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Resumo: O objetivo deste estudo é pesquisar o impacto do teletrabalho nas organizações, sob
o ponto de vista da responsabilidade social na gestão dos stakeholders, analisando os
resultados de sua adoção em termos sociais, ambientais e econômicos (triple bottom line).
Para isto é feita uma pesquisa bibliográfica em livros e periódicos nacionais e internacionais
sobre o tema. Como resultados, são apresentados os benefícios e barreiras encontrados para
cada tipo de stakeholder e são propostos indicadores econômicos, sociais e ambientais para
avaliar o sucesso da adoção do teletrabalho em organizações.
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1. Objetivo
Nos últimos anos, os habitantes dos grandes centros urbanos têm sofrido com longos
engarrafamentos para ir e vir de seus locais de trabalho. Os deslocamentos são lentos,
custosos e estressantes. Além disso, há um aumento da emissão de gases poluentes no meio
ambiente devido à quantidade de veículos que transitam nas vias públicas.
Por outro lado, o desenvolvimento da tecnologia da informação, com a proliferação do
uso de computadores pessoais, da internet e do armazenamento de informações em servidores
remotos, vem proporcionando flexibilização das estruturas organizacionais.
Nesse contexto, uma nova forma de trabalho vem ganhando destaque nas empresas: o
teletrabalho. Segundo De Masi (2000), o teletrabalho pode ser entendido como um trabalho
realizado longe dos escritórios empresariais e dos colegas de trabalho, com comunicação
independente com a sede central do trabalho e com outras sedes, através de um uso intensivo
das tecnologias da comunicação e da informação. De acordo com Mello (1999), o processo de
teletrabalho surge como uma alternativa moderna de gestão empresarial para tornar as
empresas mais competitivas e dinâmicas, diferentes daquelas acostumadas à estabilidade e à
rotina do trabalho tradicional.
Como afirmou Teddy Wivel, sócio sênior da empresa Ernst and Young, “não é possível
criar valor para os acionistas sem criar valor para os stakeholders” (Crowe, 1999). Assim, ao
optar pela adoção do modelo de teletrabalho, a empresa deve estar atenta aos impactos que
esta mudança pode acarretar para seus diferentes stakeholders sob a ótica do tripé da
sustentabilidade (triple botton line), ou seja, analisando seus impactos financeiros, sociais e
ambientais.
O presente artigo visa analisar as características, os benefícios e as barreiras na adoção
do teletrabalho sob a ótica dos vários stakeholders impactados e, por fim, propor indicadores
para avaliar o sucesso da adoção deste modelo de trabalho nas organizações.

2. Método
Este estudo foi desenvolvido através de pesquisas bibliográficas nacionais e
internacionais sobre temas como teletrabalho, gestão de stakeholders, sustentabilidade e
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responsabilidade social. Através de um enfoque sistêmico como método de abordagem
buscou-se compreender os fenômenos aqui pesquisados e a relação entre eles.
Na primeira fase deste estudo foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica sobre os
benefícios e barreiras referentes à adoção do teletrabalho pelas organizações. Além da
pesquisa nos livros citados nas referências bibliográficas, forma feitas pesquisas nas bases
SCOPUS e na de Periódicos CAPES, utilizando-se as palavras chaves “telework” e
“sustainability”.
Ao final, com base nos os benefícios e barreiras levantados nas pesquisas bibliográficas
foram propostos indicadores para avaliação do sucesso do modelo de teletrabalho, após sua
implementação em organizações.

3. Resultados da revisão bibliográfica

3.1. O Teletrabalho
Na base SCOPUS foram encontrados 202 artigos em periódicos ou conferências com a
palavra chave “telework” no título do documento. Pelas publicações é possível supor que haja
um crescente aumento de interesse pelo tema.

Figura 01 – Evolução das publicações com “telework” no título na Base Scopus
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As áreas que mais têm publicado sobre o tema têm sido Ciências Sociais, Administração
e Negócios, Ciências da Computação e Engenharia (entre 35 e 70 publicações cada uma) e
logo em seguida Psicologia, Medicina, Ciências da Decisão, Ciências Ambientais, Economia
e Finanças e Ciências da Saúde num segundo grupo (entre 5 e 20 publicações cada).

