
PESSOAS JÁ ESTÃO 
TRABALHANDO ONDE 
CONSEGUEM OTIMIZAR 
AO MÁXIMO SUA 
PRODUTIVIDADE.”

— GIRIM SUNG, PARCEIRA 
GLOBAL SÊNIOR DE 

DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL  

DA MOLSON COORS.
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Um estudo da Universidade de Stanford com 500 pessoas 
que trabalhavam remotamente e em um escritório padrão 
concluiu que a produtividade dos trabalhadores remotos 
era igual a um dia de trabalho a mais por semana.3 
Trabalhadores remotos podem, ocasionalmente, fazer uma 
pausa para ver uma programação diurna da TV ou fazer 
uma ligação telefônica pessoal, mas eles passam menos 
tempo conversando e se distraindo no escritório.

“A ideia de que trabalhadores remotos são menos 
produtivos é um mito,” disse Max Caldwell, diretor 
e líder de prática de transformação de pessoas 
e RH do The Hackett Group. “Se alguém apresentar 
bom desempenho em um escritório físico, em geral, 
será tão produtivo ou mais ao trabalhar remotamente.”

As empresas que contratam trabalhadores remotos 
também aumentam a diversidade nas próprias 
organizações, contando com pessoas de várias gerações, 
regiões, origens, entre outras características, que talvez 
não tenham conseguido se realocar para ingressar na 
equipe. “Isso permite que as empresas tenham acesso 
a um banco maior de candidatos, uma vez que não precisam ficar limitadas às pessoas que 
moram próximo ao escritório, além de permitir que os funcionários trabalhem para uma 
ampla variedade de empresas”, disse Arlene Hirsch, consultora psicológica e de carreira. 

A diversidade também afeta os resultados. De acordo com um relatório da revista Forbes, empresas com forças de 
trabalho diversificadas têm uma receita 19% maior.4

Uma base de funcionários mais produtiva e diversificada tem menor probabilidade de mudar de emprego, o que 
representa outra economia de custos. O estudo da Universidade de Stanford já mencionado descobriu que houve 
uma redução geral de 50% no desgaste dos trabalhadores remotos. Isso equivale a uma grande economia de 
custos, pois a contratação de um único funcionário pode custar milhares de dólares a uma empresa. 

Quando as empresas têm mais trabalhadores remotos, os requisitos de espaço físico de escritórios geralmente 
diminuem ou desaparecem completamente, permitindo que as empresas economizem uma quantia significativa  
em custos imobiliários. 

A Dell, com 25% dos funcionários trabalhando remotamente em período integral ou em alguns dias por semana, 
conseguiu economizar cerca de US$ 12 milhões por ano em custos imobiliários ao consolidar e criar opções de espaço 
de trabalho mais flexíveis, de acordo com um relatório da CNN.5 Se os funcionários forem ao escritório apenas um ou 
dois dias por semana, provavelmente não precisarão de uma mesa permanente.

“ A IDEIA DE QUE 
TRABALHADORES 
REMOTOS SÃO MENOS 
PRODUTIVOS É UM 
MITO. SE ALGUÉM 
APRESENTA BOM 
DESEMPENHO EM UM 
ESCRITÓRIO FÍSICO, 
EM GERAL, SERÁ 
TÃO PRODUTIVO OU 
MAIS AO TRABALHAR 
REMOTAMENTE.”

— MAX CALDWELL, DIRETOR 
E LÍDER DE PRÁTICA 

DE TRANSFORMAÇÃO 
DE  PESSOAS E RH DO  
THE HACKETT GROUP
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Os trabalhadores remotos também causam menos impactos no meio 
ambiente. Na Dell, por exemplo, eles também reduzem suas viagens em 
cerca de 219 milhões de quilômetros por ano, o que significa que emitem 
35.000 toneladas a menos de gases de efeito estufa. Devido ao foco atual 
na sustentabilidade, esse é um grande trunfo para as iniciativas ecológicas 
das empresas.

Os trabalhadores remotos, por não precisarem se deslocar ao escritório, 
também economizam dinheiro em combustível, óleo, manutenção, pneus 
e desvalorização do veículo.

Os funcionários têm um melhor equilíbrio entre vida pessoal 
e profissional, e sua felicidade aumenta, o que também beneficia as 
empresas que procuram atrair e reter uma força de trabalho que esteja 
satisfeita. “Quando as pessoas conseguem lidar com questões que surgem 
em sua vida pessoal, isso se reflete em sua vida profissional”, observou 
Sung.

Uma maior flexibilidade em relação aos horários permite que os funcionários remotos consigam organizar coisas como 
consultas médicas ou cuidar de um filho/parente doente sem precisar sair correndo de uma reunião. 

