
SecretariaMunicipaldoTrabalho

Endereços:

nZonaSul/Interlagos
AvenidaInterlagos,6.122, Interlagos
nZonaLeste/Itaquera
RuaGregórioRamalho,12.
nZonaOeste/Lapa
RuaCatão,312
nZonaNorte/Santana
RuaVoluntáriosdaPátria,1553.
RuaGalvãoBueno,782.
nZonaCentral/Luz
RuaPrestesMaia,913.
Horáriodeatendimento:das7hàs18h,
desegunda-feiraasexta-feira.

SecretariadeEstadodeEmpregoe

RelaçõesdoTrabalho

Endereços:

nPat-BarraFunda-CPTM/Metrô
RuaAuroSoaresdeAndrade,s/nº-
EstaçãoBarraFundadoMetrô
nPat-Brás-CPTM/METRÔ
PraçaAgenteCícero,s/nº-
EstaçãoBrás
nPat-CBT-CentroBizantino
AvenidaMascote, 1171-VilaMascote
nPat-CEAT-Bresser
AvenidaDoutorAlmeidaLima,900-
MetrôBresser-Brás
nPat-Cic-Leste
RuaPadreVirgilioCampelo, 150

nPat-CIC-Norte
RuaAridaRochaMiranda,36-Jacanã
nPat-CIC-Oeste
EstradadeTaipas,990-
JardimPanamericano
nPat-CIC-Sul
RuaJoséManoelCamisaNova,100-
JardimSãoLuiz
nPat-CidadeTiradentes
RuaPadreAldemarMoreira,200
nPat-ErmelinoMatarazzo
RuaVictóriaSimionato,120
nPat-Guaianazes
RuaAntônioTadeu,59
nPat-Santana
RuaGabrielPiza, 122-Santana
nPat-Sapopemba
RuaFranciscoBarroso,110
nPat-SindicatodosEngenheiros
RuaGenebra,25-BelaVista
nPat-VilaNovaCachoerinha
Av.DeputadoFernandoFerrari,55
nPoupaTempoItaquera
RuadoContorno,60-
dentrodoMetrôItaquera
nPoupaTempoSantoAmaro
RuaAmadorBueno,176/258
nPoupatempoSé
RuadoCarmos/nº
nPat-SãoCaetanodoSul
RuaHeloisaPamplona,112-B.Fundação
nPat-SãoBernardodoCampo
RuaMediterrâneo,144-JardimdoMar
nPoupatempoSãoBernardo
RuaNicolasFilizola,100-Centro
nPoupatempoGuarulhos
RuaJoséCampanella,95-Macedo-
próximoàRodoviaPresidenteDutra
nPat-ItapecericadaSerra
RuaBoaVista,62-Centro
nPat-Mauá
RuaSantaCecília,489-BairroMatriz
nPat-Barueri
RuaHenriquetaMendesGuerra,550
nPat-Carapicuíba
AvenidaRuiBarbosa,1.262-Centro
nPat-Cotia
RuaMariadaGlóriaeSilva,94-
JardimNomura

nZonaCentral/Liberdade
RuaGalvãoBueno,782.
nZonaSul/SantoAmaro
RuaBarãodoRioBranco,864.
Horáriodeatendimento:das7hàs16h,
desegunda-feiraasexta-feira.

Características:paraparticipardo
ProgramadeTraineesC&A2010,os
candidatosdeveserformadosem
algunsdessescursos:Administração
deEmpresas,Arquitetura,Ciências
Contábeis,ComércioExterior,
ComunicaçãoSocial(Propagandae
MarketingePublicidade),Economia,
Engenharia(Produção,Têxtil,Química,
Industrial,Civil),Marketing,Moda–com
formaçãoSuperiornívelbacharelado
concluídaentrejulhode2006e

dezembrodesteano.Somente
candidatoscomgraduaçãoconcluída
nesseperíododeterminadoserão
consideradosparaparticipardo
processoseletivo
Exigências:oscandidatosdevemter
Inglêsavançadoedisponibilidadetotal
paramudançasparaqualquercidade
ouEstadobrasileiro
Site:www.cea.com.br/oportunidades/
trabalhe.aspx
Inscrições:atéofimdoano

TodooPaís

CENTRODEAPOIOAO
TRABALHO(CAT)
www.prefeitura.sp.gov.br/
trabalho

CENTRODESOLIDARIEDADE
AOTRABALHADOR(CST)
www.cst.org.br

POSTODEATENDIMENTOAO
TRABALHADOR(PAT)
www.emprego.sp.gov.br

C&A
Vocêeotrabalho

CENTRAISDEEMPREGO

ESTÁGIOSETRAINEES

Desafiosdetrabalharemcasa
Você já imaginou como seria
acordardemanhã,tomarseuca-
féevoltarparapertodacamapa-
ra trabalhar? E não pegar trânsi-
toedarapenasalgunspassospa-
rachegaràempresa?Estaéarea-
lidade de muitos profissionais.
Esse modelo de trabalho vem se
popularizando, sendo frequen-
temente adotado por multina-
cionais ligadas à Tecnologia da
Informação (TI). Corporações
do segmento geralmente têm
clientes em diversos países e fi-
liais em nações em desenvolvi-
mento, comoBrasil, Índia e Chi-
na, países que possuem funcio-
nários prestando
serviços para clien-
tes no mundo.