Figura 2 – Publicação por área do conhecimento na Base Scopus com “telework” no título

Ao relacionarmos o termo “telework” com “sustainability” há uma redução de
publicações para um total de 5, sendo as mesmas nos anos de 2006, 2008, 2011, 2013 e 2014.
Hynes (2014) faz uma revisão de políticas públicas relacionadas a transporte e gestão do
trabalho com o argumento de que o teletrabalho pode contribuir para a crescente pressão dos
transportes relacionados ao ir e vir para o trabalho de forma a reduzir a necessidades de
viagens e, com isto, obter diversos efeitos positivos para a sustentabilidade. Os efeitos
enfatizados, neste caso, relacionam-se mais estreitamente à dimensão ambiental do triple
bottom line.
Basso et al (2013) endereçam especificamente a questão da relação entre o teletrabalho e
a sustentabilidade e sugerem que o teletrabalho pode ser visto como uma oportunidade para se
melhorar o desempenho empresarial no que tange à sustentabilidade. Sugerem também que há
uma aparente distância entre o desempenho econômico das empresas e seu desempenho social
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e ambiental. Dessa forma o teletrabalho poderia ser uma oportunidade de se reduzir esta
distância.
Rietveld (2011) por sua vez chama a atenção que, apesar da difusão da ideia de que o
teletrabalho pode contribuir para a solução do consumo energético no trânsito e dos crescentes
congestionamentos nos grandes centros urbanos, sua aplicação tem algumas questões ainda
não muito bem resolvidas. Ele cita barreiras como organização interna das empresas,
mudanças na responsabilidade social das empresas e, enfim, mudanças no estilo de vida e
padrões de atividades dos trabalhadores.
Kawai (2008) investiga os efeitos de políticas urbanas baseadas em Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC’s) usando como referência um estudo de caso sobre a
experiência de Loma Linda Connected Community Program (LLCCP). Este foi um caso de
um programa de desenvolvimento municipal baseado em TIC’s. O autor sugere que apesar do
crescente reconhecimento do uso do teletrabalho para o desenvolvimento de comunidades
sustentáveis, o conhecimento sobre projeto urbano e arquitetônico para suportar tais
comunidades, ainda necessita desenvolvimento.
Reed et al (2006) trata da questão da ética relativa à utilização e adoção do teletrabalho
pelas empresas. Eles se baseiam no trabalho de Yuthas e Dillard (1999) que desenvolvem a
relação entre uma perspectiva de ética pós-moderna e a teoria de “stakeholders”.
Segundo Bergum (2009), o teletrabalho é todo serviço executado por um empregado à
distância, em caráter continuo, fora das instalações da empresa empregadora, utilizando-se do
apoio e facilidades das tecnologias de informação e comunicação. De forma semelhante, a
Organização Internacional do Trabalho (OIT) define que o teletrabalho pode ser entendido
como o trabalho efetuado distante dos escritórios centrais, sedes ou dos locais físicos de
produção e operação das empresas. Assim, os teletrabalhadores executam seu trabalho fora
dos domínios da empresa empregadora, porém, mantem-se conectados com seus supervisores
e demais colegas por meio das tecnologias de comunicação e informação.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades (SOBRATT), o
teletrabalho também pode ser chamado de trabalho à distância ou trabalho remoto, entretanto
não tem o mesmo significado do termo home office. Isso porque o teletrabalho não determina
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um local específico para trabalhar, pode ser desenvolvido no domicílio do trabalhador, em
escritórios descentralizados da própria empresa, em áreas gratuitas ou pagas de utilização de
computadores com acesso à Internet.
Em 2008, a SOBRATT realizou uma estimativa, a partir de dados de diferentes
instituições, de que, naquele ano, o Brasil contava com aproximadamente 10 milhões e
seiscentos mil teletrabalhadores, ou seja, cerca de 5% da população brasileira. Essa estimativa
não diferencia regiões ou estados do país e inclui todos os setores e áreas, bem como todos os
tipos de teletrabalhadores: formais, informais, empregados ou por conta própria, autônomos,
liberais, em tempo integral, parcial, complementar e eventual, numa ampla faixa etária que vai
dos 18 aos 60 anos, com utilização de acesso à Internet de uma vez por semana a uma vez por
dia, considerando-se a utilização de desktops, notebooks, handhelds, smartphones, com acesso
discado e/ou banda larga, para trabalhos completos ou atividades parciais.

