PANDEMIA, ADAPTAÇÕES TRABALHISTAS COM FOCO SAÚDE MENTAL E
HOME OFFICE
1 INTRODUÇÃO

A disseminação do coronavírus ocorreu por todo o mundo, gerou impactos
econômicos, sociais e políticos que atingiram a população em geral (NASCIUTTI,
2020). De acordo com ZwielewskiI et al. (2020), a quarentena foi a principal forma
de contenção para a propagação de contaminação ao coronavírus, promovendo
isolamento e confinamento nas populações. Conforme a Organização Mundial da
Saúde (2020 apud Freitas; Napimoga; Donalisio, 2020) avaliou a dimensão global do
vírus, a transmissão foi reconhecida como uma pandemia.
Compreendendo que no início surto de coronavírus houve uma grande
preocupação diante a disseminação do vírus pelo mundo, segundo a Organização
Mundial da Saúde (2020 apud Freitas; Napimoga; Donalisio, 2020), em 18 de março
de 2020, os casos mundiais de covid-19 confirmados já passavam da marca de 214
mil, mostrando grande alastramento do vírus.
O distanciamento social modificou os modelos tradicionais comportamento da
sociedade, fechou escolas, alterou os métodos e a logística de trabalho e o
entretenimento, diminuindo o contato próximo entre as pessoas, fator essencial para
a saúde mental.

A convivência prolongada dentro de casa, facilitou o risco de

desajustes na dinâmica familiar (BRASIL, 2021).
As experiências traumáticas pelo adoecimento, perdas das pessoas próximas
e o estresse produzido pela mudança na rotina, entre elas o distanciamento social e
as consequências econômicas. Esses cenários elevam o risco para desenvolver ou
para agravar transtornos mentais já existentes. Os sintomas psíquicos e os
transtornos mentais têm aumentado durante a pandemia em função de diferentes
causas (BRASIL, 2021).
A relação das pessoas com o trabalho foi alterada também, trazendo novos
significados para relações e exigências no intuito de adaptar o mundo corporativo ao
atual contexto (DA SILVA, 2021). A sociedade criou caminhos e formas para
continuar a vida a nível global, individual e organizacional, observa-se que a
tecnologia foi o recurso essencial para informação e comunicação, tornando-se um

recurso para participação das pessoas na vida social e permitindo a elas
acessibilidade aos serviços públicos e privados (NASCIUTTI, 2020).
Para conter os avanços da COVID-19, o governo brasileiro adotou em 22 de
março medidas trabalhistas alternativas para o enfrentamento do estado de
calamidade pública. Tais medidas incluíam antecipação de férias (férias individuais e
coletivas), utilização de desconto em banco de horas, interrupção de obrigações
administrativas no âmbito da saúde e segurança do trabalho, suspensão do
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como
orientação aos funcionários utilizarem do home office para trabalho e qualificação
(CASTRO et al., 2020).
Conforme Organização Internacional do Trabalho (OIT) (1998 apud MISHIMASANTOS; STICCA; ZERBINI; 2020) teletrabalho é uma modalidade de trabalho
realizada à distância, independentemente do local, através do uso de computadores
e dispositivos de comunicação móveis e uso de dados de rede.
O teletrabalho na configuração de home office é como sua tradução e sugere
escritório em casa, no qual o colaborador realiza o trabalho dentro de sua
residência, mas atua se comunicando com a organização e a equipe por meio de
videoconferências, e-mails e ligações telefônicas (HILL; FERRIS; MÄRTINSON,
2003; LIM; TEO, 2000 apud CASTRO, 2020).
Na implantação do home office, junto as condições existentes para sua
execução, criou-se uma situação protegida contra a COVID-19, mas também o
surgimento de demandas e exigências, condições laborais irregulares com potencial
de aumentar os riscos ocupacionais. As consequências podem ser o adoecimento,
risco de doenças como as LER/DORT e os transtornos mentais relacionados ao
trabalho (ARAUJO; LUA, 2021).
A contribuição do trabalho para as alterações da saúde mental dos indivíduos
acontece por meio de vários aspectos: desde a exposição de determinado agente
tóxico, até a complexa articulação de fatores relativos à organização do trabalho,
como a divisão e parcelamento das tarefas, as políticas de gerenciamento das
pessoas e a estrutura hierárquica organizacional (BRASIL, 2001). Há outros fatores
de risco à saúde mental, como o conteúdo do trabalho, as tarefas inadequadas par a

