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A alteração da norma visa estabelecer que desde que haja realização de 

tarefas por prestadores de serviços de forma não eventual, mediante 

remuneração, restará configurado o vínculo empregatício. 

Com a modernização das novas características de trabalho, a legislação trabalhista viu-se 

obrigada a aperfeiçoar a lei que já existia. 

A era da cibernética viabilizou a interligação do empregado com o empregador, pois, as 

pessoas permanecem conectadas e disponíveis em razão da rede de computadores ou 

qualquer componente móvel que se conecte à internet. 

Diante disso, os trabalhos que dispensam a presença do empregado para serem realizados, 

ou seja, que não necessitam da estrutura física da empresa, passaram a permitir que a 

execução das tarefas fossem feitas em casa, durante viagens e etc. 

O resultado desta versatilidade foi o nítido aumento de pessoas que optaram por trabalhar em 

suas residências, interligadas com suas empresas. Através disso foi criada uma nova 

modalidade de trabalho, chamada de home office, na qual uma grande quantidade de pessoas 

realizam projetos para várias empresas sem sair de casa. Esse aperfeiçoamento afetou 

diretamente a relação de trabalho e recebeu a denominação de "Teletrabalho".  

O Teletrabalho pode ser explicado como a prestação de serviço fora da empresa, utilizando 

como contato os meios de comunicação e informática, ou seja, o trabalho à distância. 

Diante da abrangência proporcionada pelo Teletrabalho, o legislador viu a necessidade de 

adaptação do artigo 6º à nova realidade, através da lei 12.551/11, para equiparar os efeitos 

jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e informáticos à exercida por meios 

pessoais e diretos. 

Resta claro que o principal intuito do legislador foi o de regulamentar o trabalho à distância às 

situações do trabalho direto, no tocante à subordinação jurídica decorrente do vínculo de 

emprego. 

Para configurar o vínculo de emprego, a própria CLT dispõe nos artigos 2º e 3º os cinco 

requisitos exigidos para a caracterização da relação de emprego: pessoa física, pessoalidade, 

não eventual, subordinação e mediante remuneração. 



Indiferente ao local em que o Teletrabalho é realizado, a alteração do artigo 6º da CLT visa 

estabelecer que desde que haja realização de tarefas por prestadores de serv iços de forma 

não eventual, mediante remuneração, sem que haja até mesmo um único contato pessoal, 

restará configurado o vínculo empregatício não podendo "a distância" ser utilizada como 

negativa de relação de trabalho. 

Neste sentido, a natureza jurídica do Teletrabalho é contratual tendo como objeto o trabalho. 

Na hipótese de negativa de vínculo por parte da empresa, se estiverem presentes os requisitos 

ensejadores da relação fático-jurídica, ela se configurará. 

Outro aspecto importante a ser abordado pelo Teletrabalho é a questão do controle de jornada. 

Relevante mencionar que a utilização dos métodos de monitoramento remoto resultam na 

ampliação do poder de fiscalização do empregador sobre o empregado que depara-se com 

flexibilidade de horários e local de trabalho. 

Neste sentido, o laptop, Ipad, GPS e outros meios de comunicação remota do obreiro exercem 

a função de ferramenta de trabalho e relógio de ponto, pois, é possível saber através dos 

acessos feitos pelo trabalhador em quanto tempo realizou o serviço e tempo de descanso. 

Tudo sob a supervisão do empregador. 

Há alguns entendimentos jurisprudenciais no sentido de que bastará o empregado provar em 

audiência que acessava o computador de sua residência, com login e senha da empresa, para 

que se configure a subordinação e consequentemente, relação de emprego entre as partes. 

Certos limites deverão ser respeitados tanto por parte do empregado como por parte do 

empregador. O empregador não poderá abusar do seu poder de monitoramento remoto de 

modo que reprima o direito de intimidade do funcionário. Da mesma forma que o empregado 

não deverá assimilar que o simples fato de trabalhar home office ou externo ao local de 

trabalho, estará sujeito ao recebimento de horas extras decorrentes de sobreaviso.  

Desta forma, os efeitos do artigo 62 da CLT referente ao regime de trabalho externo 

permanecem em vigor, bem como, a jurisprudência cristalizada envolvendo a não 

caracterização de regime de sobreaviso conforme súmula 428 do TST. 

Conclui-se que as relações de trabalho evoluem conforme as necessidades de adequação são 

apresentadas. 

O Teletrabalho surgiu a partir de uma nova forma de labor à distância na qual, empregado e 

empregador, permitem-se manter contato através de um monitoramento remoto. Tal tecnologia 

viabiliza a fiscalização sobre o empregado através de seu instrumento de trabalho podendo, 

inclusive, invadir a intimidade do empregado. 



Da mesma forma que a expressão "subordinação jurídica" utilizada no novo artigo 6º da CLT, 

não se confunde com controle de jornada mantendo íntegro o artigo 62 da CLT e não preconiza 

o reconhecimento do regime de sobreaviso, permanecendo inalterada a súmula 428 do TST.  
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São Paulo - Na Ticket — empresa que oferece às outras empresas benefícios ao 

trabalhador como vales-alimentação, refeição, combustível e cultura —, o home office 

foi muito além de um modismo passageiro. 

