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ESTUDO DE MERCADO 

A fim de analisar o mercado nacional e levantar informações detalhadas sobre as 
novas práticas de trabalho, com o apoio institucional da SOBRATT - Sociedade 
Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades e, com o patrocínio da GCONTT - Grupo 
de Consultoria em Teletrabalho, a SAP Consultoria conduziu novamente o estudo 
Home Office Brasil. 
 
A iniciativa foi motivada pela demanda de mercado com questionamentos relativos à 
prática de Teletrabalho e Home Office. Com informações de grande relevância para 
as empresas, este trabalho aprofundará os conhecimentos sobre a prática e políticas 
dessa modalidade. 
 
Esse estudo será comercializado em sua totalidade com um custo fixo e também de 
forma customizada, de acordo com a necessidade da sua empresa. 



Treinamentos de Remuneração Estruturação/Ranking dos Cargos 

Descrição de Cargos Remuneração Variável 

Assessoria em  Remuneração Política Salarial 

Plano de Carreira 

SAP Consultores Associados – Soluções em Remuneração 

Atuamos há mais de  20 anos no desenvolvimento e implantação de projetos voltados 
para soluções em gestão de cargos, funções, carreira e remuneração, atendendo 
clientes de pequeno, médio e grande porte, nacionais e multinacionais e que atuam 
em diferentes segmentos e modalidade de negócios. 

Pesquisas de Remuneração 
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A revolução da mobilidade está transformando a forma que vivemos, 
aprendemos, e em particular, o trabalho. Na verdade, todas as 
dimensões da nossa vida profissional estão mudando: para quem 
trabalhamos, como, quando e onde - todos esses itens estão sofrendo 
impactos. 
 
O jogo da transição tecnológica é impulsionado pela inovação e 
tendências globais - incluindo mudanças de gerações, urbanização, 
produtividade multifuncional, além de uma classe média em ascensão 
nos países em desenvolvimento. A revolução móvel ainda está em 
andamento, e no futuro próximo promete descobertas que 
impulsionarão a criação de novos modelos de negócios em toda a 
cadeia de valor. 
 
O objetivo final da revolução móvel é propiciar uma melhor 
produtividade no trabalho, com elevada qualidade no relacionamento 
com os clientes, por meio de ações que busquem um completo 
equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Diante desse contexto, o 
Teletrabalho surge como a melhor alternativa para operacionalização 
desse cenário. 

Cenário Atual 

Mudança de 
força de 
trabalho 

Valorização 
de Espaço 

Físico 

Tecnologias 

Meio 
ambiente 

Mudanças na forma como trabalhamos, vivemos e 
aprendemos. 
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A Pesquisa Home Brasil foi uma iniciativa da SAP Consultoria motivada pela demanda de 
mercado de questionamentos relativos à prática de Teletrabalho e Home Office. 
 
O estudo foi conduzido de forma inédita desde 2014, trazendo informações de grande 
relevância as empresas, aprofundando os conhecimentos sobre a prática e políticas de 
Home Office. 
 
As informações são apresentadas de maneira agrupada, relativas a quatro diferentes 
aspectos: 
 
Processos: Reúne informações relacionadas ao detalhamento da prática da modalidade de 
Home Office, critérios de elegibilidade da mesma dentro de sua empresa e aspectos relativos à 
implantação desta prática. 
 
Pessoas: Apresenta informações relativas à prática de teletrabalho, modalidade home office, e 
sua repercussão junto à vida dos colaboradores elegíveis e praticantes, abordando temas 
relacionados a valores da cultura corporativa, ambiente e estilo de trabalho percebido pelas 
empresas. 
 
Tecnologia: Reúne informações relativas aos Recursos Tecnológicos Externos envolvidos na 
prática de teletrabalho, modalidade home office. 
 
Custo & Risco e Aspectos Legais: Reúne informações relativas a aspectos de custeio de 
despesas, riscos e práticas legais, bem como percepções da empresa relacionadas à ganhos e 
economias geradas pela prática da modalidade de home office. 
 

Apresentação 

Processos Tecnologia 

Pessoas Custo & Risco 

Home Office 

Itens pesquisados: 
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Localização das Empresas 

Tipo 

1% 

2% 2% 

85% 

10% 

Sul 
Sudeste 

Centro-Oeste 
Nordeste 
Norte 

Nacional Multinacional 

58% 

42% 

Até 100  - 17% 
101 a 1.000  - 43% 

1.001 a 5.000  - 27% 
5.001 a 10.000  - 4% 

10.001 a 20.000  - 4% 
Acima de 20.000  - 5% 

Até 100 MM – 32% 
101 a 500 MM -  28% 

501 a 1.000 MM -  5% 
1.001 a 2.500 MM -  9% 

acima de 2.500 MM -  25% 

Funcionários 

Faturamento (US$) 

Ramo de Atividade 

38% 05% 05% 

325 empresas 07% 93% 
Pública Privada 

Outros Países: 10% 

Serviços 

Indústria de Transformação 

Manufatura 

Agronegócio 

Infraestrutura 

27% 
36% 

29% 

2% 

6% 

Perfil Empresas Participantes 
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Qual o universo existente no Brasil de empresas com a prática de home office e seus 
respectivos usuários? 
 
Apresentação do Perfil de Empresas praticantes e não praticantes; 
 
Detalhamento das práticas e processos existentes e os impactos dos mesmos junto as empresas e a 
vida profissional; 
 
Identificação das ferramentas tecnológicas utilizadas no exercício da prática; 
 
Percepções das empresas em relação ao estilo e ambiente de trabalho a ser adotado pelos 
profissionais praticantes do teletrabalho; 
 
Qual o comportamento esperado dos praticantes de  home office pelas empresas? 
 
Quais o critérios de elegibilidade para prática? Quais os papéis e áreas mais elegíveis? 
 
Quais os itens a serem trabalhados dentro de uma política de home office? 
 
Como se dá o processo de implantação deste tipo de prática? 
 
Quais os tipos de mecanismos de controle adotados pelas empresas? 
 
Quais as restrições trabalhadas junto a política? 
 
Qual a periodicidade, flexibilidade e jornada de trabalho adotada pelos praticantes de home office? 
 
Quais ás áreas gestoras da política de home office? 
 
Quais os valores estimulados pelas empresas junto aos praticantes? 
 
Aspectos positivos e negativos da prática na visão das empresas praticantes; 
 
Quais os itens chave para sensibilização de gestores e praticantes de home office? 
 
Métricas de avaliação da prática; 
 
Quais as ferramentas tecnológicas utilizadas pelas empresas na gestão da prática? 
 
Quais os fatores de riscos percebidos pelas empresas?  

Principais Questionamentos  

Pesquisa Completa: R$ 1.500,00 

Pesquisa Modulada: R$ valor customizado 
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