Nesse tipo de or-
ganização,osprofis-
sionais atuam com
uma equipe fora do
seu país de origem
e, muitas vezes, se
reportam também
a gerentes e direto-
res de outras locali-
dades.Eesseproce-
dimento só é possí-
velporqueastecno-
logias de dados e a
conectividade es-
tão mais evoluídas
–emtermosdevelo-
cidade, desempe-
nho, mobilidade e
disponibilidade – e com preços
maisacessíveis.Ofatodeoclien-
te se encontrar em outro país é
um dos motivos que levam as
empresas a incentivar os profis-
sionais a trabalharem em casa.

Além dos aspectos positivos,
háosdesafios.Imagineoseguin-
te: você está finalizando um tra-
balho complexo e precisa entre-
gá-lo em poucos minutos. En-
tão,aparecenoescritóriosuaes-
posa, dizendo que o seu filho se
machucou. A pergunta é: como
conciliar esses fatos? É aconse-
lhável criar certas regras com a
família, horários mais propícios
para ser abordado e até mesmo
tratardequestõespessoais,para
garantir a produtividade.

Disciplina
Outro desafio muito comum é o
de manter a disciplina. É muito

importante, mesmo trabalhan-
do em casa e com horário flexí-
vel,manterumarotina.Issofaci-
lita o cumprimento das tarefas e
das responsabilidades assumi-
das, e ainda ajuda no balancea-
mento de vida pessoal e profis-
sional. A flexibilidade de horário
existe,maséprecisousá-labem.

Outra questão em relação ao
home office é como são feitas as
reuniões,ecomosemanteratua-
lizado sobre os assuntos da sua
empresa. A resposta é usar sem-
pre as ferramentas de colabora-
ção disponíveis. Soluções de
mensagem instantânea e que

utilizam a tecnologia de Voz so-
breIP(VoIP)têmcontribuídona
comunicação entre funcioná-
rios de diferentes localidades.
Fórunse blogstambémajudam.
Paraqueumcanaldecomunica-
ção seja aberto entre os funcio-
nários é importante a criação de
comunidades em sites externos.
Pessoasquetrabalhamemproje-
tos semelhantes ou comparti-
lham do mesmo problema po-
demestarconectadasemcomu-
nidades. Essa prática também
ajuda os home officers a faze-
rem amizade no trabalho.

Porém, mesmo com o uso de
ferramentas de colaboração, é
importanteestabelecerumcon-
tato presencial com os colegas
de trabalho. Ir ao escritório aju-
da não apenas na expansão do
seu ciclo de amizades, mas tam-
bém na obtenção de informa-

ções fundamentais. É também
umaformadeestabelecerconta-
tomaispróximocomoseusupe-
rior, mostrando os resultados
obtidos, bem como alinhando
seus planos com os objetivos da
empresa.Quantoàspossibilida-
desdepromoção:ficamprejudi-
cadasquandosetrabalhaemca-
sa? A resposta para esta pergun-
ta é, quase sempre, “sim”. Po-
rém, analisando tudo o que foi
dito, ressaltando a globalização
das empresas e a interligação
dos funcionários, o que importa
éser competente e realizar as ta-
refas com responsabilidade. No

entanto, dependen-
do do ambiente e es-
pírito empresarial,
asoportunidadespo-
dem realmente se li-
mitar. Um fato in-
questionável é o ga-
nho de produtivida-
de quando o funcio-
náriotrabalhaemca-
sa. Ele economiza
tempo com trânsito
epausaparacaféeal-
moço. Muitas vezes,
ainda trabalha mais
horas do que o expe-
diente estabelecido
pela empresa.

Alémdamaiorpro-
dutividade, as em-
presas alcançam ou-

tro benefício: economia com
energia elétrica e outras despe-
sas obrigatórias para manter a
estaçãodetrabalhodofuncioná-
rio. Em casa, normalmente, o
profissional arca com todos os
gastos (de energia à banda lar-
ga),emtrocademelhorqualida-
de de vida e horário flexível.

Percebe-seumarelaçãode‘ga-
nha-ganha’entreempresaefun-
cionário. A escolha deve ser ba-
seada no que cada profissional
almeja e na posição que ele ocu-
pa na companhia. As opiniões
geralmentesãoasmesmasquan-
do se fala em melhor qualidade
devida eplanejamento familiar:
trabalhar em casa é uma prática
muito tentadora. Sentiu-se ins-
pirado? Experimente e tire suas
conclusões.

Vitor Lentini Faria é especialista de TI
da IBMBrasil

Vitor Lentini Faria

FARREL/AE

%HermesFileInfo:5-E:20091019:YYD:

JT SEGUNDA-FEIRA, 19 I 10 I09 EMPREGOS 5E


	Primeiro Caderno
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14

	Esportes
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28

	Classificados
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

	Seu Bolso
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

	Variedades
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10