as competências da pessoa ou uma carga de trabalho alta e implacável, além disso
o risco pode ser aumentado em situações em que há ausência de apoio social
(OMS, 2019).
O papel de sociabilização do trabalho influencia na forma como as pessoas
constroem o sentido e significados delas com o ambiente de trabalho, com a
pandemia e o distanciamento social faz com que os indivíduos repensem sobre esta
relação (GONDIM, BORGES, 2020).
Segundo Neves et al. (2018) a concepção sobre trabalho está relacionada a
questões socioeconômicas e valores socioculturais da experiencia. Fazendo com
que o trabalho esteja relacionado a uma série de significados intrínsecos para cada
sujeito, podendo significar desde dignidade, saúde, prazer, desafios e fonte de renda
como também humilhação, adoecimento ocupacional e riscos de acidentes
(BENDASSOLI et al., 2009 apud GONDIM; BORGES, 2020). Além disso, é no
ambiente ocupacional em que ocorre a principal atividade de interação entre o
sujeito e o mundo, dessa forma, os sentidos do trabalho devem ser positivos e
saudáveis, de modo a conectar o trabalho com o propósito de vida do sujeito (CLOT,
2006 apud GONDIM, BORGES, 2020).
Diante os apontamentos apresentados, o presente estudo surgiu do interesse
despertado pela área de gestão de pessoas diante contexto da pandemia mundial
derivada do coronavírus e tem o intuito de contribuir com reflexões para lidar
possíveis consequências que podem surgir futuramente mediante ao contexto de
adaptação repentina a essa modalidade de trabalho, deste modo busca analisar o
impacto do home office na rotina e as consequências na saúde mental dos
trabalhadores durante a pandemia.
2 MÉTODO
O estudo consiste numa revisão bibliográfica, cuja escolha foi de material
científico colhidos através de publicações boletins de notícias científicas online,
artigos científicos publicados em revistas online, trabalhos de conclusão de curso e
periódicos

por via de bancos de dados eletrônicos, como: Google Acadêmico,

Scielo, Pepsic e BVS, como também, a elaboração da pesquisa utilizou dados

baseados em informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Legislação Brasileira – para
atualizações sobre os dados referentes ao coronavírus. De acordo com Gil (2008), a
pesquisa bibliográfica é desenvolvida através de um material já elaborado, composto
de artigos e livros já documentados sobre tema, visto que muitos dos estudos
exploratórios são desenvolvidos a partir da pesquisa bibliográfica, bem como as
pesquisas através da análise técnica dos estudos. Para o autor Gil (2008), a
principal vantagem que este tipo de pesquisa oferece é permitir ao pesquisador um
amplo leque de fenômenos, além daqueles que poderiam ser pesquisados
diretamente, sendo uma pesquisa de grande relevância para os estudos históricos
que permite a garantia de qualidade através da coleta de dados e análise das
informações obtidas.
Para a construção da pesquisa foram utilizados materiais publicados entre
2018 e 2021, tratando de publicações recentes, visto que o tema da pesquisa se faz
muito atual para o momento. Foram utilizadas as seguintes palavras-chaves:
Trabalho, Covid-19, Adaptação, Teletrabalho/Home Office e Saúde Mental.
Os artigos foram selecionados por meio de pesquisas individuais, utilizando
as palavras-chaves selecionadas. O critério para a seleção dos trabalhos foi a
possibilidade de contribuição real para o trabalho, ou seja, artigos e livros
considerados relevantes para o tema foram utilizados conforme sua importância
para a conclusão do trabalho.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os trabalhadores na atualidade estão enfrentando mudanças nas empresas e
nas relações de trabalho, e sofrem constante pressão para atender também as
demandas dessa modernidade. Esse cenário, junto a recessão econômica, tem
intensificado o ritmo dessas mudanças e reestruturação organizacional. Os
resultados são os trabalhos precarizados, as oportunidades de trabalho reduzidas, o
medo de perder o emprego, as demissões em massa, a estabilidade financeira
reduzida que contribuem para sérias consequências tanto para a saúde mental
quanto para o bem-estar do trabalhador (BRASIL, 2017).