Antes de adotar o modelo para a área comercial, a Ticket se preocupou em preparar 

bem o terreno: promoveu estudos, redesenhou processos, criou estruturas de suporte 

aos funcionários que passariam a trabalhar em casa e até treinou as famílias para a 

nova etapa da vida do profissional. 

Ao final, a efetiva implantação do esquema de teletrabalho, há nove anos, resultou em 

economia de custos, ganhos de produtividade e equipes mais motivadas, graças à maior 

qualidade de vida. 

O Desafio 

Até 2004, a Ticket contava com cinco gerências regionais e 24 filiais para atender 

clientes em todo o país. E isso somente na área comercial. “Percebemos que tínhamos 

mais trabalho com a administração do negócio do que com a comercialização de nossos 

produtos”, diz Arnaldo Moral, gerente de recursos humanos da empresa. 

“Cerca de 50% do tempo de nossos gerentes de negócios, por exemplo, era gasto para 

atender telefonemas e resolver problemas que não cabiam a eles.” Após essa análise, 

a Ticket começou a redefinir processos da área e a desenvolver ferramentas internas 

capazes de suportar melhor seus vendedores (os chamados gerentes de negócios) na 

atividade-fim de se relacionar com os clientes. 

“Montamos uma equipe interna para atendimento, revisamos plataformas operacionais 

e instituímos a área de back office, que organiza a agenda de visitas desses 

funcionários”, diz Moral. 

A Solução 

A total reformulação da área comercial da Ticket aconteceu em 2005, com a implantação 

do sistema de home office. Ela marcou o fim das 24 filiais da empresa no Brasil. Antes 

de extinguir as estruturas físicas das filiais e das gerências regionais, porém, a empresa 

dotou os funcionários de notebooks, celulares, banda larga e mobiliário de escritório 

adequado. 

Além disso, os 120 empregados da área comercial passaram por treinamento para 

aprender a se organizar e a se disciplinar para o teletrabalho. “Demos dicas para evitar 
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a queda de produtividade nessa transição, como falar para o funcionário se arrumar 

para a atividade diária como se estivesse indo para o trabalho”, diz Moral. 

A família dos empregados também receberam treinamento para aprender a respeitar o 

espaço e o tempo de trabalho do funcionário. Mas o contato presencial não foi eliminado 

por completo. Uma vez por mês, os vendedores participam de reuniões com seus pares 

e gestores, que podem acontecer em um hotel, restaurante ou café. 

“Também contamos com o fórum de vendas, que é anual, e com uma reunião por ano, 

em São Paulo, juntando todos aqueles que trabalham em home office”, diz Moral, 

destacando que todos os treinamentos da empresa, mesmo os a distância, abordam a 

cultura corporativa e os valores da companhia. “Adotar o teletrabalho não significa que 

abrimos mão de nosso DNA.” 

O Resultado 

No começo, eram 120 funcionários na área comercial que adotaram o modelo de home 

office. Hoje, já são 160, o que corresponde a 20% do quadro total da Ticket. Desde 

então, os novos empregados são contratados sabendo que vão trabalhar de casa, que 

é um atrativo a mais, segundo o gerente. A economia da Ticket com a extinção das 24 

filiais ficou em 3,5 milhões de reais. 

“Eram 365 dias e 8 760 horas de locação do espaço físico, sendo que apenas 40% 

desse total era utilizado de fato, já que a área passa um bom tempo em visita a clientes. 

O restante eram horas ociosas, desperdiçadas”, diz Moral. Mais importante do que a 

economia com o aluguel dos espaços foi o ganho de produtividade. 

Segundo o gerente de RH, de 2005 a 2013, a Ticket registrou aumento médio de 1,5 

visita por dia — ou 1 770 por mês —, além do crescimento de 40% no volume de vendas 

novas e do incremento de 76% na receita proveniente dessas vendas. Os números 

derrubam qualquer argumento de que os empregados possam se perder em problemas 

domésticos e deixar o trabalho de lado. 

“O funcionário executa suas atividades mais focado, só o fato de não se estressar no 

trânsito eleva sua motivação, e isso se reflete nos resultados”, afirma o gerente, citando 

pesquisa de clima organizacional realizada na área comercial, que mostrou crescimento 

de 12% da satisfação dos funcionários de 2009 a 2013. 

Não é à toa que funcionários de outras áreas da Ticket vêm pedindo a adoção do home 

office para si. “Estamos mapeando outras áreas que podem, também, se adequar ao 

teletrabalho e chegaremos com surpresas em 2015”, afirma Moral 
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Cresce o número de profissionais que 

trabalham à distância no Brasil 

Com novas tecnologias, a empresa deixou de ser um 

lugar fechado. Estima-se que dez milhões de pessoas 

trabalhem à distância, pelo menos uma vez por 

semana, no país. 

