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INTRODUÇÃO / OBJETIVO
• O home office é uma das modalidades que o
teletrabalho proporciona.
• O desenvolvimento desta modalidade fez com que
questões de direitos e deveres precisassem ser
revisadas e asseguradas, entre elas o trabalho
decente.
• O objetivo deste estudo foi aprofundar o
entendimento sobre home office e trabalho
decente e como esses temas se relacionam.

METODOLOGIA
• Pesquisa bibliográfica.
• Foram selecionados quatro artigos publicados
nos últimos dez anos.
• Pesquisados na base de dados da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) e Google Acadêmico.
• Foram utilizadas as palavras descritoras:
Teletrabalho, Home Office e Trabalho Decente.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
• Na Conferência Internacional do Trabalho de 1996 a
Organização Internacional do Trabalho (OIT) debateu
sobre temas que regulamentam e asseguram os
trabalhadores à distância, como:
• Segurança,
• Saúde,
• Condições apropriadas (ambiente e instrumentos
adequados para exercer o trabalho).
• Em 2017 houve uma lei no Brasil que tratava de
questões sobre a modalidade de teletrabalho, ou seja,
ainda é um tema recente neste país.
• Um trabalho é considerado decente se atende quatro
objetivos:
• Seguir os princípios fundamentais do trabalho que
a OIT preconiza,
• Incentivar políticas públicas relacionadas a
emprego e remuneração,
• Políticas acerca da proteção social
• Facilitar a comunicação entre empregados,
empregadores e governo.
• Inicialmente a OIT se preocupava apenas com os
empregados formais, mas atualmente também se
dedica a outras configurações laborais.
• Hoje o trabalho decente não engloba apenas os
empregos e trabalhadores formais, mas também os
autônomos ou os colaboradores que exercem suas
funções na modalidade home office.
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• O desafio atual diz respeito a como proporcionar
condições apropriadas de trabalho, segurança e
saúde em ambientes laborais tão diversos.
•
Contínuas pesquisas acerca deste tema são
necessárias para que se possa aprimorar as tais
condições, independente da configuração do trabalho.
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