A relação do indivíduo com o trabalho pode assumir diversas dimensões,
conforme Pereira e Tolfo (2018): a) dimensão individual, o trabalho representa
satisfação pessoal, crescimento e conhecimento; b) dimensão satisfação pessoal, o
trabalho representa contribuição pessoal para a atividade, superar desafios e prazer
em realizar suas atividades; c) dimensão autonomia e sobrevivência, o trabalho está
relacionado com remuneração, autonomia financeira e independência; d) dimensão
aprendizagem e crescimento, o trabalho relaciona-se com aprimoramento de
competências, aquisição de habilidades e ganho de conhecimentos; e) dimensão
identidade, no qual o trabalho é motivo de orgulho e identidade pessoal.
Os trabalhadores formais que tiveram de se adaptar aos modelos virtuais de
trabalho tiveram de se adaptar em uma representação mental da organização, pois
os vínculos gerados presencialmente como cruzamento com colegas de outros
departamentos, interações em espaços comuns dentro ou fora das organizações
foram substituídos por contatos com quem trabalha diretamente no espaço virtual.
Dessa forma, o ambiente virtual corrobora para reduzir a visão do trabalhador sobre
a organização como um sistema, assim como guiar o fortalecimento dos vínculos
das equipes de trabalho, mas não como a organização em geral (DE MORAES,
2020).
Segundo estudos de Bezerra et al. (2020), foi apontado que as implicações da
saúde mental entre trabalhadores da área da saúde no enfrentamento ao
coronavírus estão relacionadas à depressão, insônia, ansiedade, angústia, TEPT
(Transtorno de Estresse Pós-Traumático), distúrbios do sono, TOC (Transtorno
Obsessivo Compulsivo), bem como baixos níveis de satisfação no trabalho.
Diante o cenário de pandemia deve-se analisar quais impactos ganham força
pela crise econômica no cenário brasileiro. O declínio de direitos trabalhistas e
previdenciários, presentes desde o ano de 2017, somados a vulnerabilidade social
intensa, exclusão, discriminação resultam num panorama preocupante para a saúde
mental (SOUZA et al., 2021).
As empresas reagiram ao cenário da pandemia através de ajustes
temporários como férias coletivas, banco de horas, redução de jornada de trabalho,
suspensão de contratos de trabalho e teletrabalho e/ou home office (BAILÃO, 2021).

Com isso é visto que crise no âmbito da saúde gerou mudanças na forma de
realizar as atividades laborais, afirma Bailão (2021) o coronavírus afetou diretamente
as relações de trabalho: tanto empregados quando empregadores tiveram de se
adaptar ao novo cenário, de modo que atividades que vinham tomando espaço
foram antecipadas devido a pandemia, como por exemplo o home office.
Visto que o coronavírus consegue contaminar rapidamente as pessoas foi
adotado o distanciamento e isolamento social para amenizar sua proliferação na
sociedade, com isso o mundo do trabalho adotou para algumas funções o Home
Office (BRIDI et al., 2020).
Desse modo o home office aparece como uma possibilidade, segundo
Cavalcanti e Lameiras (2020), o trabalho remoto permitiu manter uma grande
parcela de pessoas trabalhando e ocupadas, visto na pesquisa realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre dados da Covid-19, que
durante o mês de maio de 2020 o percentual variou de 13,1% e 13,4% de pessoas
estavam trabalhando por meio do teletrabalho sem precisar se afastar do trabalho.
Adotando esta medida provisória, foi permitido ao empregador a alteração do
regime de trabalho presencial para o modo de teletrabalho, trabalho remoto ou outro
tipo de trabalho à distância. Para a adoção de tal medida, ressalta Bailão (2021), o
empregador deverá notificar ao seu empregado com antecedência de no mínimo 48
horas, seja por meio escrito ou eletrônico, além de ser responsável pelo
fornecimento de equipamentos e infraestrutura. Cabe ressaltar que o período em
que o empregado esteja em casa realizando as atividades da empresa será
contabilizado como horas trabalhadas, de modo que não será exigido repor após o
retorno ao trabalho presencial.
De acordo com a Agência Brasil (2020) o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Covid 19
constatou que 8,7 milhões de trabalhadores estavam trabalhando de forma remota,
sendo a maioria de nível superior (38,3%) e do sexo feminino (17,9%).
A possibilidade da modalidade de trabalho remoto (TR) iniciou-se no século
XIX, no qual Edgard Thompson utilizava de telégrafo para gerir e controlar linhas de
trem, como forma de melhorar a gestão. Segundo Gatti et al. (2018) Home Office

