Ciências Exatas e da Terra

ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO TELETRABALHO. Igor Senger, Nelson Zang (Departamento de
Engenharias e Ciência da Computação, Grupo de Pesquisa Sistemas Distribuídos Sistemas Interativos, URI Campus
de Frederico Westphalen).
Está sendo bastante difundido, atualmente, o conceito de Teletrabalho ou Trabalho à Distância, que nada mais é do
que um sistema de organização de trabalho em que existe uma modificação total ou parcial do local de trabalho. O projeto visa a
realizar estudos e pesquisas sobre Teletrabalho e desenvolver um ambiente que armazene as informações processadas. Através
desses estudos será demonstrado como está sendo aceita a implantação desta mais nova maneira de trabalho e, também, suas
perspectivas futuras. Está sendo realizado um levantamento sobre os métodos existentes para controlar o Teletrabalho, visando a
selecionar/apresentar o que melhor se adapte a esse projeto. Estão sendo coletados dados estatísticos na região, através de
questionários e entrevistas realizadas com órgãos de classes empresariais e classes de empregos, procurando realizar a tabulação
dos mesmos. Será implementada uma página Web, na Biblioteca Virtual da URI, para cadastrar as páginas encontradas sobre este
assunto e relatar as conclusões obtidas com esta pesquisa. Até o momento foi realizada, através da Internet, uma pesquisa
bibliográfica relacionada ao Teletrabalho. Por meio desta foram encontrados vários estudos, artigos, textos e trabalhos, contendo
suas características e utilização. Entre as vantagens do Teletrabalho pode-se citar: aumento da capacidade de produção, redução
do número de instalações na empresa, economia com gastos de locomoção e menor congestionamento no trânsito. Entretanto,
entre as desvantagens pode-se verificar: a destruição da unidade da empresa, isolamento social quando o trabalho é feito em casa
em tempo integral, redução dos contatos com os colegas de serviço e a degradação da vida familiar devido à inclusão do trabalho
no lar. Foram verificadas duas ferramentas que possibilitam a aplicação do Teletrabalho, o VirtualX e o NetMeeting. Dentre as
áreas que utilizam esta nova forma de trabalho situam-se os programadores, os contabilistas, tradutores, coordenadores de sites,
engenheiros de informática, entre outros. (PIIC/URI).
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