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Resumo: A pesquisa em andamento tem o propósito de analisar a importância da aplicação de
estratégias de home Office na empresa Incorporadora Esquiam, localizada no município de
Canoas (RS). O home Office hoje é um dos grandes temas quando o assunto é trabalho do
futuro. Este assunto é relativamente recente no Brasil e é normalmente usado por trabalhadores
independentes. Além disso, algumas empresas possuem este sistema de trabalho quando os
funcionários não precisam ou não podem trabalhar no escritório. Na concepção de home Office, o
trabalho profissional é desenvolvido em ambientes diferenciados e que compartilham a
infraestrutura do ambiente doméstico. O home Office é um conceito de modelo empresarial, muito
adotado devido à globalização da economia e aumento da terceirização de serviços, o que acaba
mudando o perfil do emprego e do local de trabalho. A análise da informação e preparação das
recomendações são tarefas que o gestor pode fazer de sua casa. Com esta forma de trabalho,
pode-se reduzir o stress, melhorando o bem-estar, o que nos proporciona maior disponibilidade
de tempo para a família. O home Office propõe sugerir algumas ideias de melhoria dentro de
alguns aspectos específicos. Uma delas é a visibilidade, onde a empresa entende a sua visão e o
trabalho em cima dos dados cruciais para seu negócio. Outro é o desapego, em que o gestor
consegue se desvincular da empresa entendendo que não é necessário estar presente por
tempo integral e entende que a equipe conseguirá atuar sem que esteja sob supervisão. Assim, a
pesquisa vem sendo desenvolvida com o objetivo geral de analisar a importância de estratégias
de home Office na Incorporadora Esquiam. Este objetivo se divide em três objetivos
específicos: a) identificar os mecanismos de gerenciamento na empresa com foco no home
Office; b) compreender as práticas de empreendedorismo utilizadas pela empresa; e c) analisar
os limites do home Office frente ao contexto onde a empresa atua. Este estudo é de extrema
importância, visto que visa identificar a importância da construção de um planejamento em
relação às estratégias de home Office na Incorporado Esquiam. O método adotado para pesquisa
é um estudo de caso, de caráter qualitativo e exploratório, tendo como campo empírico a
empresa estudada e benchmarking com profissionais que atuam por meio do home Office. A
pesquisa tem como técnicas de coleta de dados a aplicação de entrevistas semiestruturadas com
gestores de home Office e com o gestor da empresa pesquisada, documentos e observação
direta. Para a análise das informações será utilizada a técnica de análise de conteúdo. Este
estudo pode contribuir no campo teórico sobre home Office, na definição de estratégias para a
empresa investigada, na busca por aperfeiçoamento da forma de atuação e o posicionamento no
mercado, além de poder contribuir na melhor visão do ramo de atuação e tornando a empresa
mais competitiva em seu segmento.
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