surge por volta das décadas de 70 e 80 pelo cientista norte-americano chamado
Jack Nilles que visionava que com as novas tendências da globalização e junto com
o desenvolvimento tecnológico a possibilidade do trabalho realizado de casa (GATTI
et al., 2018).
Apenas em 15 de dezembro de 2011, a legislação da CLT é alterada para
contemplar o Home Office, pois reconhece a existência vínculo empregatício onde
há pessoalidade, subordinação e onerosidade que caracteriza a relação de
emprego, mas compreende a necessidade de um contrato por escrito para
estabelecer claramente as regras, já que a legislação não aborda detalhadamente
alguns pontos que podem gerar futuras complicações dentro dessa relação (GATTI
et al., 2018).
3.1 IMPACTOS POSITIVOS DO HOME OFFICE
Essa modalidade de trabalhar em domicílio possibilita ao colaborador novas
formas de comunicação e uso do tempo, que permite que o trabalho seja mais
eficiente e ágil, também oferece flexibilidade nos horários, melhores formas de
relacionar com o mundo ao seu redor e impacta positivamente na produtividade
devido o ambiente ser agradável e colaborar para beneficiar a execução do trabalho
(GATTI et al., 2018).
Em uma entrevista Gestores e Tutores IES de Educação a Distância é visto
como vantagens a flexibilidade de horários, o ambiente tranquilo e confortável de
casa, a possibilidade de desempenhar o trabalho com maior autonomia, motivação e
obter qualidade de vida, mas reconhecem que a falta de estrutura para realizar sua
função dentro de casa, como uma conexão ruim ou carência de acesso de
informações podem gerar desvantagens, assim como descontrole da motivação,
determinação e foco do trabalhador podem gerar desafios ao colaborador (GATTI et
al., 2018).
No estudo de caso com professores de uma instituição privada de Passo
Fundo no Rio Grande do Sul é visto com as principais vantagens da modalidade
home office estão relacionadas ao aumento da produtividade, redução de custos

empresariais, promoção de vantagens competitivas para a organização e satisfação
dos profissionais (CHIARETTO; CABRAL; DE RESENDE, 2018).
Brik e Brik (2011 apud CHIARETTO; CABRAL; DE RESENDE, 2018),
percebem a flexibilidade no tempo como um benefício de otimização de tempo, por
não precisar se locomover até a empresa, garantindo mais tempo de lazer com
amigos e família, participação na educação dos filhos, para ter hábitos saudáveis.
Para Da Silva (2021), o home office diante esse cenário de pandemia tornouse a solução ideal para equilibrar a vida pessoal e profissional, pois permitiu que o
colaborador pudesse exercer de casa suas funções, sem precisa se deslocar até o
local de trabalho e correr riscos de se contaminar.
De acordo com Gatti et al. (2018) para as empresas a motivação de
implementar o home office está ligada com a diminuição de custos seja de
transporte, estruturas físicas da organização, alimentação, energia elétrica dentre
outros, sendo uma das vantagens principais dessa modalidade de trabalho.
Segundo Messenger (2019, apud Castro et al., 2020), a modalidade de
trabalho home office auxilia na redução de custos, aumento de produtividade e maior
aproveitamento de tempo nas demandas e realização das atividades.
As vantagens do teletrabalho podem estar relacionadas ao sentido do
trabalho, maior flexibilidade e liberdade. Também à redução de custos e despesas,
menos tempo de deslocamentos e por isso menos estresse, aumento da
possibilidade do tempo em família e da qualidade de vida e bem estar
(MISHIMASANTOS; STICCA; ZERBINI, 2020).
3.2 SOFRIMENTO E HOME OFFICE
Para Nasciutti (2020) as adaptações e mudanças para mediar a vida
individual do trabalhador com a coletiva, ocorreu por meio de processos não
habituais no vínculo empregatício, acarretando ansiedade e insegurança, exigindo
do colaborador uma sobrecarga de trabalho quando passou a envolver a modalidade
home office, já que grande parte das vezes ultrapassa alguns limites em relação ao
tempo da jornada de trabalho e também ocasionam a falta de trabalho em equipe e
a solidão.