3.2. A Responsabilidade Social Empresarial

Atualmente, a Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é vista como um fator de
competitividade para os negócios e vai além do cumprimento das obrigações legais. Além de
buscar bons resultados financeiros, as empresas devem considerar o impacto de suas
atividades no meio ambiente e construir relações éticas e transparentes com seus stakeholders:
clientes, funcionários, fornecedores, governo e sociedade. Assim, uma empresa socialmente
responsável deve buscar atender ao tripé da sustentabilidade (triple bottom line). Deve buscar
ter bons resultados em termos sociais, ambientais e econômicos (BROWN, 2006).
Sociais - Refere-se ao tratamento do capital humano da empresa ou sociedade.
Ambientais - Refere-se ao capital natural de uma empresa ou sociedade.
Econômico - Trata-se do lucro. É o resultado econômico positivo de uma empresa.
Existe uma vasta literatura sobre responsabilidade social empresarial, onde com
frequência, especialmente no Brasil, a questão é vista como motivada pela filantropia ou
idealismo ético. Porém, atualmente, a visão mais difundida para a responsabilidade social é a
progressista, onde as ações são de interesse da própria empresa e beneficiam, de forma
6

abrangente, diversos stakeholders da mesma. Nesta visão progressista, busca-se além de
maximizar os resultados produtivos e financeiros da empresa, dentro das regras legais,
também resultados sociais e ambientais.
Em muitas situações, é do interesse das empresas a realização de ações sociais, pois
melhoram a imagem da empresa perante seu mercado consumidor e a sociedade. Outro
aspecto importante é a obtenção de financiamento por parte das empresas. Atualmente, para a
liberação de financiamento, muitas instituições adotam princípios e padrões voltados para a
promoção de uma maior responsabilidade social e ambiental, chamados de Princípios do
Equador, lançados em 2003 (WRIGHT, 2012). A criação destes princípios é tida como uma
das mais importantes iniciativas de governança ambiental do setor financeiro. Fornecem um
direcionamento para a compreensão das funções, responsabilidades e impactos das
instituições financeiras na governança ambiental global. Foram adotados por grande parte das
instituições financeiras que operam no mercado de financiamento de projetos. Fortalecem a
governança ambiental e social do financiamento de projetos em todos os setores da indústria e
regiões geográficas. Neste contexto, para que o financiamento de qualquer projeto seja
liberado, a instituições analisam o triple bottom line da sustentabilidade, ou seja, o que é
esperado do projeto em termos sociais, ambientais e econômicos.
Nesta linha, a responsabilidade social empresarial passa a ser um importante instrumento
gerencial para as empresas em um mundo cada vez mais competitivo.

3.3. A Gestão para os Stakeholders

Segundo Freeman (2001), stakeholder é qualquer indivíduos ou grupo de indivíduos que
obtém benefícios, é prejudicado ou têm seus direitos afetados (violados, restritos ou
ignorados) pelas ações de uma organização. Assim, o autor aponta como principais
stakeholders de uma organização seus gestores, proprietários, fornecedores, funcionários,
clientes e a comunidade local da qual ela é parte integrante.
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Figura 1: Modelo da Teoria dos Stakeholders
Fonte: Adaptado de Freeman (2001)

De acordo com esse modelo de Freeman (2001), os proprietários possuem, na forma de
ações ou cotas, uma porção financeira da organização e esperam um retorno por essa
aplicação. Eles podem tanto ser os próprios gestores e funcionários da empresa, como ocorre
em negócios familiares, quanto acionistas de grandes corporações. O negócio deverá sempre
buscar a maximização dos retornos para seus proprietários.
Os funcionários, por sua vez, têm seus empregos e grande parte de sua vida pessoal
dependentes da organização. Eles são um recurso fundamental para o negócio, pois vendem
sua força de trabalho em troca de salário, segurança, benefícios e satisfação pessoal. Dessa
forma, a empresa deve preocupar-se em atender às expectativas de seus colaboradores de
forma a preservá-los na organização e mantê-los motivados a desempenhar com excelência
suas atividades.
Já os fornecedores, são essenciais para o sucesso da empresa devido ao impacto que o
preço das matérias-primas provisionadas pode gerar no preço final do produto. Por outro lado,
a organização é cliente de seu fornecedor e, assim, também é um stakeholder dele. Assim, há
uma relação de dependência entre as partes e ambos podem triunfar ou naufragar juntos.
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Em relação aos clientes, os mesmos trocam recursos com a empresa, recebendo seus
produtos e serviços e oferecendo recurso financeiro fundamental à sobrevivência da
organização. Desse modo, atender e mesmo superar suas expectativas é importante atribuição
de qualquer negócio.
No que se refere à comunidade local no modelo de Freeman (2001), a mesma garante à
empresa o direito de construir suas instalações, recebendo em troca benefícios como taxas e
contribuições. Além disso, é importante que a organização zele pela comunidade, cuidando
para mitigar quaisquer externalidades negativas que possa causar, como poluição e
desmatamento, por exemplo, e empenhando-se na maximização das externalidades positivas.
É possível perceber, portanto, a importância de que a organização esteja atenta às
relações da empresa com todos estes atores e a como mudanças na estrutura organizacional
podem afetar positivamente ou negativamente cada um deles.