O que as pessoas chamam hoje de trabalho mudou muito e a transformação trazida pelas 

novas tecnologias é só parte da explicação do que já está sendo chamado de Trabalho 

2.0. 

Na empresa Cisco, ninguém sabe direito como responder onde ficam as salas dos 

departamentos. "Eu posso tá no meio do pessoal do RH, de marketing, engenharia, 

financeiro, não tem uma área", explica o diretor de contas da Cisco, João Paulo Melo. 

 

Nenhum departamento tem sala própria. Ninguém tem a própria mesa. “Nós mesmos 

quando chegamos à empresa, se quiser ter um encontro com o financeiro, tem que 

escrever e perguntar onde você está”, diz a diretora de RH da Cisco, Rose Mary Morano. 

O lugar rotativo tem a ver com o trabalho por projetos, quando uma empresa forma 

equipes temporárias. “As pessoas se unem conforme cada projeto, uma pessoa precisa dar 

uma ajuda esporádica em cada projeto, depois volta para onde ela estava”, explica a 

consultora em RH, Eliane Figueiredo. 

Além disso, tem muita gente que passou a trabalhar de casa e só aparece na empresa de 

vez em quando. Então, para quê lugar fixo? 

A consultora em venda e software, Lígia Donato, dá expediente em casa como consultora 

e como mãe. “Consigo produzir de casa com pequenas interferências”. 

Apesar das "pequenas interferências", o trabalho em casa ou home office, vem dando 

resultado para muita gente. O funcionário não perde tempo no trânsito, trabalha mais 

tranquilo e rende mais. 

“Nós estamos com esse modelo novo há seis anos e tivemos um aumento de 40% no 

volume de vendas novas e 70% na receita dessas vendas”, conta a diretora de RH, Edna 

Rodrigues Bedani. 

Estima-se que, hoje, dez milhões de pessoas trabalhem à distância, pelo menos uma vez 

por semana, no Brasil. No mundo, já são 173 milhões de trabalhadores. Essa é uma 

"moda" recente, foi só a partir dos anos 2000 que o home office ganhou mais adeptos. 

“Comparando com alguns países da Europa, o teletrabalho além de aumentar no Brasil, 

ele também é maior comparado com outros países na América Latina, nós somos líderes 



no exercício do teletrabalho”, fala o presidente da Sociedade Brasileira de Teletrabalho, 

Álvaro Mello. 

Mas a receita nem sempre funciona. Na empresa Check Express, por exemplo, as vendas 

caíram até 30% quando os vendedores passaram a trabalhar à distância. 

“Existe até uma provocação entre as pessoas de comparar os resultados, quem está na 

ponta do ranking quando está cada um na sua casa, essa perda da troca de informação, 

prejudica”, diz o gerente de novos negócios da Check Express, Alexandre Monteiro. 

“O movimento de colocar as pessoas em home office durou dois anos e depois os outros 

dois nós trouxemos de volta”, fala o presidente da Check Express, José Mário Ribeiro. 

“Os contras são a falta de convivência prejudica o trabalho em equipe. Tem algumas 

empresas que eu conheço que estão deixando de incentivar o home office e tem outras 

empresas que eu conheço que estão querendo tentar o home office”, diz a consultora em 

gestão de pessoas, Juliana Almeida Dutra. 

Existem duas tendências paralelas e contrárias: trabalhar sozinho e conviver. Como 

conciliar as duas coisas? Esse paradoxo foi resolvido num novo lugar de trabalhar, o 

coworking. 

No local, trabalho é algo que se faz separado, mas junto. O coworking, ou trabalho 

compartilhado, reúne gente de áreas e empresas diferentes. Cada um faz o seu, mas bate 

papo com quem está ao lado, toma um cafezinho. 

O Brasil já tem dezenas desses espaços. Por enquanto, o coworking recebe muito 

profissional autônomo, mas parece que isso está mudando. “Tem diversas empresas 

ligando, fazendo cotação, pros seus funcionários virem trabalhar no local. Às vezes tirar 

os funcionários de home office para ter essa integração, visando maior produtividade”, 

diz a sócia da Ponto de Contato, Fernanda Trugilho. 

O trabalho a distância vai cada vez mais longe. Hoje em dia, com notebooks, tablets, 

smartphones, internet sem fio pra todo lado, o local de trabalho é o mundo. 

No boteco, happy hour ou hora extra? “Trabalho numa multinacional, tem a diferença do 

fuso horário, isso faz com que algumas coisas que estão acontecendo e você tem que estar 

ligado full time”, conta o engenheiro agrônomo, Eduardo da Costa Carvalho. 

Entre a vida profissional e a pessoal, uma baita promiscuidade. “Minha esposa me deu 

uma regra: não tem espaço na nossa cama para três itens que sou eu, minha esposa e o 

meu laptop, ela falou: ‘olha, ou nós dois, ou você e o laptop vão pro sofá, porque os três 

aqui não cabem na cama”, conta o administrador de empresas Zack Henry. 
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