O teletrabalho pode incluir outras facetas relacionada a problemas com a
conexão de internet, computador inadequado, mobiliário que não contribui para
ergonomia, supervisão acerada, isolamento e estresse que geravam dificuldades
para exercer as tarefas (DA SILVA, 2021).
Em pesquisa quantitativa e qualitativa de abrangência nacional, mulheres
relatam a experiência do trabalho em casa e os principais termos que aparecem são
“casa”, “filho”, “cuidados” e “criança, quando os homens falam utilizam “tempo”,
“contrato”, “pandemia” e “casa”,

visto que o termo “casa” é associado a

administração de tempo e não ao trabalho doméstico e cuidado com os filhos,
mostrando um divisão entre sexos que aproxima do modelo tradicional, mesmo que
seja no modelo atual é visto que as mulheres no ambiente de casa, conciliam a vida
familiar com a profissional (BRIDI et al., 2020).
A falta de estabelecimento de limites quanto à fronteira entre tempo e espaço
para as funções executadas em domicílio parecem mais notórias entre as mulheres,
ainda mais para aquelas que possuem filhos pequenos e para as mães solteiras.
Conforme Araújo e Lua (2021), um estudo empírico entre trabalhadores da Bélgica
demonstrou que aqueles que possuíam crianças em casa demonstram menos
satisfação em trabalho home office; já um estudo da Polônia indicou que 82% das
mulheres com filhos pequenos indicaram dificuldades na execução de trabalho em
modalidade home office.
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fenomenológicos foi ouvida a experiência de quatro docentes de Pernambuco que
trabalham no Centro Universitário privado, foi verificado que os docentes precisaram
desenvolver novas competências e habilidades para se adaptar a modalidade a
distância o que acabou contribuindo para gerar sobrecarga, pois se somava com a
preocupação de produzir um ensino de qualidade conciliando com os afazeres de
casa (NSCIMENTO et al., 2021).
Outro fator considerável pelos docentes como desvantagem foi o excesso de
exposição frente as telas proporcionavam um desgaste que se agravava quando o
profissional não tinha o mobiliário adequado para home office (NSCIMENTO et al.,
2021).

Outra pesquisa com docentes apenas do sexo feminino no Rio Grande do Sul
que atuaram em 2020 na modalidade de home office durante a pandemia do
coronavírus, foi aplicado um questionário onde 568 respostas foram levantadas uma
sobrecarga gerada pela administração de espaço e tempo de trabalho e não
trabalho, também percebe que houve um acréscimo nas atividades de assessoria
exigiu mais das professoras afetando tanto a parte mental como física, mas
evidencia o esgotamento mental que compromete a saúde das colaboradoras, visto
que futuramente pode impactar no desempenho do trabalho (MACHADO, 2021).
Na pesquisa da Instituição financeira da América Latina com quatro
colaboradores em home office, relataram que a falta de contato com a equipe de
forma pessoal atrapalha no repasse de informações e sentem as chances de
crescimento diminuídas devido à alta necessidade de mostrar resultados para
ganhar visibilidade, por conta disso consideram que a visibilidade não é a mesma de
um trabalhador tradicional que vai até a empresa (CHIARETTO; CABRAL; DE
RESENDE, 2018).
A falta de proximidade com a equipe presencialmente inviabiliza o rápido
esclarecimento de dúvidas, as dores físicas devido à falta de mobiliários adequados
para realizar as atividades laborais que acabam prejudicando a postura devido e
falta de reembolso para os gastos que os colaboradores precisam fazer em suas
residências para se adequar a essa modalidade, são problemas identificados
(CHIARETTO; CABRAL; DE RESENDE, 2018).
Pesquisas sobre essa adaptação em professores mostram que a falta de
domínio da tecnologia, somada a autocobrança e à pressão para produção das
instituições de ensino superior quanto a uma nova prática pedagógica, somadas à
sobrecarga de trabalho doméstico pode aumentar o risco de sofrimento
psicoemocional, contribuindo para desenvolver ou agravar o adoecimento mental
(GOMES, 2021).
Os docentes precisaram adaptar o espaço de casa para exercer suas
atividades laborais, também precisaram aprender utilizar plataforma digitais e outros
recursos tecnológicos para continuar ministrando as aulas, tirando dúvida dos alunos
e orientando pais para pudessem exercer sua função de passar ensinamento aos