4. Teletrabalho na Gestão dos Stakeholders
Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 1997), a inovação organizacional é definida no como
a implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na
organização do seu local de trabalho ou em suas relações externas. Desse modo,
implementação do teletrabalho em uma empresa pode ser considerada uma inovação
organizacional, pois tem a capacidade de impulsionar mudanças nos processos do negócio e
nas relações da empresa com seus stakeholders.
A seguir, são apresentados impactos do teletrabalho sobre vários stakeholders de uma
empresa, encontrados na pesquiso bibliográfica deste estudo.

4.1.

Gestores
Segundo Pérez et al. (2002), a gestão feita com base nos resultados do funcionário e não

no tempo que ele permanece no escritório é um dos fatores de sucesso do teletrabalho. Os
autores ressaltam ainda vantagens da utilização desse modelo de trabalho relacionadas aos
indicadores de turnover. Eles afirmam que a natureza flexível do teletrabalho, é reconhecida
como um benefício incomparável pelos empregados. Desse modo, o recrutamento de novos
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funcionários e a retenção dos já pertencentes à organização requer menor esforço por parte
dos gestores.
Além disso, de acordo com Pérez et al. (2002), o trabalho remoto também proporciona
redução na taxa de absenteísmo dos colaboradores. Isso ocorre porque, não sendo necessário o
esforço de deslocamento por parte do teletrabalhador, é possível realizar suas atividades ainda
que não esteja se sentindo completamente bem, o que talvez se tornasse inviável caso ele
devesse deslocar-se até o escritório da empresa. Também é possível se continuar a realizar o
trabalho, mesmo com problemas meteorológicos ou nos transportes públicos.
Apesar das vantagens destacadas, Jardim (2003) afirma que o teletrabalho exige um
maior grau de autonomia do trabalhador e nem todos os trabalhadores enquadram-se nessa
modalidade de trabalho. Nesse contexto, Goulart (2009) explica que, para a implantação do
modelo proposto para o teletrabalho é necessário conhecer o modelo de gestão da empresa,
analisar as atividades realizadas por cada um dos cargos e respectivas características
psicossociais dos empregados e capacitar o empregado para o eficaz cumprimento de suas
atividades a serem realizadas remotamente.
Desse modo, considerando os aspectos do teletrabalho que afetam os gestores da
organização podemos utilizar como indicadores do sucesso deste modelo de trabalho o
turnover da empresa, sua taxa de absenteísmo e a produtividade dos funcionários.

4.2.

Proprietários
De acordo com Kobal et al. (2009), a adoção do teletrabalho pelas organizações pode