Trabalhadores com a opção de trabalhar remotamente têm outros benefícios. De acordo com uma publicação do 
Business Insider, os funcionários que precisam se deslocar por grandes distâncias têm maior probabilidade de sofrer de 
depressão, questões financeiras e estresse.

OS TRABALHADORES 
REMOTOS, POR 
NÃO PRECISAREM 
SE DESLOCAR AO 
ESCRITÓRIO, TAMBÉM 
ECONOMIZAM 
DINHEIRO EM 
COMBUSTÍVEL, ÓLEO, 
MANUTENÇÃO, PNEUS 
E DESVALORIZAÇÃO 
DO VEÍCULO.
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DESAFIOS DO GERENCIAMENTO DE  
UMA FORÇA DE TRABALHO REMOTA

Muitas organizações estão recorrendo a funcionários remotos para desempenhar funções essenciais nas próprias 
empresas. Apesar dos benefícios de se ter uma força de trabalho mais diversificada e feliz, o gerenciamento de uma 
equipe remota também traz desafios. 

Essa questão teve um sério impacto nos esforços de recrutamento e retenção de funcionários. É possível que os 
profissionais seniores de RH precisem avaliar suas práticas tradicionais à medida que contratarem um maior número de 
funcionários remotos para trabalhar em meio período ou em período integral.

Um dos desafios das equipes de RH de empresas com funcionários remotos é fazer o planejamento de carreira dos 
colegas que não trabalham presencialmente. A aplicação das mesmas métricas a todos os trabalhadores, como horas 
faturáveis e metas de vendas, oferece condições de trabalho justas a eles. 

Também existe a preocupação de que os colegas do escritório tenham maior contato direto com o chefe. “Eles se 
preocupam por achar que trabalhar fora do escritório significa ser esquecido”, disse a consultora de carreira Arlene 
Hirsch.

Algumas pessoas podem argumentar que existem diferentes qualidades que as empresas devem buscar ao contratar 
um trabalhador remoto ou fazer a transição de um funcionário presencial para remoto. Embora seja verdade que as 
empresas valorizam pessoas proativas que conseguem trabalhar de forma independente e se comunicar com clareza, 
essas são características de qualquer bom trabalhador, seja qual for seu local de trabalho.

Há uma tendência de que os funcionários remotos se sintam isolados, pois trabalham sozinhos e não fazem parte 
das interações diárias do escritório, momentos em que muitas informações são compartilhadas. Em uma pesquisa da 
Harvard Business Review com 1.100 trabalhadores remotos, mostrou-se que eles podem se sentir marginalizados e 
deixados de fora do processo de tomada de decisões.6 Os entrevistados relataram que se sentem excluídos e atacados 
com mais frequência do que seus colegas que trabalham presencialmente.

“ [OS TRABALHADORES 
REMOTOS] SE 
PREOCUPAM 
POR ACHAR QUE 
TRABALHAR FORA DO 
ESCRITÓRIO SIGNIFICA 
SER ESQUECIDO.”

— ARLENE HIRSCH, CONSULTORA  
PSICOLÓGICA E DE CARREIRA
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ESTRATÉGIAS PARA APOIAR  
TRABALHADORES REMOTOS
O crescimento da força de trabalho remota exige uma mudança no estilo de liderança, de acordo com Sung, da Molson 
Coors. “Isso obriga você a ser um grande líder, que inspira uma sensação de propriedade compartilhada, pois o comando 
e o controle deixarão de funcionar. Os líderes precisarão capacitar a própria equipe, estabelecendo expectativas justas 
para ela, os funcionários e a empresa.”

Ajudar funcionários a adotar um estilo de liderança apropriado para gerenciar uma força de trabalho remota é o segredo 
do sucesso. Talvez você já tenha uma equipe com essas competências, mas precisa ajudar mais gerentes a se especializar 
na supervisão de equipes que não estejam fisicamente próximas. 

Embora os baby boomers tenham tido tempo para desenvolver suas competências de liderança, os gerentes mais 
jovens podem ter mais experiência no gerenciamento de trabalhadores remotos. De acordo com um artigo da CNBC, 
três quartos (74%) dos gerentes das gerações millennial e Z supervisionam membros da equipe que trabalham 
remotamente durante uma parte significativa do tempo, em comparação a 58% dos baby boomers. Porém, todos os 
líderes precisam se ajustar ao gerenciamento de trabalhadores remotos, já que 73% de todas as equipes devem aderir 
a esse tipo de modalidade nos Estados Unidos até 2028.7
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Os trabalhadores remotos geralmente têm a sensação de que estão 
trabalhando o tempo todo, e os gerentes precisam incentivá-los a se 
desconectar. Isso pode ser difícil quando sua casa é o seu escritório. “Às 
vezes, é difícil saber quando se afastar do teclado sem esse período de 
deslocamento que fornece uma transição do trabalho para casa, e os 
gerentes de funcionários remotos precisam incentivar um equilíbrio 
entre vida profissional e pessoal”, disse Caldwell, do The Hackett Group.