alunos, com isso acabou gerando nos professores o cansaço e desconforto por
muitas vezes excederem as horas da jornada de trabalho, contribuindo para
sobrecarga de trabalho (MACHADO, 2021).
A sobrecarga de trabalho envolve um conjunto de fatores que acabam
afetando o biopsicossocial do indivíduo, fazem parte dos fatores o contexto
vivenciado, as condições laborais e a quantidade de tarefas atribuídas para realizar
sua função, quando mal geridas causam desordem em relação tempo de realização
das atividades que compromete a execução e causando perturbações para o
indivíduo que levam ao estresse (SANTOS et al., 2020).
Para o trabalho não ser gerador de adoecimento físico e mental é
fundamental que durante a pandemia sejam respeitadas as metas e horários
estabelecidos para jornada de trabalho, no intuito de minimizar os efeitos negativos
na vida das pessoas que enfrentam um contexto de medo do alastramento do vírus,
do adoecimento da possibilidade de perda entes queridos e incertezas sobre a cura
e a doença, com isso provoca a irritabilidade, angústia e tristeza que estão
associadas tanto ao medo, isolamento, luto e falta de respostas para momento
(LOKESANN; MOURÃO, 2020).
Dessa forma, a modalidade home office torna-se uma alternativa para as
organizações, mesmo com os desafios de sua adoção, como as dificuldades na
adaptação, sensação de perca de vínculo com a empresa, dificuldades na
comunicação e falta de reconhecimento (FILARDI; CASTRO; ZANINI, 2020 apud
CASTRO et al., 2020).
3.3 GERENCIANDO O HOME OFFICE
Para a ciência, o teletrabalho pode trazer benefícios para as organizações e
profissionais, no entanto, também pode gerar impactos negativos, que podem ser
prevenidos com ações organizacionais e individuais (MISHIMA-SANTOS; STICCA;
ZERBINI, 2020).
De acordo com Gondim e Borges (2020), durante a pandemia e a condição de
afastamento social, os trabalhadores se viram diante uma situação inusitada de

adoção rápida do home office, mesmo que não houvesse preparação para isso ou
que suas atividades estivessem adaptadas para serem executadas neste modelo.
Para que o home office o seja realizado, é importante que o trabalhador
entenda de quem é a responsabilidade da disponibilização dos recursos estruturais.
Para além da realização do trabalho, como também para que o mesmo seja
realizado de modo saudável, é necessário reconhecer quais os próprios limites e
controle sobre as execuções laborais, de modo que o trabalhador se sinta menos
culpado e a adaptação ao modelo de home office seja tranquila (GONDIM,
BORGES, 2020).
Os trabalhadores precisaram mudar para essa nova modalidade sem terem
recebido um treinamento, desenvolvimento e educação (TD&E), conciliando o
trabalho com atividades doméstica e cuidados com os filhos (MISHIMA-SANTOS;
STICCA; ZERBINI, 2020).
A intensidade do trabalho durante a pandemia potencializou-se na
subjetividade com a adoção do teletrabalho em contexto de isolamento social. Neste
sentido, a atividade laboral dividiu e misturou espaço com outras atividades, o que
favorece a redução de espaços e tempo destinados ao ócio, à família, descanso e
manutenção da saúde física e mental (LOSEKANN; MOURÃO, 2020).
Conforme Gondim, Borges (2020), ao trabalhador, o sentido do trabalho
diante o modelo home office só poderá ser revisto quando o mesmo delimitar o
tempo e espaço para a realização das suas atividades laborais. Afinal, estar em casa
significa ter tarefas além das laborais, de modo que é importante que o sujeito
delimite quais os horários e espaços para a melhor realização das suas atividades,
bem como manter sua mente saudável.
Os trabalhadores precisam desenvolver estratégias individuais para organizar
suas tarefas em família de como a conciliar horários de trabalho e para família,
negociação em relação ao volume de trabalho com os gestores, estabelecimentos
de descansos e lazer na rotina, gerenciamento do tempo e rotina de trabalho
(MISHIMA-SANTOS; STICCA; ZERBINI, 2020).
Para Chiaretto, Cabral e De Resende (2018) o perfil do trabalhador de home
office deve ser disciplinado, organizado, concentrado, automotivado, seguro,