proporcionar às mesmas benefícios como a diminuição dos custos com estrutura física e
equipamentos, já que a empresa não precisará mais dispor de um local para abrigar esses
colaboradores e nem mesmo de equipamentos para o desenvolvimento das funções, e o
aumento da produtividade do funcionário. Nesse contexto, Pérez et al. (2002) apontam que o
aumento da produtividade pode ocorrer devido a fatores como o aumento da motivação dos
funcionários ou a estipulação de um sistema de pagamentos e recompensas relacionado ao
desempenho dos colaboradores.
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Já para Winter (2005), o aumento da produtividade é consequência de uma melhor
administração do tempo por parte do funcionário, uma vez que ele não precisará mais realizar
os deslocamentos entre a empresa e sua residência. Assim como Kobal et al. (2009), Winter
(2005) ressalta a redução de custos nas organizações que adotam o teletrabalho, afirmando
que as mesmas podem aproveitar benefícios como o de uma maior flexibilidade
organizacional e maior flexibilidade econômica ao reduzirem seus custos com imobiliários e
mão-de-obra, como vale-transporte, telefone, água, café, energia elétrica, dentre outros.
O teletrabalho, entretanto, também acarreta preocupações aos proprietários das
organizações que o adotam. Dentre elas, pode-se destacar a redução da confiabilidade na
segurança dos dados da empresa. Conforme explica Machado (2002), para desenvolver suas
atividades, o funcionário se inter-relaciona com as atividades do sistema de informações de
sua empresa, seja alimentando-o com novas informações, seja acessando as informações
armazenadas. Assim, a possibilidade do acesso remoto aumenta os riscos à integridade,
confidencialidade e disponibilidade das informações necessárias à manutenção das
organizações. Além disso, a organização poderá ter que arcar com custos adicionais para
aumentar a segurança e a confiabilidade da conexão entre o ambiente residencial e a rede
corporativa, adotar ferramentas de comunicação unificada e hospedar suas aplicações
corporativas, como e-mail e sharepoint, em estruturas de computação em nuvem, para obter
um modelo de teletrabalho eficiente.
Desse modo, conforme a análise de Greco e Martins (2001), se por um lado o teletrabalho
proporciona uma redução de custos de produção, por outro pode representar à organização
riscos na segurança de suas informações, dado que o teletrabalhador passa a dispor de
material corporativo fora do ambiente da empresa.
Assim, para medir os impactos que o teletrabalho ocasiona aos proprietários, são
sugeridos como indicadores a produtividade dos funcionários, os custos com infraestrutura
predial e de tecnóloga da informação (TI), além dos custos com horas extras.
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4.3.

Fornecedores
De acordo com Neely (2007), o sucesso de uma organização depende de sua habilidade

para integrar as relações de sua rede de negócios e gerenciar estes relacionamentos. Desse
modo, ao permitir uma maior dispersão geográfica dos colaboradores, o teletrabalho
possibilita que a empresa se aproxime dos diferentes fornecedores que têm suas instalações
distantes da organização, aumentado, assim, a integração da cadeia de suprimentos.
Além disso, a utilização de ferramentas de colaboração, muito adotadas pelos
teletrabalhadores, também pode ser ampliadas de forma a englobar a cooperação com clientes
e fornecedores. Nesse contexto, Coenen e Kok (2013) afirmam que a adoção do teletrabalho
em projetos de desenvolvimento de novos produtos pode aumentar a colaboração entre a
empresa e seus fornecedores, já que possibilita a integração de membros da equipe dispersos
geograficamente. Desse modo, é possível agregar diferentes competências, imprimindo maior
velocidade e qualidade ao desenvolvimento de produtos, o que trará benefícios para toda a
cadeia de suprimentos.
O sucesso de uma maior integração na cadeia de suprimentos pode ser medido por meio
de indicadores como a produtividade referente ao custo de desenvolvimento de novos
produtos.

4.4.

Funcionários

Segundo Nilles (1997), quanto mais flexível o regime de trabalho em uma organização,
maiores as chances de que seus funcionários permaneçam motivados para desempenhar suas
tarefas de forma efetiva e orientada para os resultados. Com base nos estudos realizados por
este e outros autores, Pérez et al. (2002) destacam os benefícios e as barreiras da adoção do
teletrabalho do ponto de vista dos funcionários.
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Benefícios

Barreiras

Flexibilidade

Dificuldades organizacionais

Autonomia

Dificuldades para trabalhar em equipe

Liberdade pessoal

Percepção de perda de status

Trabalho autônomo

Dificuldade de promoção

Redução de custos

Problemas psicológicos

Redução de problemas trabalhistas
Oportunidades aos portadores de
deficiência
Tabela 1: Benefícios e barreiras do teletrabalho para os funcionários
Fonte: Adaptado de Pérez et al. (2002)