Os gerentes devem comunicar aos trabalhadores remotos a 
importância do equilíbrio entre vida profissional e pessoal, 
informando que não há problema em interromper seu dia de 
trabalho para fazer coisas que os ajudem a cuidar de si mesmos, 
de suas famílias ou de suas comunidades. Os gerentes também 
devem dar o exemplo, respeitando os limites entre a vida profissional 
e pessoal, limitando a troca de e-mails às horas de trabalho, por 
exemplo. 

Para que eles se sintam parte da equipe, é importante estabelecer uma 
comunicação rotineira entre gerentes, profissionais seniores de RH e 
trabalhadores remotos. Estes devem receber relatórios de progresso e 
avaliações regularmente, e seu sucesso deve ser compartilhado com 
toda a empresa. 

É fundamental manter os funcionários remotos envolvidos por meio de um 
alto nível de comunicação. A força de trabalho da Harvest, que oferece 
software de controle de tempo, é cerca de 80% remota. A equipe virtual de 
55 pessoas necessita de interações altamente específicas. “Como não 
estamos na mesma sala, temos de pensar muito na comunicação (principalmente escrita). Isso torna nosso processo de 
tomada de decisões mais cauteloso e, por fim, resulta em um produto melhor”, segundo o site da empresa, que promove 
sua política de “trabalhar sem fronteiras”.8 

As empresas precisam investir em tecnologias como videoconferência e Slack para ajudar os funcionários remotos a se 
manter conectados à cultura da empresa, porque têm pouco contato direto com colegas de trabalho. Diferentemente 
daqueles que trabalham em escritórios, os funcionários remotos não podem ter as “conversas de cafezinho”, em que 
interações aleatórias acontecem e informações são compartilhadas. 

“Se você estiver usando ferramentas como Webex ou Skype, verifique se todos estão com a câmera de vídeo ligada”, 
disse Caldwell. “Ao ver as pessoas, você consegue analisar a linguagem corporal delas. Isso leva a conversas mais 
pessoais e eficazes”. E-mails e bate-papos podem ser mal interpretados e carecem das sutilezas da comunicação 
presencial. A webcam também incentiva os trabalhadores remotos a se vestir como se estivessem no escritório e 
desencoraja a realização de várias tarefas ao mesmo tempo.

“ SE VOCÊ ESTIVER 
USANDO FERRAMENTAS 
COMO WEBEX OU 
SKYPE, VERIFIQUE SE 
TODOS ESTÃO COM 
A CÂMERA DE VÍDEO 
LIGADA. AO VER 
AS PESSOAS, VOCÊ 
CONSEGUE ANALISAR 
A LINGUAGEM 
CORPORAL DELAS, 
E ISSO LEVA A 
CONVERSAS MAIS 
PESSOAIS E EFICAZES.”

— MAX CALDWELL, DIRETOR 
E LÍDER DE PRÁTICA 

DE TRANSFORMAÇÃO 
DE PESSOAS E RH DO  

THE HACKETT GROUP
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CONCLUSÃO
O trabalho remoto oferece vários benefícios para empresas e funcionários, mas é preciso haver uma 
abordagem clara e consistente para superar alguns dos desafios impostos. Contudo, está claro que o 
trabalho remoto é o novo modelo dominante. 

Os funcionários remotos não precisam passar horas se deslocando para trabalhar, o que é uma grande 
vantagem para muitas pessoas na tentativa de ter um equilíbrio melhor entre vida profissional e pessoal. Já 
as empresas colhem os frutos de uma força de trabalho mais produtiva, diversificada e focada. 

É claro que existem alguns desafios, incluindo uma sensação de isolamento e falta de companheirismo. 
Mas, com as ferramentas certas e uma boa liderança, trabalhadores remotos e empresas podem 
prosperar juntos.

SOBRE O PATROCINADOR
O Indeed ajuda pessoas do mundo todo a contratar e ser contratadas. Mais de 250 
milhões de pessoas buscam vagas, cadastram currículos e pesquisam empresas no 
Indeed todos os meses.9

Para obter mais informações, visite indeed.com.br.
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