independente, confiável, que seja capa de administrar seu tempo e determinar as
prioridades para que consiga trabalhar sem supervisão e pressão hierárquica da
organização, com capacidade e eficácia de solucionar seus problemas de forma
autônoma e ter boa comunicação para falar com a equipe.
Outros pontos para a modalidade do home office apresentar resultados
positivos estão relacionados a experiência profissional que garante maior autonomia
para realizar as atividades laborais, necessidade de autodidática para estar sempre
buscando conhecimentos que propicia obter bons resultados (CHIARETTO;
CABRAL; DE RESENDE, 2018).
Segundo Losekann e Mourão (2020) o gerenciamento do tempo e do esforço
das atividades do trabalho se mostra desafiador na relação empresa e colaborador:
baseado no cumprimento de metas, o colaborador tranquiliza seus superiores a
respeito das suas execuções estando disponível de modo online, cumprimento os
prazos e metas a fim de evitar a imagem de ócio, apesar do ambiente estar
concorrendo com o convívio familiar e as demandas que ele traz.
A gestão de pessoas dentro das organizações diante esse contexto de
pandemia e home office passa por alguns desafios, em que precisam exercer o
controle da frequência e estabelecer metas que se encontrem alinhadas a motivação
dos colaboradores, de modo que não interfiram na saúde física e mental,
distribuindo as tarefas na medida adequada, promovendo a produtividade e bemestar de todos os envolvidos (LOSEKANN; MOURÃO, 2020).
O home office demonstra desafios em sua implementação e gerenciamento,
visto que não é adequado para todas as circunstancias de trabalho. Além disso, tal
modalidade demanda atenção para a saúde mental uma vez que favorece para uma
ruptura de contato mais próximo com os colegas de trabalho (MESSENGER, 2019
apud CASTRO et al., 2020).
Com a adoção da modalidade de trabalho home office, Gondim e Borges
(2020) sugerem que as organizações repensem sobre a carga horária, visto que
neste regime de trabalho discutido ao longo da tese, visto que em boa parte dos
casos não é possível manter o mesmo nível de produtividade.

De acordo com Oliveira e Ribeiro (2021) é importante que as organizações
estimulem nos colaboradores a capacidade de ser criativo em meio as condições
trabalhistas da pandemia, sendo fundamental para enfrentamento e adaptação à
nova realidade, assim como a proatividade que colabora para vislumbrar as
possibilidades futuras pertinentes a serem exploradas, para o desempenho do
trabalhador ser aprimorado.
No cenário mundial de incertezas, o grande desafio da gestão de pessoas,
conforme Losekann e Mourão (2020), é a percepção do estado da saúde mental dos
colaboradores em regime de home office. Segundo os autores, práticas efetivas de
comunicação e integração entre os membros da equipe são fundamentais para a
gestão.
4 CONCLUSÃO
As medidas encontradas para enfrentar o contexto de pandemia no âmbito do
trabalho interferiram nos vínculos empregatícios, fragilizando os direitos trabalhistas
dos colaboradores e por consequência atingiram tanto o econômico e emocional dos
mesmos, visto que as mudanças de forma abrupta proporcionaram inúmeros
sentimentos em relação a adaptação, juntamente com o contexto pandêmico.
A modalidade do home office foi apontada no momento da pandemia de
Covid-19 como uma solução para manter organizações abertas, trabalhadores
empregados e com as suas atividades produtivas funcionando sem interrupção,
porém pode ser compreendido que modalidade não contempla todas as profissões.
Para os trabalhadores que passaram a realizar suas atividades laborais
dentro de casa, se depararam com a sobrecarga em precisarem também conciliar o
trabalho, com as atividades domésticas, tempo com a família e lazer, sendo os que
possuíam filhos precisaram auxilia-los nas atividades de estudo, ocasionando a
sobrecarga.
Ao decorrer do estudo, foi possível observar que as adaptações da
modalidade de trabalho durante o cenário de pandemia afetaram as rotinas dos
trabalhadores, como também trouxe consequências para sua saúde mental. Dessa

forma, percebe-se que a transição entre o regime presencial de trabalho e a adoção
da modalidade home office em cenário de pandemia requer estratégias das
organizações, como oferecer treinamentos e equipamentos adequados para a
realização do trabalho neste regime, delimitação de carga horária, alinhamento das
entregas de atividades e fornecimento de suporte.
Devido a atualidade do tema, foram apresentadas lacunas nos estudos sobre
o cenário pandêmico e a relação entre saúde mental e trabalho. Contudo, ao longo
do presente trabalho, constatou-se a presença de estudos sobre a relação home
office e saúde mental, que contribuíram para a presente construção. Em conclusão,
percebe-se que os aprofundamentos nos estudos são necessários para verificar o
impacto das adaptações no mundo do trabalho frente a pandemia do coronavírus e
as consequências na saúde mental dos trabalhadores.
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