Em uma organização cuja gestão engloba a adoção do teletrabalho, seus funcionários
poderão usufruir de maior flexibilidade de horário em sua jornada de trabalho, maior
facilidade para conciliar sua vida pessoal e profissional e redução dos custos relacionados a
transporte, estacionamento e vestuário. Além disso, é possível que haja uma maior autonomia
do funcionário em relação às atividades desenvolvidas.
Conforme afirmam Greco e Martins (2001), no modelo de teletrabalho, o funcionário não
precisará enfrentar a poluição das cidades, e eventualmente da própria empresa, nem o
congestionamento do tráfego, o tempo nele perdido e os gastos de transporte. Assim, o
teletrabalho possibilitará a redução ou eliminação do tempo de deslocamento para o local de
trabalho, principalmente nos grandes centros urbanos, e o aumento da inserção de portadores
de deficiência que possuam dificuldades de deslocamento no mercado de trabalho.
Por outro lado, algumas barreiras deverão ser superadas pelos funcionários de uma
empresa que adote o teletrabalho. Dentre elas, podemos destacar o isolamento do empregado
em relação aos demais colaboradores da organização. Isso poderá acarretar dificuldade na
realização de trabalhos em equipe e na transferência de conhecimento entre os funcionários.
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Segundo Jardim (2003), o teletrabalho pode ocasionar, ao funcionário, dificuldade de
distinção entre a vida profissional e a vida particular, além de isolamento social, menor ajuda
na execução do trabalho e menores possibilidades de ascensão na carreira profissional. Assim,
ao limitar o convívio social do empregado, o teletrabalho poderá reduzir sua possibilidade de
obtenção de promoções na carreira, já que seu trabalho poderá tornar-se menos evidente, além
de aumentar o risco de surgimento de problemas psicológicos provenientes do isolamento,
como a depressão.
Além disso, Winter (2005) afirma que o teletrabalho pode ocasionar o aumento de horas
trabalhadas em casa, na tentativa de se alcançar um objetivo determinado.
Dessa forma, os resultados obtidos com a utilização do teletrabalho podem ser medidos
por meio de indicadores de satisfação dos funcionários, contratação de pessoas portadoras de
necessidades especiais, taxa de acidentes de trabalho, taxa de acidentes de deslocamento, taxa
de afastamentos por doenças e custos relacionados a questões trabalhistas e horas extras
realizadas pelos funcionários.

4.5.

Clientes
No que se refere ao atendimento aos clientes, Mello (2006) explica que a utilização do

teletrabalho permite que as organizações trabalhem com equipes espalhadas pelo país ou pelo
exterior, sem a necessidade de concentrá-las em um espaço físico determinado. Assim, é
possível que a empresa esteja mais próxima de seus clientes geograficamente dispersos.
Isso pode ser observado no caso da empresa Ticket. De acordo com a resolução da
SOBRATT (2013), a matriz da companhia em São Paulo possuía cerca de 800 colaboradores,
sendo 150 no modelo home office. O estudo mostra que a adoção do teletrabalho permitiu à
Ticket aumentar seu foco no cliente: maior proximidade e agilidade no atendimento aos
clientes. Assim, conseguiu melhorar a rentabilidade da organização. Além disso, essa
mudança possibilitou que a empresa atuasse em quatro novos territórios geográficos sem a
necessidade de aumentar seu quadro de funcionários e ampliou a quantidade média de visitas
aos clientes em 1,5 visitas ao dia.
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É possível, portanto, mensurar o sucesso do teletrabalho no que tange aos clientes por
meio da utilização de indicadores de satisfação dos clientes e produtividade referente à
quantidade de vendas realizadas.

4.6.

Comunidade Local
De acordo com Mello (2011), a utilização do teletrabalho nas organizações poderá

