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HOME OFFICE

HOME OFFICE NÃO É TELETRABALHO:

ASPECTOS TRABALHISTAS
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HOME OFFICE

HOME OFFICE: a prestação de serviços é dentro das dependências do
empregador. Mas, o empregador oferece o trabalho deslocado para a casa do
empregado como um benefício, política de retenção de talentos, medida de
adequação a rotina profissional/ pessoal.

Não há regulamentação legal específica para o home office, afinal, ele é um
dia de trabalho normal.

Mas, o profissional o desempenha de casa e não nas dependências do
empregador, tanto que as regras para controle de jornada permanecem.

ASPECTOS TRABALHISTAS 
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HOME OFFICE

OMS 2017: Brasil campeão- Ansiedade - 9,3% da população 
(18,6 milhões). Depressão 5,8% (11,5 milhões)

Pesquisa Kenoby 03/2021 (Brasil, 488 executivos de RH) -
em 67,4% das empresas houve afastamentos ligados à saúde 
mental (em 2020)

Pesquisa Fiocruz/Unicamp/UFMG 05/2020 (44062 
brasileiros)- Piora nos comportamentos autodestrutivos. Tristeza 
ou depressão (40,4%); nervosismo ou ansiedade (52,6%); 
dificuldade para realizar a rotina de trabalho (40%)

IPSO 03/2021- Fórum Econômico Mundial – “Um ano de 
COVID-19”, em 30 países e com mais de 20.000 (1000 
brasileiros): Piora da saúde mental (45% mundial e 53% Brasil). 
Porém, 49% dos entrevistados quer seguir no HO. 
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HOME OFFICE

5*extraído de Carreira Muller (ConsultaSalarial®, em 832 empresas)



HOME OFFICE

De todo modo, recomendamos que o empregado deve assine termo de
responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo
empregador no tocante às precauções a fim de evitar doenças e acidentes do
trabalho (risco ergonômico).

ASPECTOS TRABALHISTAS 
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HOME OFFICE

Alternativas:

Realizar parcerias e facilitar o pagamento do mobiliário adequado ao
empregado (com desconto em folha de salário para aqueles que aderirem à
compra do móvel adequado).

Oferecer “kit home office”: laptop, teclado, mouse, suporte para laptop e
fone de ouvido (já que as videoconferências se tornaram bem frequentes).

Treinamentos para conscientização do uso correto do mobiliário em casa.

ASPECTOS TRABALHISTAS 
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Programas de saúde mental

Integração social sob medida: diferentes tipos de
personalidade exigem diferentes medidas

Respeitar a Curva de aprendizado: mudanças tecnológicas
ao mesmo tempo levam à falta de engajamento.

Controlar o Imediatismo: aumenta a ansiedade (Whatsapp)

Segurança com confiança: programas de controle de
produtividade geram desconfiança e tiram autonomia

Sobrecarga de informação: frustração com excesso de
comunicação (treinamentos, reuniões)
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SAÚDE MENTAL- ALTERNATIVAS
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Acompanhe-nos e receba 
atualizações

na sua rede social favorita!

www.gsga.com.br

Esta apresentação é de autoria dos advogados do Gaia Silva Gaede Advogados, a quem

pertencem todos os direitos, e sem cuja autorização não deve ser, de forma alguma,

fornecida, reproduzida ou divulgada. Seu conteúdo não tem por finalidade o alcance de um

determinado resultado específico, mas sim a demonstração do panorama legal sobre a

matéria no momento de sua elaboração, sobre cuja atualização não nos responsabilizamos,

não consistindo em qualquer aconselhamento jurídico, que deve ser fornecido apenas

mediante a análise de cada situação concreta.