proporcionar os seguintes benefícios à sociedade:
 Aumento na geração de empregos, devido ao menor custo de investimento em
instalações físicas e infraestrutura urbana.
 Diminuição dos congestionamentos nas grandes cidades, principalmente em horários
de grande fluxo de movimentação de pessoas e veículos.
 Redução da emissão de poluentes pelo consumo de energia de origem fóssil.
 Aumento da quantidade de empregos nas zonas rurais, uma vez que, com o uso da
tecnologia, eles se tornam viáveis mesmo em locais remotos.
A resolução da SOBRATT (2013), por sua vez, divide os impactos do teletrabalho
relacionados à sustentabilidade em três pilares fundamentais: economia, meio ambiente e
sociedade.
No que se refere à sustentabilidade econômica, a resolução da SOBRATT (2013) explica
que, de acordo com os estudos realizados, as empresas, a comunidade e os funcionários
somariam ganhos de mais de US$ 900 bilhões com a adoção do teletrabalho. Isso ocorreria
devido a fatores como o aumento da produtividade, a economia em imóveis e custos
relacionados ao absenteísmo e à rotatividade de pessoal.
Além disso, com a redução da quantidade de pessoal e de empregados circulando pela
cidade e pelas estradas, os acidentes de trânsito e os custos deles decorrentes também seriam
mitigados. A resolução SOBRATT (2013) afirma que, de acordo com um estudo publicado
em 2013, pela Fundação Getúlio Vargas, os custos anuais de congestionamentos na cidade de
São Paulo são estimados em R$ 40 bilhões.
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Já na dimensão ambiental, assim como Winter (2005), a resolução da SOBRATT (2013)
faz referência aos benefícios ambientais, ressaltando os menores índices de poluição
decorrentes da redução dos congestionamentos do trânsito, o que contribui para a mitigação
do efeito estufa e da poluição atmosférica.
Em relação à sustentabilidade social, os benefícios apontados são o aumento das
oportunidades a pessoas portadoras de necessidades especiais, funcionários com filhos
pequenos ou pais idosos, dentre outros. O menor número de pessoas circulando pelas ruas
também tende a reduzir a criminalidade, principalmente nos grandes centros urbanos.
Além disso, o convívio à distância pode permitir que colaboradores sejam conhecidos por
seus colegas primeiro por sua capacidade de trabalho, reduzindo, assim, a probabilidade de
ocorrerem preconceitos baseados na aparência física ou comportamental dos mesmos.
No que se refere aos indicadores a serem utilizados para medir o impacto da adoção do
teletrabalho na comunidade à qual uma organização pertence, pode-se considerar a pegada de
carbono da empresa, a quantidade de funcionários contratados, a quantidade de empregados
que vivem em zonas rurais e a quantidade de portadores de necessidades especiais.

5. Conclusões sobre como avaliar o sucesso do teletrabalho
Considerando os aspectos descritos anteriormente, para medir o sucesso do teletrabalho
diante dos impactos nos vários stakeholders e da visão do tripé da sustentabilidade são
propostos os seguintes indicadores:
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Figura 2: Tripé da Sustentabilidade
Fonte: Adaptado de Brown (2006)

Econômicos
- Produtividade
- Turnover
- Custos com questões trabalhistas
- Custos com acidentes de trabalho
- Custos com horas extras
- Custo com vale transporte
- Absenteísmo
- Custos com infraestrutura predial (aluguel, luz, água, etc)
- Custos para implantar o teletrabalho
- Custos por não cumprimento da cota de PCD ( pessoas com deficiência)

Sociais
- Satisfação dos funcionários
- Afastamento por doença
- Satisfação dos clientes
- Quantidade de funcionários
- Quantidade de funcionários vivendo em zonas rurais ou outras cidades
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- Quantidade de funcionários portadores de necessidades especiais

Ambientais
- Quantidade de acidentes de trabalho
- Quantidade de acidentes de deslocamento
- Pegada de carbono
- Kilometragem casa-trabalho
- Meio de transporte utilizado ( a pé. carro, ônibus, trem, metro, outros)

6. Considerações Finais
No desenvolvimento desse artigo, buscou-se analisar as características do teletrabalho e
da teoria dos stakeholders proposta por Freeman (2007). Com base em tais informações e
considerando a perspectiva do triple bottom line, foi possível propor indicadores que ajudem a
mensurar o sucesso do teletrabalho nas empresas em que é adotado.
Desse modo, espera-se que tal estudo possa contribuir para a orientação de gestores no
que se refere a decisões relativas ao teletrabalho em suas organizações e para a realização de
futuras pesquisas que visem aprofundar o tema discutido. Nesse contexto, recomenda-se que
novos estudos sejam realizados com o objetivo de realizar outras abordagens que não foram
incluídas nesse artigo. Por exemplo, será oportuno analisar os impactos do teletrabalho em
diferentes tipos de organizações. Seria possível também a realização de um estudo
comparativo entre os indicadores de empresas semelhantes que adotem e que não adotem o
teletrabalho.
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